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สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงคุณค่าของต าบลท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม”   โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวในต าบลท่าคา เพื่อประเมินคุณค่าของทุนทาง
วัฒนธรรมของต าบลท่าคาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การ
สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงคุณค่าของต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 การรวบรวม และจัดหมวดหมู่ทุนทางวัฒนธรรมในท่าคาเป็นการน าผลการวิเคราะห์ทั้ง
ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคาจ านวน 14 คน ผ่าน
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งปรากฏว่าต าบลท่าคาประกอบด้วย 8 ทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในด้าน
ประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ วิชาการ และสังคม 
 หลังจากการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณค่าที่ส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมทั้งจากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคา และกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 คน โดยการรวบรวมผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง
แรกใช้แบบสัมภาษณ์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่สองใช้แบบสอบถาม เมื่อได้ผลการประเมินจากการทั้ง
สองกลุ่มตัวอย่างน ามาจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยต่อไปที่ได้คือการ
เปรียบเทียบล าดับความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมที่ผ่านการประเมินจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผลการวิจัยที่ได้ตามวัตถุประสงค์สองข้อแรกจึงน ามาสู่แนวทางการสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และสอดคล้องตามความต้องการของทั้งคนในท่าคา 
นักท่องเที่ยว และศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งค านึงถึงคุณค่าที่ส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของ
ท่าคา  
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เกี่ยวข้องในท่าคา และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปผลของการวิจัยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 
 1. ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคาซึ่งประกอบด้วยผลการวิจัยที่
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เกี่ยวกับ ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทและความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม และ
การจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
 2. ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งประกอบด้วยผลการวิจัยที่
เกี่ยวกับ ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมใน
ต าบลท่าคา กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 3. การเปรียบเทียบผลการประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
 เมื่อได้ผลสรุปการวิจัยแล้ว ล าดับต่อไปคือการเสนอแนะแนวทางการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ผลกระทบ การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว รูปแบบ
เส้นทางท่องเที่ยว และการสื่อความหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยในอนาคต 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคา 
  5.1.1.1 ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  
   สายน้ าและการสัญจรทางน้ ามีอิทธิพลต่อต าบลท่าคาส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพ การต้ังบ้านเรือน และศาสนสถานและความเชื่อของคนในท่าคา  
   อาชีพของคนในท่าคาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในอดีต
ท านา และสวนเตียน ต่อมาหันมาท าสวนมะพร้าวเพื่อท าน้ าตาลมะพร้าวจนถึงปัจจุบัน เพราะเกิด
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าท าให้ขาดความสมดุลระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็ม ผลผลิตที่ได้จาก
มะพร้าวนอกน าไปท าน้ าตาลแล้ว ส่วนอ่ืนๆ ยังสามารถน าไปแปรรูปหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
อ่ืนได้ จนท าให้เกิดอาชีพค้าขายขึ้น คนท่าคานอกจากมีอาชีพหลักคือเป็นชาวสวนท าน้ าตาล
มะพร้าวแล้ว บางส่วนยังประกอบอาชีพค้าขายด้วย โดยน าสินค้าทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป
ทางการเกษตรจากมะพร้าว เช่น น้ าตาล ขนม หัตถกรรม มาขายภายในชุมชนโดยใช้เรือเป็น
พาหนะ โดยมีศูนย์รวมของการค้าขายอยู่ที่ตลาดน้ าท่าคาซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน และซื้อขาย
สินค้าทั้งภายในท้องถิ่น และระหว่างคนในท่าคากับคนจากที่อ่ืนมาตั้งแต่อดีต  
   การต้ังบ้านเรือนของคนในท่าคาเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพของ
ท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยสายน้ าส่งผลให้บ้านเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเรือนไม้แบบไทยยกพื้นมีใต้
ถุน มีศาลาท่าน้ า มีอู่จอดเรือ และล้อมรอบไปด้วยสวนมะพร้าว รวมทั้งที่ต้ังของบ้านเรือนส่วน
ใหญ่มักอยู่ในละแวกเดียวกันกับญาติพี่น้องประกอบกับมีสายน้ าพาดผ่านซึ่งท าหน้าที่เป็นรั้วทาง
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ธรรมชาติจึงท าให้บ้านเรือนส่วนใหญ่ในท่าคาไม่มีรั้วกั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน 
บ้านเรือนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการปลูกสร้างที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ 
บ้านเรือนไทยก านันจัน และบ้านเรือนไทยคุณทวีป เป็นต้น 
   ศาสนาสถานในต าบลท่าคาประกอบด้วยวัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ 
และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย วัดเทพประสิทธิ์เกิดจากการเป็นวิหารร่างทรงของหลวงพ่อบ้านแหลมมา
ก่อนซึ่งเป็นที่พึ่งในการรักษาอาการเจ็บป่วยและเป็นที่พึ่งทางใจของคนท่าคามาแต่อดีต จนได้
เปลี่ยนมาเป็นวัดเทพประสิทธิ์ แต่ความเลื่อมใสในการเป็นท่ีพึ่งทางใจของคนท่าคายังมีอยู่เพราะ
ความศรัทธาในความศักด์ิสิทธิ์ของน้ ามนต์หรือน้ าทิพย์ของอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อทองอยู่ที่เชื่อว่า
ช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานและชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากเรื่องความเลื่อมใสต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์แล้ว วัด
เทพประสิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีจิตกรรมฝาผนังที่วาดอยู่บนช่องตาราง
อย่างเป็นระเบียบในพระอุโบสถเล่าเรื่องพุทธประวัติ วัดอีกแห่งของท่าคา คือ วัดมณีสรรค์เดิมชื่อ
วัดตากแดดซึ่งมาจากอดีตพื้นที่รอบวัดเป็นพื้นที่โล่งท าสวน เมื่อมองจากระยะไกลเหมือนวัดต้ังอยู่
เพียงล าพังกลางแจ้งหรือเหมือนก าลังตากแดดอยู่ วัดมณีสรรค์มีพระพุทธรูปที่ส าคัญที่คาดว่าถูก
สร้างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือ หลวงพ่อด าและหลวงพ่อแดง และยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม 
นอกจากสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส าคัญแล้ว สิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญของวัดมณีสรรค์ คือ ศาลาการ
เปรียญไม้สักซึ่งเป็นท่ีเก็บธรรมมาศไม้สักแกะสลักซึ่งได้รับการซ่อมแซมแต่ส่วนที่เป็นไม้ยังเป็น
ของเดิม นอกจากพุทธสถานแล้ว ในต าบลท่าคามีศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมา
ต้ังแต่อดีต โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีอาคารหลักที่มีลักษณะผสมแบบไทย -จีน คือ มีใต้ถุนและชานไม้
แบบบ้านเรือนไทย แต่มีซุ้มทางเข้า หลังคา จิตรกรรม และองค์ประกอบอาคารแบบจีน ซึ่งอาคาร
หลังนี้เป็นที่เก็บรูปไม้แกะสลักของแม่ต้ัวเนี้ยที่มาจากประเทศจีนด้วย 
  5.1.1.2 ประเภท และความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
   การแบ่งประเภท และก าหนดนิยามคุณค่าของทุนทางวัฒธรรมที่มี
ความส าคัญในต าบลท่าคาประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานสภาการโบราณสถานระหว่าง
ประเทศ (International Council on Monuments and Sites หรือ ICOMOS)(ICOMOS 
Australia, 1999) ร่วมกับงานวิจัยที่ท าไว้ก่อนหน้านี้ของ Pearsonและคณะ(Pearson, Michael et 
al, 2002) เพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับท่าคาซึ่งคุณค่าที่ส าคัญทางวัฒนธรรม
ประกอบด้วย คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้านวิชาการ และคุณค่า
ด้านสังคม แต่มีความแตกต่างในรายละเลียดซึ่งได้ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับบริบทของท่าคาเอง  
ทุนทางวัฒนธรรมในท่าคามีความส าคัญตามคุณค่าในด้านต่างๆ แตกต่างกันไปดังนี้(ดูภาพที่ 5.1) 
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   บ้านเรือนไทยก านันจันมีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะมีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก ล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จฯมาที่บ้านก านัน
จันแห่งนี้ และได้พระราชทานสิ่งของให้กับเจ้าของบ้าน อาทิ ธารพระกรหรือไม้เท้า และพระบรม
ฉายาลักษณ์ เป็นต้น 
   ตลาดน้ าท่าคามีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะมีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ และด้านสังคม  เพราะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้ังแต่อดีตและยังคง
ด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน หน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรของคนในท่าคาและกับคน
นอกพื้นที่  และเป็นแหล่งสร้างอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติให้กับคน
ในท่าคาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 
   วัดมณีสรรค์มีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะมีคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ และด้านสังคม นอกจากใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน คนในท้องถิ่นยังมี
ความเลื่อมใสต่อพระพุทธรูปส าคัญสององค์ของวัด คือ หลวงพ่อด า และหลวงพ่อแดง  วัดมีศาลา
การเปรียญไม้สักที่คาดว่ามีอายุมากกว่า 80 ปี เป็นที่เก็บธรรมมาศไม้แกะสลักที่สันนิษฐานว่า
น่าจะสร้างมาพร้อมกับศาลาการเปรียญแห่งนี้ 
   วัดเทพประสิทธิ์มีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะประกอบด้วยคุณค่า
ด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม คนท่าคา ศรัทธาในเรื่องความศักดิสิทธิ์ของน้ าทิพย์หรือน้ ามนตร์
ของหลวงพ่อทองอยู่ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส ของวัด และ การออกแบบจิตรกรรมฝาหนังของพระ
อุโบสถเป็นลักษณะช่องตารางเพื่อแสดงภาพพุทธประวัติ  
   ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยมีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะมีคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ และด้านสังคม การเลื่อมใสในความศักด์ิสิทธิ์ ของแม่ตั้วเนี้ย ทั้งเรื่องการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ และการเป็นที่พึ่งทางใจ รวมทั้งลักษณะการปลูกสร้างที่ผสมผสานลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
ไทย-จีน และปรับตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นก็สะท้อนลักษณะทางกายภาพของท่าคาได้ดี  
   วิถีชีวิตริมน้ ามีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะมีคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ สายน้ าจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและสภาพบ้านเรือนของคนในท่าคา เห็นได้จาก แถบทุก
บ้านมีเรือเป็นของตัวเองเพราะการเดินทางใช้เรือเป็นหลัก  การสร้างอาคาร และบ้านเรือน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตริมน้ า อาทิ การมีศาลาริมน้ า การมีอู่เรือ อาคารยกพื้นมใีต้ถุน เป็นต้น 
   บ้านเรือนไทยของคุณทวีป เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการเรียนรู้ความ
เป็นมาของอาชีพเกษตรกรรมของต าบลท่าคา เพราะการเป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือทาง
การเกษตรที่หาชมได้ยาก  และการท าน้ าตาลมะพร้าว เป็นแหล่งเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตน้ าตาล
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มะพร้าว เริ่มตั้งแต่การปลูกมะพร้าว การเก็บน้ าตาล การเค่ียวตาล และการแปรรูปน้ าตาลมะพร้าว 
ในแต่ละขั้นตอนปรากฏความรู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมาถึง
ปัจจุบัน ดังนั้นทั้งสองแห่งนี้จึงมีความส าคัญทางวัฒนธรรมเพราะมีคุณค่าด้านวิชาการ 
  5.1.1.3 การจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
   การจัดล าดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคาแบ่งได้  2 
แบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมตามปริมาณคุณค่า และการ
วิเคราะห์ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมตามบทบาทและหน้าที่(ดูตารางที่ 5.1)  
   แบบที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมตาม
ปริมาณคุณค่านั้น เป็นการใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งคุณค่าออกเป็นสี่ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคม หลังจากนั้นน าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมต่างๆว่ามีความสอดคล้องกับคุณค่าด้าน
ใดบ้าง ผลปรากฏ คือ กลุ่มที่ 1 ตลาดน้ าท่าคาประกอบไปด้วยจ านวนของคุณค่าทางวัฒนธรรม
มากที่สุด เพราะมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ และด้านสังคม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่
ประกอบไปด้วยจ านวนของคุณค่าทางวัฒนธรรมสามด้านด้วยกัน ได้แก่ วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณี
สรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ซึ่งทั้งสามแห่งนี้มีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ และด้านสังคม และกลุ่มที่ 
3 เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยจ านวนคุณค่าทางวัฒนธรรมเพียงด้านเดียวได้แก่ บ้านก านันจันมีคุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตริมน้ ามีคุณค่าด้านสุนทรียภาพ เรือนไทยบ้านคุณทวีป และการท า
น้ าตาลมะพร้าวมีคุณค่าด้านวิชาการ 
   แบบที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมตาม
บทบาทและหน้าที่ โดยการประเมินความส าคัญทางวัฒนธรรมจากบทบาทของทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในท่าคา และการท าหน้าที่ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ทุนทางวัฒนธรรมที่ผ่านการประเมินระดับความส าคัญตามวิธีนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทุน
วัฒนธรรมแกน ได้แก่ ตลาดน้ าท่าคา และการท าน้ าตาลมะพร้าว กลุ่มทุนวัฒนธรรมหลัก ได้แก่ 
วิถีชีวิตริมน้ า บ้านก านันจัน และเรือนไทยคุณทวีป และกลุ่มทุนวัฒนธรรมรอง ได้แก่ วัดเทพ
ประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
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คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร ์

บ้านเรือนไทยของก านันจัน จันทร์ประภา 
และตลาดน  าท่าคา 
ตลาดน  าท่าคา 
 

วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
และวิถีชีวิตริมน้ า 

บ้านเรือนไทยของคุณทวีป เจือไทย การท า
น้ าตาลมะพร้าว และตลาดน้ าท่าคา 

วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
และตลาดน้ าท่าคา 

คุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ 

คุณค่าด้าน
วิชาการ 

คุณค่าด้าน
สังคม 

ทุนทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญในท่าคา 

ภาพที่ 5.1 ทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญในต าบลท่าคา 
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ตารางที่ 5.1 สรุปการจัดระดับความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมของท่าคา 

กลุ่มทุนทางวัฒนธรรม 
มีคุณค่าในด้าน 

ความส าคัญทางวัฒนธรรม 
ระดับ

ความส าคัญ ประวัติศาสตร ์ สุนทรียภาพ วิชาการ สังคม 
1) อาชีพ 
1.1 ตลาดน้ าท่าคา 

 
 

1.2 การท าน้ าตาลมะพร้าว 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เป็น ตลาดนัดทางน้ าจนมาถึงปัจจุบัน ,แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการด้านการค้าและ
การเกษตร, ศูนย์รวมการค้าขายทางเรือและจัดงานประเพณีทางน้ า 
 
เป็นแหล่งเรียนรู้ขบวนการท าน้ าตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิม 

ทุนวัฒนธรรม
แกน 

 
 

แกน 
2) การตั้งถิ่นฐาน 
2.1 บ้านก านันจัน 
 
2.2 เรือนไทยบ้านคุณทวีป 
 
2.3 วิถีชีวิตริมน้ า 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
เคยรับรองในหลวงรัชกาลที่ 5 
 
เป็นตัวแทนของแหล่งข้อมูลและแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ที่หายาก 
 
แสดงถึงองค์ประกอบและรูปแบบการสร้างบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ 

ทุนวัฒนธรรม
หลัก 

 
หลัก 

 
หลัก 

3) ศาสนสถาน 
3.1 วัดเทพประสิทธิ์ 

 
 

3.2 วัดมณีสรรค์ 
 
 

3.3 ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
มีทัศนียภาพท่ีตั้ง และจิต รกรรมฝาผนังมีเอกลักษณ์ , เป็นศูนย์รวมความศรัทธา ท่ีพึ่ง
ทางใจ และจัดพิธีกรรมทางทางศาสนา 
 
มีทัศนียภาพท่ีตั้งและรูปทรงวัสดุที่มีเอกลักษณ์, เป็นศูนย์รวมความศรัทธา ท่ีพึ่งทางใจ 
และจัดพิธีกรรมทางศาสนา 
 
มีทัศนียภาพท่ีตั้ง และรูปแบบสถาปัตยกรรม ,สร้างความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 

ทุนวัฒนธรรม
รอง 

 
 

รอง 
 
 

รอง 
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 5.1.2 ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  5.1.2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย 400 คน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยการ
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้พื้นที่อยู่ในต าบลท่าคาเป็นท่ีแจกแบบสอบถามได้แก่ ตลาดน้ าท่าคา บ้าน
ก านันจัน เตาตาลครูศิริ และเรือนไทยบ้านคุณทวีป เนื่องจากทั้ง  4 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของต าบลท่าคาในปัจจุบัน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชายร้อยละ 40 ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในท่าคามี
อายุระหว่าง 20-34 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 271 คน หรือ 
ร้อยละ 67.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวที่ท่าคา
พิจารณาว่าตนเองมีบุคลิกหรือลักษณะที่ชอบความแปลกใหม่ สนใจวัฒนธรรม และรูปแบบวิถี
ชีวิตที่แตกต่าง จ านวน 202 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.1(ดูตารางที่ 4.2)ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
นักท่องเที่ยวแบบAllocentric ของ Plog และนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายทางวัฒนธรรม (purposeful 
cultural tourist)และนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรม (sightseeing cultural tourist) ของ 
McKercher and du Cros  
  5.1.2.2 ระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคา 
   ทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญในต าบลท่าคาแบ่งตามคุณค่าได้  4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคม ผลการวิจัยสรุปว่าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ในต าบลท่าคาประกอบด้วย ตลาดน้ าท่าคา และบ้าน
ก านันจัน โดยตลาดน้ าท่าคานั้นได้รับการประเมินจากนักท่องเที่ยวให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มี
ความส าคัญมากด้านประวัติศาสตร์ ขณะที่บ้านก านันจันได้รับการประเมินจากนักท่องเที่ยวให้
เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญค่อนข้างมากด้านประวัติศาสตร์ ทุนทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าด้านสุนทรียภาพในต าบลท่าคาประกอบด้วย วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ วิถีชีวิตริมน้ า 
และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย โดยทั้งสี่แห่งได้รับการประเมินจากนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญค่อนข้างมากด้านสุนทรียภาพของต าบลท่าคา ทุนทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าด้านวิชาการในต าบลท่าคาประกอบด้วย ตลาดน้ าท่าคา เรือนไทยบ้านคุณทวีป และการท า
น้ าตาลมะพร้าว โดยตลาดน้ าท่าคาได้รับการประเมินจากนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญมากในด้านวิชาการ ขณะที่เรือนไทยบ้านคุณทวีป และการท าน้ าตาล
มะพร้าวได้รับการประเมินจากนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ
ค่อนข้างมากในด้านวิชาการ ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้านสังคมในต าบลท่าคาประกอบด้วย 
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ตลาดน้ าท่าคา วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ และศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย โดยตลาดน้ าท่าคาได้รับการ
ประเมินจากนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญมากในด้านสังคม 
ขณะที่วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ และศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยได้รับการประเมินจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญค่อนข้างมากในด้านสังคม(ดูตารางที่ 4.3 ถึง 4.6) 
   เมื่อการพิจารณาภาพรวมระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมโดย
การน าคุณค่าในทุกๆด้านซึ่งอยู่ในตัวของทุนทางวัฒนธรรมมาหาค่าเฉลี่ย และจัดล าดับผลปรากฏ
ว่า ตลาดน้ าท่าคามีจ านวนคุณค่ามากที่สุด และได้รับการประเมินให้มีคุณค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ เรือนไทยบ้านก านันจัน เรือนไทยบ้านคุณทวีป วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ การ
ท าน้ าตาลมะพร้าว วิถีชีวิตริมน้ า และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย ตามล าดับ แม้ว่าวัดมณีสรรค์ วัดเทพ
ประสิทธิ์ และศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยมีคุณค่าในตัวเองถึงสองด้านด้วยกัน แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยประเมินภาพรวมคุณค่าเฉลี่ยทั้งสองด้านแล้วผลที่ได้ คือ ทั้งสามแห่งมีคุณค่า
รองจากบ้านก านันจันที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และบ้านเรือนไทยคุณทวีปซึ่งมีคุณค่าด้าน
วิชาการ ซึ่งทั้งสองแห่งประกอบด้วยคุณค่าเพียงด้านเดียว(ดูตารางที่ 4.7) 
  5.1.2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยคาดว่าจะใช้เวลา
ท่องเที่ยวในท่าคาเฉลี่ยประมาณสองชั่วโมง โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 56.8 
ใช้เวลาอยู่ระหว่าง 1-2 ชั่วโมงส าหรับการท่องเที่ยวในท่าคา  แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่คาดว่าจะใช้เวลาเกินกว่าสองชั่วโมงมีจ านวนถึง 132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.1 และกลุ่ม
สุดท้ายคือนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงจ านวน 40 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 
   นอกจากระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้แล้ว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจในท่าคามี 8 รูปแบบด้วยกัน ผลการวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
สนใจซึ่งสามล าดับแรกประกอบไปด้วย อันดับที่หนึ่ง คือ การเที่ยวตลาดน้ าท่าคามีนักท่องเที่ยว
สนใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 96.8 รองลงมาได้แก่ การนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ ามีนักท่องเที่ยวสนใจ
คิดเป็นร้อยละ 90.8 อันดับที่สาม ได้แก่ การไปเที่ยววัดเทพประสิทธิ์มีนักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจ
คิดเป็นร้อยละ 86 ในล าดับที่เหลือคือ การไปเที่ยววัดมณีสรรค์ การเย่ียมชมเรือนไทยบ้านคุณทวีป 
การไปดูการผลิตน้ าตาลมะพร้าว การไปขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย และการไปเยี่ยม
เรือนไทยบ้านก านันจัน ตามล าดับ(ดูตารางที่ 4.9)    
   
 5.1.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 
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  สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในท่าคา ชี้ให้เห็นว่าทุนทาง
วัฒนธรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ทุนวัฒนธรรมแกนซึ่ง มีความส าคัญมากไม่เฉพาะกับคนท่าคาแต่
รวมถึงคนต่างถิ่น และนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ตลาดน้ าท่าคา และการท าน้ าตาลมะพร้าว(เตา
ตาล) ทุนวัฒนธรรมหลักมี ความส าคัญเช่นกัน แต่บทบาทในวิถีชีวิตประจ าวัน อาจลดน้อยลงไปใน
ปัจจุบันประกอบด้วย บ้านก านันจัน วีถีชีวิตริมน้ า และเรือนไทยคุณทวีป  และทุนวัฒนธรรมรอง
เชื่อมโยงความเชื่อความศรัทธอาของคนในท่าคาแต่มีความเปราะบางหากได้รับการพัฒนาเพื่อ
การท่องเที่ยวมากเกินไป ได้แก่ วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
  สรุปผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยปรากฏกลุ่มทุนทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของท่าคา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญมาก ได้แก่ ตลาด
น้ าท่าคา และกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญค่อนข้างมากประกอบด้วย บ้านก านันจัน 
เรือนไทยคุณทวีป วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ การท าน้ าตาลมะพร้าว วิถีชีวิตริมน้ า และศาลเจ้า
แม่ตั้วเนี้ย โดยเรียงตามล าดับตามค่าเฉลี่ยการประเมิน 
  เมื่อน าผลการประเมินจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบผลปรากฏว่า มี
เพียงทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญล าดับแรก คือ ตลาดน้ าท่าคา และทุนทางวัฒนธรรมที่มี
ความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย ที่ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างประเมินความส าคัญไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญล าดับที่สองถึงล าดับที่เจ็ดนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ผู้เกี่ยวข้องในท่าคาให้ความส าคัญตามล าดับดังนี้ การท าน้ าตาลมะพร้าว เรือนไทยบ้านก านันจัน 
วิถีชีวิตริมน้ า เรือนไทยบ้านคุณทวีป วัดเทพประสิทธิ์ และวัดมณีสรรค์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญตามล าดับดังนี้ เรือนไทยบ้านก านันจัน เรือนไทยบ้านคุณทวีป 
วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ การท าน้ าตาลมะพร้าว และวิถีชีวิตริมน้ า 
  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มีความเปราะบาง มีคุณค่าในตัวเอง และไม่ได้ถูกสร้าง
มาเพื่อการบริโภคของนักท่องเที่ยวต้ังแต่เริ่มแรก การด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการเสื่อม
คุณค่าต้องค านึงถึงความเป็นของแท้ดั้งเดิม  และความเข้มแข็งของพื้นที่ (robusticity)ด้วย การ
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเพื่อท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว โดยผ่านขบวนการปรับปรุง (modification) 
ท าให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ (commodification) และท าให้มีมาตรฐาน (standardization) (Bob 
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McKercher and Hilary du Cros, 2002: 8,115) การใช้เกณฑค์วามส าคัญทั้งสี่ด้านนอกจากแสดง
ให้เห็นถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และความส าคัญ ยังสามารถบ่งชี้ถึงระดับการเปลี่ยนแปลงโดย
มีสาเหตุมาจากการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของท่าคาได้ 
ดังนั้นการด าเนินการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของท่าคา
ควรเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าที่มีความส าคัญของท่าคา และจึงน าไปสู่
รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม ต่อความต้องการของ
คนในพื้นที่ และต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป 
 
 5.2.1 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
  ก่อนการก าหนดนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม สิ่งที่
ควรค านึงถึง คือ ผลกระทบที่อาจมีต่อคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ รวมทั้งอาจส่งผลต่อ
คนในท่าคา นักท่องเที่ยว และหน่วยงานรัฐท้องถิ่น เมื่อการพิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
มรดกทางวัฒนธรรมแล้ว ล าดับถัดไปของการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว และการสื่อความหมายต่อไป 
  5.2.1.1 ผลกระทบต่อคุณค่าและผู้เกี่ยวข้อง 
   พื้นที่ท่าคาประกอบด้วยสามกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อ
วิถีชีวิตของคนท่าคาได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มการต้ังบ้านเรือน และกลุ่มศาสนาและความเชื่อ ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เกิดขึ้น และด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน มรดกทาง
วัฒนธรรมในท่าคามีความเปราะบาง ผูกพันกับความศรัทธา และความเชื่อของคนท้องถิ่น รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจ าวัน ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับ
กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว หรือเพื่อกิจกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการรองรับวิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่ ดังนั้นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าที่มีอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรมควรได้รับการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค และควรได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ก่อนด าเนินการทั้ง
การอนุรักษ์ และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้  
   1) ปัจจัยทางกายภาพ  ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนียภาพโดยรวม อาทิ การสร้างสิ่ง
ปลูกสร้าง หรือสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวไม่ควรบดบังหรือท าลายทิวทัศน์
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม หรือแตกแยก และไม่กลมกลืนกับสิ่งปลูกสร้าง และวิถีชีวิตที่มีอยู่
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เดิมของท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนควรได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยค านึงคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมเป็นส าคัญ 
   2) ปัจจัยทางสังคม  ควรส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และ
จริยธรรม หน่วยงานรัฐท้องถิ่นควรให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันทั้ง
รูปแบบของนโยบายหรือการเงิน ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการก าหนดนโยบายที่
อาจส่งผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมของท่าคา และควรส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักท่องเที่ยวควรได้รับ
โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนในท้องถิ่นในการเข้าถึงทั้งทางกายภาพ และทางความรู้สู่แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม ผู้เกี่ยวข้องในท่าคาควรได้รับการปฏิบัติจากนักท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค ในทาง
กลับกันไม่ควรเอาเปรียบผู้มาเยือน นอกจากการพิจารณาด้านความเสมอภาคแล้ว ควรค านึงถึง
คุณค่า และความเป็นของแท้ดั้งเดิมของมรดกทางวัฒนธรรมเช่นกัน อาทิ การลดถอนรายละเอียด 
การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การน าสิ่งใหม่มาแทนที่ ควรกระท าอย่าง
ระมัดระวัง และควรได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ต้องไม่ส่งผลเสียต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมของท่าคา 
   3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  การกระจายรายได้สู่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม 
การส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น การพิจารณา
ผลประโยชน์และต้นทุนจากการเสียโอกาสท าให้การพัฒนาในด้านอ่ืนของท่าคาไปสอดรับกับ
ความต้องการของคนท้องถิ่น การกระจายการพัฒนาไปในทุกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
ทั่วถึงเพื่อลดการกระจุกตัว และลดโอกาสเสี่ยงของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพียงบางแห่งที่รู้จักดี
จนไม่สามารถรองรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป และการท่องเที่ยวควรเป็นแหล่งรายได้
เสริมไม่ควรเป็นรายได้หลักจนท าให้คนท่าคาพึ่งพิงเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมากเกินไป อาทิ 
การน าสินค้าของท้องถิ่นมาขายให้กับนักท่องเที่ยวควรเป็นการเพิ่มช่องทางจ าหน่าย 
  5.2.1.2 การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว  
   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวในต าบลท่าคาคือนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีลักษณะชอบค้นหาความแปลกใหม่ รวมทั้งสนใจ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการใช้ชีวิต ใน
รูปแบบที่แตกต่างจากถ่ินที่อยู่ของตน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนักท่องเที่ยวแบบ Allocentric ของ 
Plog (ศุภลักษณ์ อัครางกูร  2547) แม้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่สนใจวัฒนธรรมที่แตกต่างเหล่านี้
กลายเป็นนักท่องเที่ยวหลักของท่าคา แต่อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยังสามารถจ าแนก
ย่อยลงไปได้อีกตามระดับประสบการณ์เชิงลึกที่นักท่องเที่ยวแสวงหา และระดับความส าคัญของ
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วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาจากความสนใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว และระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในพื้นที่ท่าคาแล้ว นักท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของท่าคามีความใกล้เคียงกับ นักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายทางวัฒนธรรม (purposeful 
cultural tourist)และนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรม (sightseeing cultural tourist) ตามการแบ่ง
ประเภทนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ McKercher and du Cros (2002) เพราะนักท่องเที่ยว
สองประเภทนี้มีแรงจูงใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ระดับประสบการณ์ที่แสวงหาจากการท่องเที่ยว โดย
นักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายทางวัฒนธรรมแสวงหาประสบการณ์เชิงลึก ขณะที่นักท่องเที่ยวที่สนใจ
วัฒนธรรมต้องการประสบการณ์เพียงผิวเผินจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
   นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท่าคาส่วนใหญ่มีความสนใจท่องเที่ยว
ตลาดน้ าท่าคาและนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ าเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสนิยม
ไม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน และอาจเป็นสาเหตุท าให้ใช้เวลาท่องเที่ยวน้อยกว่าสองชั่วโมงจึงไม่อาจ
สามารถสัมผัสประสบการณ์เชิงลึกจากมรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น
นักท่องเที่ยวของท่าคาส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นนักท่องเที่ยวสนใจวัฒนธรรมแต่ต้องการ
ประสบการณ์เพียงผิวเผิน 
   หลังจากเรียนรู้ลักษณะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวในท่าคา
แล้ว ท าให้เข้าใจความต้องการ และรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งน าไปสู่การสร้างแนวทางในการ
บริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนมรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาได้ โดยแนวทาง
ดังกล่าวควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในคุณค่า และส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม ส่งผลให้แนวทางการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวของท่าคาประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวระหว่างการเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท่าคา  (Timothy and Boyd, 2003) ควรส่งเสริมการมีกิจกรรม
การผลิต และจัดแสดงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (อภิโชค เลขะกุล และกรุณา รักษวิณ, 
2549) โดยจัดการสาธิตการผลิต ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทดลองบางขั้นตอนของการผลิต และ
น าผลผลิตของนักท่องเที่ยวที่ได้มาจัดแสดง หรือจ าลองกิจกรรมของเทศกาลส าคัญต่างๆในท่าคา
มาจัดในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชม 
   2) การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (ICOMOS, 
1999) ผ่านการสื่อความหมายด้วยเครื่องมือที่อยู่ทั้งใน และนอกพื้นที่  เช่น ป้ายบอกทาง สิ่งพิมพ์ 
สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีการน าเสนอที่หลากหลาย( Michael et al, 2002) อาทิ การเล่าเรื่องราว 
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การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการใช้วิทยากรประจ าแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว เพราะในท่าคามีทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมแต่
ต้องการประสบการณ์จากการท่องเที่ยวผิวเผินซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันยัง
มีนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายทางวัฒนธรรมแสวงหาประสบการณ์เชิงลึกจากการท่องเที่ยวในท่าคา
เช่นกัน ย่อมมีผลต่อความละเอียดในการได้รับการน าเสนอข้อมูล รูปแบบการน าเสนอ และ
ระยะเวลาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว อาทิ คนพายเรือน าเที่ยว 
เยาวชนที่ท าหน้าที่มัคคุเทศก์และเจ้าของสถานที่ควรได้รับการอบรมการเล่าเรื่องเพื่อใช้ถ่ายทอด
ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับ และเข้าใจความส าคัญทางวัฒนธรรม 
   3) การสร้างความเสมอภาค (Swarbrooke, 1999)  ไม่เฉพาะกับคนใน
ท้องถิ่น แต่รวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน การไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยการต้ังราคาสินค้าหรือบริการที่เกินจริงหรือเกินกว่าราคา
ปกติที่ขายให้กับคนในท่าคา  ความเท่าเทียมในเรื่องการให้บริการ หรือให้ความส าคัญกับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มอย่างเสมอภาค การท าความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพสิทธิ์ของคน
ในท้องถิ่น และผู้ให้บริการด้วย และการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆโดยไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพียงสถานที่ที่นิยมเพียงบางแห่ง 
   4) การส่งเสริมประสบการณ์ที่น่าพอใจ(ICOMOS, 1999) แม้การส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในคุณค่าที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
ท่าคานั้นจะเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว แต่การท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ที่คุ้มค่าจนกลายเป็นความประทับใจหลังจากมาท่องเที่ยวในท่าคาถือว่าเป็นแนวทาง
ที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นกัน นักท่องเที่ยวควรมีอิสระในการเย่ียมชม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท่าคา ถ้าพื้นที่หรือสถานที่ใดที่มีความเปราะบางและเกี่ยวข้อง
กับความเชื่อความศรัทธาของคนในท่าคา พื้นที่หรือสถานที่เหล่านั้นอาจมีการควบคุมขอบเขตและ
เส้นทางในการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจก าหนดช่วงระยะเวลา และจ ากัดจ านวนผู้เข้า
เยี่ยมชม  
   5) การรู้จักความคาดหวังของนักท่องเที่ยว (Timothy and Boyd, 2003) 
ท าให้เข้าใจพฤติกรรมที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว ควรมีการส ารวจความเห็น การรับรู้ และทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลักจากการได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม
ของท่าคา นอกจากการเข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยว การส ารวจยังท าให้รู้แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวด้วย ผลการส ารวจที่ได้สามารถน ากลับมาปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ
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นักท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์และปกป้องคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมของท่าคา 
   อย่างไรก็ดีแนวทางในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวทั้งหมดควรค านึงถึง
คุณค่าที่ส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในท่าคา ถ้าการด าเนินการใดๆที่อาจท าใหคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมนั้นด้อยค่าหรือเสื่อมค่าลง การด าเนินการดังกล่าวไม่ควรน ามาปฏิบัติ รวมทั้ง
การด าเนินการใดก็ตามนอกจากจะให้ความส าคัญกับคุณค่าที่มีอยู่แล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการเหล่านี้ควรได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของการวางแผนทั้งการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในท่าคา 
  5.2.1.3 รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว 
   การเข้าถึงพื้นที่ต าบลท่าคา การเดินทางด้วยรถยนต์สามารถมาจาก
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งหน้ามาตามถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ให้เลี้ยวซ้าย
เข้าซอยวัดเทพประสิทธิ์ และมาจาก อ าเภอเมือง สมุทรสงครามผ่านแยกทางเข้าตลาดน้ าอัมพวา 
โดยใช้ถนนสมุทรสงคราม-บางแพให้กลับรถเมื่อถึงทางเข้าวัดเทพประสิทธิ์ และเข้าซอยวัดเทพ
ประสิทธิ์(ดูภาพที่ 5.2) โดยส่วนใหญ่มีจุดหมายอยู่ที่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในต าบลท่าคา คือ 
ตลาดน้ าท่าคา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว
ปัจจุบันของท่าคาอีกสามแห่งได้แก่ เรือนไทยก านันจัน เรือนไทยคุณทวีป และเตาตาลครูศิริ โดยใช้
เรือพายท่องเที่ยวไปตามล าคลองเพื่อชมวิถีชีวิตริมน้ าไปพร้อมกัน เส้นทางท่องเที่ยวมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาร่วมมือกับเจ้าของสถานที่ และกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ เรือพาย เข้ามาดูแล
และด าเนินการในปัจจุบัน จ านวนนักท่องเที่ยวอาจหนาแน่นเฉพาะสถานที่ที่อยู่ในเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือที่ถูกจัดเตรียมไว้ เส้นทางท่องเที่ยวควรได้รับการส่งเสริมให้ขยายไปในรูปแบบอ่ืน
เพิ่มเติม(ปาริชาติ รัตนรักษ์ และคณะ, 2549) 
   จากผลการวิจัยสามารถสร้างรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ท่าคา
ออกเป็น เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า เส้นทางท่องเที่ยวทางถนน และเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสม 
   รูปแบบที่ 1 การท่องเที่ยวทางน้ าใช้เรือพายเป็นยานพาหนะ  เส้นทาง
ปัจจุบันในการท่องเที่ยวทางเรือเพื่อชมวิถีชีวิตของผู้คนในท่าคานั้น มีเส้นทางเริ่มต้นจากตลาด
น้ าท่าคา มุ่งหน้าสู่เรือนไทยบ้านก านันจัน หลังจากน้ันพาชมเรือนไทยบ้านคุณทวีป และดูการผลิต
น้ าตาลมะพร้าวที่บ้านครูศิริ สุดท้ายกลับมายังตลาดน้ าท่าคา หรือเส้นทางกลับกันโดยเริ่มจาก
ตลาดน้ าท่าคามุ่งสู่เตาตาลครูศิริ เรือนไทยบ้านคุณทวีป เรือนไทยก านันจัน และกลับมายัง
จุดเริ่มต้นที่ตลาดน้ าท่าคา โดยรวมแล้วใช้เวลานั่งเรือพายตามเส้นทางแบบวงจรบรรจบดังกล่าว
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ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง (ดูภาพที่ 5. 3) และเมื่อรวมกับเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในบริเวณ
ตลาดน้ าท่าคามีระยะเวลาประมาณ1-2 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิจัยที่กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาท่องเที่ยวในท่าคาเฉลี่ย 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีถ้าต้องการให้
นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวในท่าคาให้นานขึ้น การขยายเส้นทางตามแหล่งทุนวัฒนธรรมที่
มีอยู่ในท่าคาและตามผลการประเมินความส าคัญของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแล้วนั้น สามารถ
เพิ่มเติมออกไปได้คือ เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือส่วนขยาย ประกอบด้วย เส้นทางจากตลาดน้ าท่า
คาไปวัดมณีสรรค์ และเส้นทางจากตลาดน้ าท่าคาไปวัดเทพประสิทธิ์(ดูภาพที่ 5. 4) ขณะที่ทุนทาง
วัฒนธรรมในกลุ่มศาสนาสถานและความเชื่อของท่าคาอีกแห่งหนึ่ง คือ ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ยนั้นแม้จะ
ต้ังอยู่ริมสายน้ าเหมือนกัน แต่การเข้าถึงด้วยเรือนั้นไม่สะดวกด้วยสภาพล าคลองที่ต้ืนเขิน 
ประกอบกับระยะทางอยู่ห่างไกลจากตลาดน้ าท่าคา 
   แม้เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือส่วนขยายอาจช่วยส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมที่ส าคัญอื่นๆ ในท่าคา ช่วยกระจายนักท่องเที่ยวไปยังจุดอ่ืนจนเกิดการ
หมุนเวียนจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้กระจุกตัวเพียงแหล่งท่องเที่ยวส าคัญบางแห่ง แต่การเพิ่ม
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางเรือท าให้ระยะทางในการเดินทางต่อรอบเพิ่มขึ้น ควรต้องค านึงถึง
จ านวนเรือที่จะสามารถรองรับได้ ระยะเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส าหรับ
นักท่องเที่ยวด้วย 
   รูปแบบที่ 2 การท่องเที่ยวทางถนน  รถยนต์เป็นยานพาหนะหลักในการ
เดินทางเข้าสู่ท่าคา โดยมีจุดหมายหลักอยู่ที่ตลาดน้ าท่าคา เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงพื้นที่ใน
ต าบลท่าคาแล้วนักท่องเที่ยวจะน ารถมาจอดที่ตลาดน้ า และใช้บริการเรือพายท่องเที่ยวต่อไปยัง
สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในเส้นทางแล้ว ส่งผลให้การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
อ่ืนๆ ในท่าคายังมีน้อย เพราะการเข้าถึงทางเรือยังไม่ได้รับการสนับสนุน ประกอบกับนักท่องเที่ยว
เองไม่ทราบข้อมูลในการเดินทางไปยังสถานที่อ่ืนด้วยรถยนต์ ดังนั้นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้
ขยายเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยตัวนักท่องเที่ยวเองไปยังสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม
อ่ืนๆ ในท่าคาด้วยรถยนต์จะช่วยหมุนเวียน และกระจายจ านวนนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ส าคัญ
อ่ืนของท่าคา และท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากคุณค่าทางวัฒนธรรมส่วนอื่นๆของท่า
คาได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยเส้นทางรถยนต์อาจเหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่ชอบการเดินทางด้วยเรือ มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้เวลาสัมผัส
ประสบการณ์การท่องเที่ยวได้นานขึ้น 
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   เส้นทางท่องเที่ยวทางถนนในต าบลท่าคาสามารถเริ่มต้นได้ต้ังแต่เริ่มเข้า
สู่พื้นที่ต าบลท่าคาโดยไม่จ าเป็นต้องมาเริ่มต้นที่ตลาดน้ าท่าคา การเดินทางด้วยรถยนต์เมื่อเข้า
มาถึงที่หมู่ 7 ของต าบลท่าคาให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางเข้าศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุกว่า 
100 ปี โดยการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้ามาต้ังรกรากของชาวจีนในพื้นที่ท่าคา 
สถาปัตยกรรมของศาลเจ้าผสมผสานแบบไทย -จีน ตัวอาคารยกพื้นมีใต้ถุนเพราะปลูกต้ังอยู่ริมน้ า 
มีชานคล้ายบ้านเรือนไทย แต่ซุ้มประตู หลังคาและส่วนประกอบอาคารอ่ืนๆ มีลักษณะแบบจีน 
สถานที่ที่มีความส าคัญถัดไปคือ วัดเทพประสิทธิ์ ใช้เส้นทางเดิมที่จะมุ่งไปสู่ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาซึ่งอยู่ใกล้กับวัดเทพประสิทธิ์ วัดแห่งนี้เป็นวัดหนึ่งในสองแห่งของต าบลท่า
คาสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2425 มีความผูกพันทางด้านจิตใจกับคนในท่าคามาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และมีลักษณะทางกายภาพที่ยังแสดงเห็นถึงความส าคัญของสายน้ าที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสิ่งปลูก
สร้างในวัด เช่น ในพื้นที่วัดมีสะพานข้ามคูคลองที่ในอดีตได้ขุดเข้ามาในวัดเพื่อใช้ข้ามไปยังอู่จอด
เรือของวัดสะท้อนให้เห็นว่าเรือมีบทบาทส าคัญในการสัญจรและกิจของสงฆ์เช่นกัน แม้ปัจจุบันคู
คลองถูกถมไปแล้วแต่ยังเหลือสะพานให้เห็นอยู่ หลักจากวัดเทพประสิทธิ์การเดินทางกลับไปยัง
เส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ าท่าคา และสถานที่สุดท้ายในการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์คือ วัด
มณีสรรค์เป็นวัดที่คาดว่าสร้างพ.ศ. 2369 มีพระพุทธรูปส าคัญเป็นที่เคารพของคนในท่าคา คือ 
หลวงพ่อด า และหลวงพ่อแดง ซึ่งคาดว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และยังมีอาคารไม้สักที่
ใช้เป็นศาลาการเปรียญเป็นที่เก็บธรรมมาศไม้แกะสลักด้วย (ดูภาพที่ 5.4 และ 5.5) อย่างไรก็ดี
รูปแบบที่สองนี้อาจมีระยะเวลารวมที่ใช้ท่องเที่ยวในท่าคาใกล้เคียงกับรูปแบบที่หนึ่ง 
   รูปแบบที่ 3 การท่องเที่ยวแบบผสมทางเรือและทางถนน  การท่องเที่ยว
รูปแบบที่สามเป็นการผสมผสานระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์และทางเรือ ซึ่งสัดส่วน
แบบใดจะมากกว่ากันขึ้นอยู่กับระเวลา และความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยรูปแบบที่ 3 เป็นการ
ประยุกต์เส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีก คือ 
เส้นทางท่องเที่ยวผสมแบบแรกเป็นการเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวทางรถยนต์คล้ายกับรูปแบบที่สอง
โดยเริ่มที่ศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยังวัดเทพประสิทธิ์ และมาแวะที่ตลาดน้ าท่า
คา เพื่อใช้เส้นท่องเที่ยวทางเรือในปัจจุบัน สถานที่สุดท้ายที่ไปเยี่ยมชม คือ วัดมณีสรรค์โดย
เดินทางด้วยรถยนต์เหมือนกับรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่สอง  เส้นทางท่องเที่ยวผสมแบบที่สอง 
คือ การใช้รถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงเริ่มต้น โดยการเข้าถึงศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ยด้วยรถยนต์และต่อไปยัง
ตลาดน้ าท่าคาหลังจากน้ันใช้การท่องเที่ยวตามรูปแบบที่หนึ่ง เพราะศาลเจ้าอยู่ห่างไกลจากกลุ่ม
สถานที่อ่ืนๆจึงไม่สะดวกที่จะรวมเข้ากับรูปแบบที่หนึ่งที่เน้นการท่องเที่ยวทางเรือได้  เส้นทาง

www.ssru.ac.th



100 
 

 

ท่องเที่ยวผสมแบบที่สาม เป็นการเริ่มต้นการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ไปยังศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย และวัด
เทพประสิทธิ์ หลังจากนั้นไปแวะที่ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวคือตลาดน้ าท่าคาเพื่อใช้เส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือในปัจจุบัน และส่วนขยายไปยังวัดมณีสรรค์โดยกลับมาสิ้นสุดที่ตลาดน้ าท่าคา 
และเส้นทางท่องเที่ยวผสมแบบที่สี่เป็นการใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ในช่วงแรกและช่วง
สุดท้ายของการท่องเที่ยวในท่าคา โดยเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นทางรถยนต์ไปที่ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย 
หลังจากนั้นใช้รถยนต์มุ่งหน้าต่อไปยังตลาดน้ าท่าคาเพื่อใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือในปัจจุบัน
ต่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือส่วนขยายท่ีวัดเทพประสิทธิ์โดยกลับมาที่ตลาดน้ าท่าคาเพื่อใช้
เส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ไปยังสถานที่สุดท้ายคือวัดมณีสรรค์(ดูภาพที่ 5.4 และ 5.5) 
   ความเป็นไปได้ในการขยาย และเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ท่าคา 
รูปแบบที ่2 และเส้นทางท่องเที่ยวผสมแบบแรกของรูปแบบที่ 3 มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะเนื่องจาก
วัดเทพประสิทธิ์ และวัดมณีสรรค์ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในอันดับที่ 3 และ 4 
ตามล าดับ รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวนักท่องเที่ยวเอง เพียงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่าคาส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการสื่อความหมายประวัติความเป็นมาของ
มรดกทางวัฒนธรรมแต่ละแห่ง และเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของท่าคาในรูปแบบที่หลากหลาย
และที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของท่าคา เมื่อการน าเสนอได้ถูกเผยแพร่ออกไปอาจท า
ให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ และความเข้าใจก่อนการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความส าคัญในส่วนอ่ืนๆของ
ท่าคาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเส้นทางท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์(วิฑูรย์ เหลียว
รุ่งเรือง สุจิณณา พานิชกุล ปัทมา จันทรวิโรจน์, 2548)เสนอแนะให้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจประวัติศาสตร์  และงานวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายสินค้า
ศิลปหัตถกรรม(อภิโชค เลขะกุล และกรุณารักษวิณ, 2549)ที่ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ความ
ภาคภูมิใจของชุมชนออกไปสู่นักท่องเที่ยว 
  5.2.1.4 การสื่อความหมาย 
   การสื่อความหมายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของแนวทางการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพราะการสื่อความหมาย
ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้คุณค่าที่มีความส าคัญจนน าไปสู่ความเข้าใจในแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมผ่านรูปแบบและเครื่องมือการน าเสนอที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ICOMOS, 2007) ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงเสนอแนวทางการสื่อความหมายให้
สอดคล้องกับลักษณะที่แตกต่างของนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจและ
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ต้องการประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเชิงลึก และนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจแต่ต้องการ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมผิวเผินเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของท่าคา 
   นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทของท่าคานั้นมีความสนใจใน
การเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมด้วยตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้กลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐาน น้ัน(McKercher 
and du Cros, 2002) อยู่ในระดับต่ ากว่านักท่องเที่ยวประเภทอ่ืน ส่งผลให้การสื่อความหมายของ
มรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาควรด าเนินการโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   1) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย การสื่อความหมายนั้น
ไม่ใช่การให้ข้อมูล เป้าหมายหลักของการสื่อความหมาย คือ การสร้างการรับรู้ ให้เกิดความ
ประทับใจจนกลายเป็นความเข้าใจในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของท่าคา โดยไม่ละเลย
การปกป้องคุณค่า และความเป็นของแท้ของมรดกทางวัฒนธรรมในท่าคา กรอบของการก าหนด
วัตถุประสงค์ควรท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องในท่าคาเกิดความเข้าใจ
ด้วยตัวเองจะท าให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความส าคัญ ปฏิบัติตนอย่างอ่อนโยน และช่วยส่งเสริม
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
   2) การน าเสนอเรื่องราวในการสื่อความหมาย กลุ่มทุนทางวัฒนธรรมของ
ต าบลท่าคาสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพซึ่งเกิดการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตินั้นได้รับอิทธิพลจากสายน้ า กลุ่มศาสนาและความเชื่อเกี่ยวข้องกับความเลื่อมใสในสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ของคนท่าคาส่งผลต่อวิถีชีวิต และกลุ่มการต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนสะท้อนออกเป็นลักษณะ
สิ่งปลูกสร้างที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยสายน้ าเป็นตัวเชื่อมโยงทั้ง  3 กลุ่มทุนซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของท่าคาเข้าไว้ด้วยกัน การเลือกเรื่องราวเพื่อมาน าเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวของท่าคานั้นอาจสร้างแนวคิดหลักในการเล่าเรื่องจากกลุ่ม
ทุนทางวัฒนธรรม  
   3) การเลือกรูปแบบการสื่อความหมาย  โปรแกรมการสื่อความหมายที่ใช้
ควรง่ายต่อการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและทางความรู้ รวมทั้งควรจัดให้มีโปรแกรมสื่อความหมาย
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมของท่าคา วิธีการสื่อความหมายสามารถ
ประยุกต์ใช้รูปแบบที่หลากหลายซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อความ การใช้รูปภาพ การใช้
ภาพเคลื่อนไหว และการจัดวางองค์ประกอบต่างๆในสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักและอยากเรียนรู้คุณค่าด้วยตนเองซึ่งโปรแกรมสื่อความหมาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองลักษณะนี้น่าจะเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่

www.ssru.ac.th



102 
 

 

ต้องประสบการณ์เชิงลึก ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ต้องการประสบการณ์เพียงผิว
เผินอาจเหมาะสมกับโปรแกรมการสื่อความหมายที่มีผู้ถ่ายทอดหรือผู้เล่าเรื่องราว อาทิ ผู้น าเที่ยว 
หรือวิทยากรประจ าแหล่ง เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจมีระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวสั้นกว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก การส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท่าคาท า
หน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่อง เช่น คนพายเรือน าเที่ยว เยาวชนที่ท าหน้าที่มัคคุเทศก์ และเจ้าของสถานที่ 
เป็นผู้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ควรมีบทบาทเป็นผู้สื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยวิธีการ
ที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างจากผู้ให้ข้อมูล ความน่าสนใจดังกล่าวอาจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุน
ทางวัฒนธรรมของท่าคา เช่น การน าเสนอแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิ
ของคนท่าคาในอดีตน ามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดขึ้นของสถานที่ส าคัญทาง
ศาสนาและความศรัทธาของคนในท่าคาจนมาถึงปัจจุบัน หรือการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจจาก
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสายน้ าที่มีอิทธิพลต่อการค้าขายของคนในท่าคา 
   4) การใช้เครื่องมือในการสื่อความหมาย  การสร้างการรับรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อเกิดความเข้าใจในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาควรท า
ควบคู่กันไปทั้งในและนอกพื้นที่ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว อาทิ 
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการน าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน และเส้นทางท่องเที่ยว
ส่วนขยาย วิธีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางเรือและทางรถยนต์ และความส าคัญทางวัฒนธรรม
ของสถานที่ท่องเที่ยว การออกแบบป้ายบอกทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางรถยนต์ควรมี
รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวอักษรที่ใช้ รูปทรงไม่ควรใหญ่เกินไปจนบัง
ทัศนียภาพ รวมทั้งวัสดุที่ใช้ควรหาได้จากท้องถิ่นและสะท้อนความเป็นตัวตนของท่าคา ปริมาณ
และต าแหน่งในการติดต้ังมีความส าคัญเช่นกันในบางแห่งป้ายบอกทางมีจ านวนมากเกินไปจนไม่
สามารถอ่านได้ทัน อาทิ บริเวณทางแยก การจัดกิจกรรมในการสื่อความหมาย เช่น เทศกาล การ
แสดง การละเล่น ควรสอดคล้องกับเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ควรรบกวนคนในพื้นที่ท่า
คา และควรส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายของท่าคาให้น้อยที่สุด โดยเป้าหมายของกิจกรรมที่
จัดขึ้นมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณค่าที่แท้จริงของมรดกทางวัฒนธรรมในท่าคา  
   นอกจากการสื่อความหมายที่ใช้วิธีการน าเสนอในพื้นที่แล้ว การสื่อ
ความหมายควรใช้เครื่องมืออ่ืนเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนและหลังจากการเข้าพื้นที่ไปพร้อมกัน สื่อ
สมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่คล้ายกันและไม่มีค่าใช้จ่าย คือ สื่อสังคม
ออนไลน์ หรือ social medias หรือ social networks เป็นอีกเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร
ความหมายกับผู้เกี่ยวข้องได้สองทาง เช่น  www.facebook/Thaka-ท่าคา/144338452296416  (ดู
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ภาพที่ 5.6)เป็นส่วนช่วยเสริมให้กับเว็บไซท์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา www.thaka.go.th 
เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของท่าคาอยู่ในวัยเรียนจนถึงวัยท างานช่วงต้น และมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จึงท าให้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของ
ท่าคาได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยไปแล้วและกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายในอนาคต และช่วยเตรียมความ
พร้อมให้กับนักท่องเที่ยวที่ก าลังจะเข้าไปในพื้นที่ท่าคาได้ปฏิบัติตนอย่างอ่อนโยน และเคารพต่อ
มรดกทางวัฒนธรรมที่เปราะบางของท่าคา รวมทั้งเมื่อนักท่องเที่ยวกลับออกมาแล้วยังสามารถ
ช่วยส่งต่อความประทับใจให้กับเครือข่ายของตนเองได้อย่างสะดวก แต่อย่างไรก็ดีสื่อสังคม
ออนไลน์มีข้อจ ากัดในเรื่องการควบคุมความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ ถ้าข้อมูลที่ถูก
เผยแพร่มีความคลาดเคลื่อน การแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกิดความใจอย่างถูกต้องเป็นเรื่องยาก 
   5) การประเมินผล หลังจากการพัฒนารูปแบบการน าเสนอเรื่องราวผ่าน
โปรแกรม และเครื่องมือการสื่อความหมายที่หลากหลายแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ การประเมินผล
โดยการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ชุมชน ผู้มีความรู้ทั้งในและนอกชุมชน โดยการ
น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงเรื่องราว รูปแบบ และเครื่องมือในการสื่อควาหมาย รวมทั้งควร
น ารูปแบบการสื่อความหมายที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้อบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ของท่า
คา โดยเฉพาะเยาวชนเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ 
   แนวทางการสื่อความหมายควรด าเนินการสอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดต้ังแต่การก าหนด
วัตถุประสงค์จนถึงการเลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นปรับปรุงแนวทางการสื่อความหมาย 
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การท าวิจัยในอนาคตควรน าแนวทางการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว รูปแบบ
เส้นทางท่องเที่ยว และแนวทางการสื่อความหมายพัฒนาเป็นแผนด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ที่ได ้ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท่าคา และควรท าการ
วิจัยเพื่อประเมินคุณค่าของวัฒนธรรมที่มีความส าคัญอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง
ความต้องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 
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ภาพที่ 5.2 การเดินทางเข้าสู่ต าบลท่าคา 
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เส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ าปัจจุบัน 

เส้นทางท่องเที่ยวส่วนขยาย 

ภาพที่ 5.3 รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท่าคา 

เตาตาล
ครูศิริ 

วัดเทพ
ประสิทธิ์ 

วัดมณีสรรค์ 

บ้านก านัน
จัน 

เรือนไทย
คุณทวีป 

ตลาดน้ าท่า
คา 

ศาลเจ้า
แม่ตั้วเนี้ย 

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 5.4 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าในท่าคา 

www.ssru.ac.th
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 ภาพที่ 5.5 เส้นทางท่องเที่ยวทางถนนในท่าคา 

www.ssru.ac.th
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ภาพที่ 5.6 การใช้ social media ในการสื่อความหมาย 
http://www.facebook.com/pages/Thaka-ท่าคา/144338452296416  

 
www.ssru.ac.th




