รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เปิ ดเส้ นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้ านบางนา้ ผึง้ เรียนรู้ วถิ ีชีวติ แบบโฮมสเตย์

โดย
นางสาว นริศรา แสงใส

5704400240

นางสาว กฤติยา จันทรหนู 5704400226

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

ค
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา

: เปิ ดเส้นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางน้ าผึ้ง เรี ยนรู้วถิ ีชีวติ แบบโฮมสเตย์
: นางสาว นริ ศรา แสงใส
: นางสาว กฤติยา จันทรหนู
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะ
: ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา : 3/2560
บทคัดย่อ
จากการปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ตออน ทัวร์ พบว่าทางบริ ษทั ยังไม่มีการจัดโปรแกรม
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Abstract
During an internship at the World Spirit On Tour Company, we found that the company does
not have a homestay category in their products. The team thought that the company should offer a
homestay category and chose holiday destinations in Samutprakarn province. Samutprakarn is close
to Bangkok and does not take long to travel to.
We then came up with a project called “New Route to Samutprakarn at Baan Bang
Namphung and Experience the Homestay Lifestyle”, it was aimed so the tourists could learn and
experience the local lifestyle and add a new category to the tour company, which will increase a way
of earning for the company. The highlight of this new category is to visit local sights, and to stay in a
homestay style accommodation to learn about the local lifestyle. This includes local activities, for
example, how OTOP products are produced, how the household items are made, the herbal Thai
massage, and learn about the mangrove forest plantation to preserve the environment.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน ทัวร์ ได้ดาเนินกิจการนาเที่ยวมากกว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าเป็ นจานวนมาก โดยทาทัวร์ ในรู ปแบบที่ไม่มีหน้าร้านขาย ซึ่ งทางบริ ษทั ได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มลูกค้าประจา อาทิ ลูกค้าจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ลูกค้าบริ ษทั ยาต่างๆ เนื่ องจาก มีการบริ การ
ด้ว ยความใส่ ใ จ อาหารการกิ น ที่ ดี ที่ พ ัก สะดวกสบาย การดู แ ลต้อ นรั บ ด้ว ยความอบอุ่ น และ
ประทับ ใจ รวมไปถึ ง การจัดท าโปรแกรมการท่ องเที่ ย วของบริ ษ ทั เวิล ด์ สปิ ริ ตออน ทัวร์ เป็ น
โปรแกรมที่แปลกใหม่จึงทาให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
ในปั จจุบนั รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุ นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การขยายกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบโฮมสเตย์ การท่ อ งเที่ ย วโฮมสเตย์ เป็ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน
(Community Based Tourism) หรื อการท่องเที่ยวในชนบท (Rural Tourism) เป็ นรู ปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น จากแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ (Conservation Tourism) ที่มองเห็นว่า
ชุ มชนหรื อคนในท้องถิ่ นเป็ นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวเช่ น น้ าตก ภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่ น
สัมผัสวิถีชีวติ ชุมชน ซึ่ งชุมชนควรจะมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรเพื่อความยัง่ ยืน
ของชุมชน (สมาคมธุ รกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน), 2559)
คณะผูจ้ ดั ทาเห็ นว่าโปรแกรมท่องเที่ ยวของบริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน ทัวร์ ยังไม่มีโปรแกรม
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ จึงได้คิดจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ โดยเลือกเส้นทางท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุ ทรปราการ เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่ อยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานครมากนัก ไม่ตอ้ ง
เสี ย เวลาในการเดิ น ทาง และในจัง หวัด นี้ มี กิ จ กรรมตามวิ ถี ช าวบ้ า นที่ น่ า สนใจอยู่ ไ ม่ น้ อ ย
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึ งวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ได้สัมผัสถึ งธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี ค่านิ ยมของชุ มชนอย่างใกล้ชิด สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ เอื้ อต่อการจัดบริ การธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงนับเป็ นจุดขายที่มีเสน่ห์ การทากิจกรรมก็จะทาให้เกิดความรู ้ความประทับใจที่
แปลกใหม่นากลับไปเล่าสู่ กนั ฟังเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้บุคคลอื่นทราบต่อๆกันอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรประการ
1.2.2 เพื่อนาเสนอเส้นทางใหม่ให้กบั กลุ่มลูกค้าและเพิ่มรายได้กบั บริ ษทั
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน ทัวร์ จากัด สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ดาเนินงานระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล
ค้นหาและศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเตอร์ เน็ต เช่ น Google , Wikipedia
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
สัมภาษณ์จากพนักงานที่ปรึ กษา
เอกสารรายการนาเที่ยวของ บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ตออน ทัวร์
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1ได้ ท ราบรายละเอี ย ดของเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วใหม่ แ บบโฮมสเตย์ใ นจัง หวัด
สมุทรปราการ
1.4.2 สถานประกอบการณ์มีโปรแกรมท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ในรู ปแบบโฮมสเตย์ เพื่อ
เสนอแก่ลูกค้า และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริ ษทั

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานเรื่ อง“เปิ ดเส้ นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางนํ้าผึ้ง เรี ยนรู้ วิถี ชีวิตแบบ
โฮมสเตย์” คณะผูจ้ ดั ทําได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลงพื้นที่จริ ง ดังต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นมาและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็ นมาและสถานทีท่ ่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็ นจังหวัดใน
เขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร ในสมัยอยุธยามีชื่อเมืองสมุทรปราการในกฎหมายซึ่ งตราขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2178 แต่ตวั เมืองจะตั้งอยูท่ ี่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฏชัด มีหลักฐานแต่เพียงว่า ที่ปากคลอง
บางปลากด ฝั่งขวาของ แม่น้ าํ เจ้าพระยา มีพอ่ ค้าชาวฮอลันดามาตั้งห้างพักสิ นค้าอยู่ ณ ที่น้ นั และเมื่อ
สมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงแต่งสมณทูตไปลังกากล่าวว่าออกเรื อจากเมืองธนบุรีไปถึงตึกฮอลันดาที่
ตําบลบางปลากดแสดงว่าที่นนั่ คงมีผคู้ นอาศัยอยูม่ ากอาจเป็ นตัวเมืองสมุทรปราการในครั้งนั้นก็ได้
ต่อมาเมื่อกรุ งศรี อยุธยาเสี ยแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ปรากฏหลักฐานว่าพม่าได้มาปล้นบ้านเรื อนราษฎร
ที่ตาํ บลบางเมืองในเขตเมืองสมุทรปราการด้วย ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการบัดนี้ที่ตาํ บลบางเมืองเมื่อ พ.ศ. 2362 พร้อมกับ
สร้างป้ อมป้ องกันเรื อของข้าศึกรวม 6 ป้ อมและใน พ.ศ. 2366 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสมุทรเจดีย ์
บนเกาะกลางนํ้าด้วย อนึ่ ง สมุ ท รปราการ เรี ย กกันเป็ นสามัญว่า "ปากนํ้า " เพราะตัวเมืองตั้ง อยู่
บริ เวณปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ฝั่งซ้าย ห่างจากปากแม่น้ าํ เข้ามาราว 6 กิโลเมตร
จัง หวัดสมุ ท รปราการเป็ นเขตปริ มณฑล จัง หวัดสมุ ท รปราการมี เนื้ อที่ 1,004 ตาราง
กิ โลเมตร อาณาเขตทิศเหนื อติ ดต่อกับกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิ งเทรา, ทิศตะวันออก
ติ ดต่อกับ จัง หวัดฉะเชิ ง เทรา, ทิศใต้จรดอ่ าวไทย และทิศ ตะวันตกติดต่อกับ กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ าํ เจ้าพระยาไหลผ่านทางซี กตะวันตกของจังหวัด
จากทิศเหนื อไปทิศใต้ลงสู่ อ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กิ โลเมตร เดิมชายฝั่ งทะเลมีป่าชายเลน
กว้างขวาง เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ าํ เจ้าพระยา นําพามาทับถมกันที่บริ เวณปากนํ้าแต่ปัจจุบนั มีการ
บุกรุ กป่ าชายเลน ทําให้เกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็ นบริ เวณกว้าง
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ในด้านเศรษฐกิ จ จังหวัดสมุทรปราการมีการทํานา, ประมง และอุตสาหกรรม แหล่ ง
ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญ เช่น ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ พระสมุทรเจดียก์ ลางนํ้า วัดอโศการาม
วัดบางพลี ใหญ่ วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม ศาลพระเสื้ อเมือง
พิพิธภัณฑ์ทหารเรื อ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปูป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้ อมแผลงไฟฟ้ า
ฟาร์มจระเข้ ฯลฯ (ดวงธิดา ราเมศวร์ , 2537)
อักษรย่อ : จังหวัดสมุทรปราการใช้อกั ษรย่อ สป
ตราประจําจังหวัดสมุทรปราการ

รู ปที่ 2.1 ตราประจาจังหวัด : พระสมุทรเจดีย์
ทีม่ า https://th.wikipedia.org/wiki/
ต้นไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ

รู ปที่ 2.2 ต้ นไม้ ประจาจังหวัด : ต้ นโพธิ์ทะเล
ทีม่ า https://th.wikipedia.org/wiki/
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ดอกไม้ประจําจังหวัดสมุทรปราการ

รู ปที่ 2.3 ดอกไม้ ประจาจังหวัด : ดอกดาวเรือง
ทีม่ า https://th.wikipedia.org/wiki/
สัตว์น้ าํ ประจําจังหวัดสมุทรปราการ

รู ปที่ 2.4 สั ตว์ นา้ ประจาจังหวัด : ปลาสลิด
ทีม่ า https://th.wikipedia.org/wiki/
คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ : ป้ อมยุทธนาวี พระเจดียก์ ลางนํ้า ฟาร์ มจระเข้ใหญ่
งามวิไ ลเมื องโบราณ สงกรานต์พ ระประแดง ปลาสลิ ดแห้ง รสดี ประเพณี รั บ บัว ครบถ้ว นทั่ว
อุตสาหกรรม งามลํ้าโพธิ์ ทะเล มนต์เสน่ห์สุวรรณภูมิ
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สถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ
2.1.1 เมืองโบราณ

รู ปที่ 2.5 เมืองโบราณ
ทีม่ า https://travel.kapook.com/view179946.html
คาขวัญเมืองโบราณ
ป้ อมนารายณ์รักษ์สมุทร พระพุทธรู ปล้านนาใหญ่
งามงดพระสุ โขทัยปางลีลา สักการะพระพรหมผูส้ ร้าง
เสลาสล้างไม้สลักพุทธประวัติ เลาะลัดเที่ยวสถาปัตยสถาน
พระที่นง่ั สรรเพชญ์ปราสาทสุ ดตระการ หวนประหวัดเขาพระวิหาร
รวมไว้ ณ เมืองโบราณ ปณิ ธาน เล็ก วิริยะพันธุ์
นํานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองโบราณเป็ นเสมือนสถานที่จาํ ลองที่มีความเหมือนจริ ง ภายใน
มีเมืองที่สาํ คัญและมีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
เมืองโบราณ (Ancient City) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่
รวบรวมงานด้า นสถาปั ตยกรรม ประติ ม ากรรม และทํา ให้ส ามารถมองเห็ นภาพรวมทางด้า น
ศิ ล ปวัฒนธรรม วิถีชี วิตความเป็ นอยู่ข องไทย อาทิ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอี ส าน ใน
หลายๆ ยุคสมัยที่ผา่ นมา เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและปลูกฝังให้
คนไทยรู ้จกั วัฒนธรรมและถิ่นฐานของตนเอง เริ่ มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดย นายเล็ก วิริยะพันธุ์
เจ้าของธุ รกิจวิริยะประกันภัย เริ่ มเปิ ดให้บริ การครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็ นต้น
มา
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เมื องโบราณตั้ง อยู่ที่ ตํา บล บางปูใ หม่ อาํ เภอเมื อง จัง หวัด สมุ ท รปราการ บริ เวณหลัก
กิโลเมตรที่ 33 ถนน สุ ขุมวิท (สายเก่า) มีเนื้ อที่โดยรวมประมาณ 800 ไร่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
รวบรวมงานด้านศิ ลปวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่ช่วงก่ อนประวัติศาสตร์ ไปจนถึ ง รัตนโกสิ นทร์
ภายในเมืองโบราณจะเป็ นการจําลองงานสร้างต่างๆ อาทิ โบราณสถาน วัด พระราชวัง โดยทําให้มี
ขนาดเล็กลงเป็ น 3 ใน 4 ส่ วน โดยประมาณ เช่ น ปราสาทหิ นพนมรุ ้ง พระธาตุไชยา วัดมหาธาตุ
สุ โขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระที่นง่ั สรรเพชญปราสาท อยุธยา พระปรางค์
สามยอด ปราสาทหิ นพิมาย พระแท่นที่ประทับ ศาลาแปดเหลี่ยม สวนไกรทอง ท้องพระโรงกรุ ง
ธนบุรี เป็ นต้น
นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณยังมีจุดพักสําหรับรับประทานอาหารและพักผ่อนหย่อนใจ
มี ตลาดบก และ ตลาดนํ้า เป็ นการสะท้อ นถึ ง วิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่ย่า นชุ ม ชนริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ํา ของ
สั ง คมไทยในอดี ต มี กิ จกรรมสํา หรั บ นัก ท่ องเที่ ย ว เช่ น ชมพระที่ น่ัง วัดวาอาราม ปราสาทหิ น
และ สถาปั ตยกรรมต่างๆ เนื่องจากเมืองโบราณมีขนาดใหญ่การเดินชมไปเรื่ อยๆ อาจไม่ใช่ตวั เลือก
ที่สามารถเข้าถึงศิลปกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน (กนกพร ทองมาลีวรรณ, 2535)
2.1.2 วัดขุนสมุทรจีน

รู ปที่ 2.6 วัดขุนสมุทรจีน
ทีม่ า https://www.thaidode.com/
นํานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดขุนสมุทรจีน เป็ นโบสถ์ที่เคยถูกนํ้าท่วมโดยมีหลวงพ่อปากแดง
เป็ นองค์พระประธาน เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้แก่ชาวบ้าน
วัดขุนสมุทรจีน ตั้งอยูท่ ี่ ต.แหลมฟ้ าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ ติดอยู่กบั ชุมชน
บ้านขุนสมุทรจีน วัดขุนสมุทราวาส หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกติดปากว่า วัดขุนสมุทรจีน มีพระจําพรรษา
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อยู่ประมาณ 5-6 รู ป เป็ นศูนย์รวมกิ จกรรมทางพุทธศาสนา ที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจของชุ มชนแถบนี้
นอกจากนั้นยังเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ระดับโลก "วัดเป็ นศูนย์กลาง ศูนย์รวมของประชาชน ถ้า
วัดอยู่ไม่ได้ ชาวบ้านก็อยูไ่ ม่ได้ เพราะสิ่ งที่จะอยูเ่ หนือธรรมชาติได้ คือ “ศรัทธา'ที่จะเอาวัดไว้ตรง
นี้ ” กุฏิสงฆ์ อุโบสถ์ถูกนํ้าท่วมและคลื่นกัดเซาะเข้ามาจนติดอยูร่ ิ มทะเล โดยเฉพาะพระอุโบสถถูก
นํ้าท่วมถึงขอบหน้าต่างในช่วงนํ้าทะเลขึ้น ทิ้งร่ องรอยตะไคร่ และคราบนํ้า ดินโคลนขึ้นมากองถึง
บันไดอุโบสถ์ จนต้องทําการยกพื้นขึ้นสู งเพื่อไม่ให้น้ าํ ทะเลกัดเซาะจนพังลง จะเข้าไปในอุโบสถ์
ต้องก้มหรื อคลานเข้าประตูไป ภายในพระอุโบสถ์ มีพระพุทธรู ปพระประธานคือ หลวงพ่อปากแดง
เป็ นพระพุทธรู ปทองเหลื องศิลปะแบบชาวบ้าน ไม่ลงรักปิ ดทอง พระเกศาโดนความเค็มของลม
ทะเลกัดกร่ อนขึ้นสนิม ใกล้หน้าต่างประดับด้วยรู ปของอุโบสถเมื่อครั้งที่โดนพายุไต้ฝุ่นลินดาเมื่อปี
2540 ด้านนอกมีศาลาไม้ริมทะเล ประดิษฐาน หลวงปู่ ทวดและหลวงพ่อโต ปั จจุบนั บริ เวณรอบตัว
โบสถ์ย งั มี ร่องรอยของคราบนํ้าท่ วมอยู่ เพราะไม่ไ ด้ป รั บปรุ งแต่อย่างใด เนื่ องนอกต้องการให้
นักท่องเที่ยวได้เยีย่ มชม (กนกพร ทองมาลีวรรณ, 2535)
2.1.3 บางกระเจ้ า

รู ปที่ 2.7 บางกระเจ้ า
ทีม่ า https://pantip.com/topic/36495335
นํานักท่องเที่ยวชมบางกระเจ้า เป็ นสถานที่ที่มีอากาศบริ สุทธิ์ หรื อเปรี ยบเสมือนปอดของ
คนกรุ งเทพ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานชมบรรยากาศในบางกระเจ้าและได้สัมผัสถึงความเย็น
สบายที่มีป่าไม้อนั อุดมสมบูรณ์
ประวัติของตําบลบางกะเจ้าความเป็ นมาของชื่อตําบลบางกะเจ้า ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็ นมา
อย่างไร แต่สันนิษฐานจากคําว่า กะเจ้า ซึ่ งหมายถึง นกยางหรื อนกกระยาง คาดว่าสมัยก่อนคงมีนกก
ระยางอาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ ี เป็ นจํานวนมาก คอยดักจับสัตว์น้ าํ ตามริ มป่ าชายเลนกิ นเป็ นอาหารซึ่ งมี
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ความอุดมสมบูรณ์ และจํานวนมากหรื อตามตํานานเล่าขานสื บทอดกันมาว่า พื้นที่บางกะเจ้ามีสภาพ
ภูมิศาสตร์ ดิ น ฟ้ า อากาศ ที่มีความร่ มเย็นเป็ นธรรมชาติมาก ไม่ร้อนเหมือนทางฝั่ งพระนครหรื อ
กรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั นี้ เหมาะกับการตั้งบ้านเรื อนเพื่ออยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง โดยฝั่งตรงข้ามจะ
เป็ นช่ องนนทรี และพระโขนง(คลองเตย) ในอดีตจะมีเหล่าขุนนางชั้นสู งที่มียศฐาบรรดาศักดิ์อาศัย
อยู่จาํ นวนมาก พวกที่เป็ นหญิ งจะนิ ยมไว้ผมมวยสู งรัดเกล้าได้มีการอพยพหลบหนี ขา้ มฝั่ งลํานํ้า
เจ้าพระยามาด้วยเหตุใดไม่แน่ชดั ทางลําคลองสายหนึ่งเพื่อมายังฝั่งบางกะเจ้า จนชาวบ้านขนานนาม
ว่า ช่ องนางหนี ปั จจุบนั เรี ยกเป็ น ช่ องนนทรี และลําคลองอีกสายหนึ่ งที่มาถึงฝั่งตรงข้ามชาวบ้าน
เรี ยกว่า คลองรัดเกล้าตามลักษณะที่พบเห็นบ้างก็เรี ยกว่า คลองบ้านเจ้า เมื่อมาอยูอ่ าศัยกันมากขึ้นคน
ทัว่ ไปจึ ง เรี ย กและขนานนามพื้นที่ น้ ี ว่า บางบ้า นเจ้า บ้า ง บางรั ดเกล้า บ้า ง ต่ อมาเมื่ อเหตุ ก ารณ์
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บางบ้านเจ้าหรื อบางรัดเกล้า จึงกลายเป็ น บางกะเจ้า ตราบจนทุกวันนี้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวบริ เวณบางกะเจ้า
ซึ่ งเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมประกอบด้วยตําบลบางกะเจ้า ตําบลทรงคนอง ตําบลบางกระสอบ ตําบล
บางนํ้าผึ้ง ตําบลบางกอบัว และตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่รวม
11, 819 ไร่ โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางกะเจ้าเป็ นที่ต้ งั ของโครงการสวนกลางมหานคร
“สวนศรี นครเขื่อนขันธ์”
เมื่ อวันที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2549 และในวันที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2549 สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็ นการส่ วนพระองค์ มายังพื้นที่โครงการ
สวนกลางมหานคร (ตําบลบางกะเจ้า) ทรงห่ วงใยราษฎรในพื้นที่และมีพระราชประสงค์ให้ราษฎร
ช่วยกันอนุรักษ์พ้นื ที่ด้ งั เดิมไว้ อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มจนเกินที่กฎหมายกําหนด ควรส่ งเสริ มให้มี
การปลูกพืชเกษตร และป่ าไม้แบบผสมผสาน ควรปลูกต้นไม้ในวันสําคัญๆ โดยร่ วมกันหลายๆ ฝ่ าย
หลายๆ กิจกรรม ควรชักชวนชาวบ้านให้ช่วยทําความสะอาดและปลูกต้นไม้เสริ ม เพื่อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและไม่ควรปลูกพันธ์ไม้ชนิดเดียวกันควรปลูกแบบผสมผสานทั้งไม้ป่าดั้งเดิมและ
ไม้ผล ควรส่ งเสริ มให้ชาวบ้านปลู กไม้ชนิ ดที่สามารถให้ร่มเงา และมีหลายชั้นเรื อนยอด เพื่อให้
อากาศสดชื่นจะเป็ นพืชผักสวนครัวรวมทั้งพืชสมุนไพร(คณะประมวลสาส์น, 2501)
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2.1.4 พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดไทย หรือ ปลากัดสยาม

รู ปที่ 2.8 พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดไทย
ทีม่ า https://www.paiduaykan.com/province/central/
samutprakan/pic/fightingfishgallery15.jpg
นํา นัก ท่ อ งเที่ ย วเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ป ลากัด ไทย และรั บ ความรู้ เ กี่ ย วกับ การเลี้ ย งและ
เพาะพันธุ์ปลากัดไทย และชมความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
แห่ งนี้ เพื่อส่ งเสริ มด้า นการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์ ในรู ป แบบ”พิพิธภัณฑ์เพื่ อการเรี ยนรู้ และการ
พักผ่อนหย่อนใจ” ซึ่ งนอกจากเนื้อหาด้านปลากัดและความสวยงามของปลากัดสายพันธุ์ต่างๆ ที่ได้
จัดแสดงไว้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอาทิ เช่น แถมพิพิธภัณฑ์ยงั ตั้งอยูบ่ นพื้นที่กระเพาะหมูของแม่น้ าํ
เจ้า พระยา อันได้ชื่อว่าเป็ นปอดของ คนกรุ งเทพฯ นิ ตยสารไทม์ ยกย่องว่าพื้ นที่ ตรงนี้ เป็ น Best
Urban Oasis ของเอเชีย ใครที่มาเดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถสู ดอากาศ บริ สุทธิ์ ได้อย่างเต็มปอด
ส่ วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆ คือ บ้านรักรู้ หอโลกหอธรรม เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ และลานคนกล้า ซึ่ งแต่ละส่ วนก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปลากัดไทย และความ
เป็ นพื้นบ้านพื้นถิ่นเอาไว้มากมาย(แจ้ง ปรมวลรัตน์และ ร.ต. วีระ โลจายะ. 2561)
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ
2.1.5 ปลูกป่ าชายเลน

รู ปที่ 2.7 ปลูกป่ าชายเลน
ทีม่ า https://www.thetrippacker.com
หลังจากที่ เยี่ยมชมบ้านขุนสมุทรจีนเป็ นที่เรี ย บร้ อย จะนํานักท่องเที่ยวปลูกป่ าชายเลนใน
บริ เวณที่ใกล้เคียงกับวัดขุนสมุทรจีน เพราะการปลูกป่ าชายเลนมีประโยชน์หลายรู ปแบบ อาทิ ไม้
ในป่ าชายเลนนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งอาหารสําคัญของสัตว์น้ าํ และยังเป็ น
แหล่งสําหรับลดความรุ นแรงของพืช ป้ องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง
บ้านขุนสมุทรจีน ชุ มชนริ มชายฝั่งอ่าวไทย ในตําบลแหลมฟ้ าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดี ย ์ ที่
เที่ยวเชิ งศึ กษาวิถีชีวิตชุ มชน และธรรมชาติริมชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย เหมาะกับการพักผ่อน พักใจ
หลบหลีกจากความวุ่นวายในเมืองเป็ นการใช้ชีวิตแบบอยู่ง่าย กิ นง่าย ได้สัมผัสธรรมชาติ เดินเล่น
กินลม ชมป่ าชายเลน งมหอย กินปู (ตามฤดูกาล) ดูปลา ชมวัดขุนสมุทรจีน วัดกลางทะเล ที่ยงั คงอยู่
คู่ชุมชน แม้จะโดนนํ้าทะเลเซาะแผ่นดินหายไปทีละน้อยด้วยความเข้มแข็งของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จี น กลุ่ ม คนในชุ ม ชนที่ ไ ม่ ย อมแพ้ต่ อ โชคชะตา ยืน หยัด ต่ อ สู้ ก ับ ปั ญ หา และพยายามปรั บ ตัว
ปรั บ เปลี่ ย นวิถี ชี วิต ให้อยู่ก ับ ปั ญหาได้อย่า งไม่ หวาดหวัน่ ช่ วยกัน ดู แลซึ่ ง กันและกัน เพื่อรั ก ษา
แผ่นดิ นถิ่ นเกิ ดให้กบั ลู กหลาน ในหลายวิธีด้วยกัน เช่ น การทําเขื่อนสลายคลื่ นขุนสมุทรจีนช่ วย
ชะลอคลื่นไม่ให้ซดั ทําความเสี ยหายแก่ผนื ดินริ มฝั่ง ช่วยกันปลูกต้นไม้เสริ มความแข็งแรงให้ผืนดิน
ช่วยกันดูแลโบสถ์วดั ขุนสมุทรจีน ศูนย์รวมใจสุ ดท้ายให้คงอยูต่ ่อไป ปั จจุบนั พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
บ้านขุนสมุทรจีน ประกอบด้วย ป่ าชายเลน พื้นที่ทาํ ประมงสัตว์น้ าํ เช่นวังกุง้ วังปลา เลี้ยงหอยแครง
หอยแมลงภู่ ปูทะเล มีวดั ขุนสมุทรจีน โรงเรี ยน สถานี อนามัย ไม่มีผืนดินติดกันเป็ นผืนใหญ่ การ
เดิ นทางในชุ มชน จึ ง ใช้เรื อติ ดต่อกับ ภายนอก ส่ วนการเดิ นทางภายในชุ มชน มีถนนปูน คันดิ น
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สะพานไม้ เชื่อมต่อถึงกัน มีรถสามล้อรับจ้างวิ่งแบบเต็มเส้นทาง เฉพาะบางช่วง (ไม่มีมอเตอร์ ไซค์
รับจ้าง) นอกนั้นเป็ นการใช้จกั รยาน และเดินเท้าเท่านั้น (กานน สมร่ าง, 2528)
2.1.6 หมู่บ้าน O-TOP บ้ านบางนา้ ผึง้

รู ปที่ 2.8 หมู่บ้าน O-TOP บ้ านบางนา้ ผึง้
ทีม่ า http://www.thaitambon.com/otopvillage/
นํานักท่องเที่ยวทํากิ จกรรมหมู่บา้ น O-TOP บ้านบางนํ้าผึ้ง หมู่ที่ 3 ตําบลบางนํ้าผึ้ง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นหนึ่ งในหมู่บา้ น OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการ บ้านบางนํ้าผึ้ง เป็ นชุมชน ดั้งเดิมที่ต้ งั มาเป็ นเวลานาน ขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มาก
นัก โดยมี พ้ื นที่ ท้ งั สิ้ นประมาณ 70 ไร่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็ นคนดั้ง เดิ มที่ อยู่มาอย่า ง
ยาวนาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยูต่ ิดกับแม่น้ าํ เจ้าพระยา ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพแวดล้อมและ
ลักษณะภูมิประเทศที่ อยู่ติดกับแม่น้ าํ เจ้าพระยา และเป็ นคนดั้งเดิ ม ส่ งผลให้คนในชุ มชน มีจิตใจ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสํานึกการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
บ้านบางนํ้าผึ้ง และเป็ นชุ มชนที่มีความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันทํากิ จกรรมระหว่างผูน้ าํ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชน ในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม มี การรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นจัดตั้งเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ชุมชนบ้านบาง
นํ้าผึ้ง ผูค้ นในชุ มชน มีจิตใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสํานึ ก การมีส่วน
ร่ วมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน สภาพบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สวยงาม นอกจากนี้บา้ นบางนํ้าผึ้ง ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร TIME ว่าเป็ นหมู่บา้ นที่เป็ นแหล่งผลิต
โอโซน (ออกซิ เจน) อันดับ 3 ของเอเชี ยและเป็ นพื้นที่สีเขียว (ปอดกรุ งเทพ) รวมถึ ง ได้รับการ
คัด เลื อ กเป็ น หมู่ บ ้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้น แบบ “มั่ง มี ศรี สุ ข ” หมู่ บ ้า นแรกของจัง หวัด
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สมุทรปราการ ในปั จจุบนั บ้านบางนํ้าผึ้ง หมู่ที่ 3 ได้นาํ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ที่ผนวกระหว่างการ
พัฒนาชุมชน วิถีชีวิตและการอนุรักษ์จดั บริ การต้อนรับนักท่องเที่ยวในรู ปแบบโฮมสเตย์ มุ่งเน้นที่
จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ มีความรู้สึกผูกพันเหมือนเป็ น
คนในครอบครัวได้ศึกษาเรี ยนรู้ และมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นวิถีชีวิต เป็ นการสร้ างจิตสํานึ ก
ความรู้สึกรั กและมีส่วนร่ วมดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และให้นกั ท่องเที่ยว
ร่ วมทํากิจกรรมภายในหมู่บา้ น O-TOP มีกิจกรรมที่หลากหลาย ดั้งนี้ (ทวี ศรี สุวรรณ์, 2536)
1. กลุ่มบางนา้ ผึง้ พอเพียง ผลิตของใช้ ในครัวเรือน อาทิ แชมพูสระผมสมุนไพร

รู ปที่ 2.9 แชมพูสระผมสมุนไพร
ทีม่ า http://bangnamphueng.go.th/public/otop/data/index/menu/34
ให้นกั ท่องเที่ยวได้ผลิตของใช้ในครัวเรื อน อาทิ แชมพูสระผมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้ความรู ้ คําแนะนําและสอนขั้นตอนการทําแชมพูสระผลสมุนไพร ประโยชน์จากการผลิตแชมพู
สระผมสมุนไพร การใช้สมุนไพรบํารุ งเส้นผมและหนังศีรษะ อาจใช้ผสมกันหลายชนิ ดก็ได้ เช่ น
มะกรู ด ผสมกับอัญชัน ว่านหางจระเข้ผสมกับอัญชัน กล้วยหอมผสมกับนํ้ามันมะพร้าว หรื อนํ้าผึ้ง
โยเกิร์ต เพื่อเพิ่มการบํารุ งเส้นผมและให้เหมาะกับปั ญหาของเส้นผม จะเห็นว่าเป็ นวิธีง่ายๆและไม่
ยุง่ ยาก ในการบํารุ งรักษาเส้นผมที่มีปัญหา ให้กลับคืนมาเป็ นเส้นผมที่มีสุขภาพดีโดยเร็ ว ด้วยการใช้
สมุนไพรที่หาง่าย ราคาไม่แพง สามารถผลิตเองได้ เป็ นการประหยัดเงินและเวลา นอกจากนี้ ยงั มี
ปั จจัยอื่นๆที่ช่วยส่ งเสริ มให้เส้นผมและหนังศีรษะมีสุขภาพที่ดี คือ การดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ
ให้สะอาดเสมอ ในระหว่างสระผมและบํารุ งผมด้วยสมุนไพรหรื อครี มนวดผมต้องนวดศีรษะด้วย
เพื่อกระตุ น้ การไหลเวียนของเลื อดให้ไปเลี้ ยงรากผมได้ทวั่ ถึ ง การเลื อกใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมที่มี

14
คุ ณภาพและให้เหมาะกับสภาพของเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการทําร้ายเส้นผม เช่ น การดัด การ
ย้อมสี ผม การไดร์ ผมบ่อยๆ และที่สาํ คัญคือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อเส้นผม
2. กลุ่มบางนา้ ผึง้ พอเพียง ผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพ

รู ปที่ 2.10 ผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพ
ทีม่ า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.dek-d.com
ให้นักท่ องเที่ ย วร่ วมผลิ ตปุ๋ ยหมัก ชี วภาพกับ ชาวบ้า นในท้องถิ่ นโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้
ความรู ้ คําแนะนําและสอนขั้นตอนการผลิตปุ๋ ยหมักชี วภาพ การใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นหัวเชื้ อย่อย
สลายปุ๋ ยหมัก การทําปุ๋ ยหมักแห้งจะมีมูลสัตว์และเศษวัสดุต่างๆ ผสมกับวัสดุบางอย่างย่อยสลาย
ยาก มีความเหนี ยว หากจะมักตามธรรมชาติจะเสี ย ต้องใช้เวลานานทําให้ไม่ทนั ต่อการใช้งาน และ
อาจจะทําให้คุณค่าปุ๋ ยเสื่ อมสลายไป การจัดทําปุ๋ ยหมักแห้งเพื่อใช้วสั ดุยอ่ ยสลายเร็ ว และเป็ นการฆ่า
เชื้อโรคที่ปะปนมากับมูลสัตว์ตอ้ งใช้ความร้อนเผาผลาญ ปกติแล้วจะต้องใช้หวั เชื้ อ ไปโอนิค ชนิด
ผง จากกรมพัฒนาที่ ดิน หาชื้ อตามท้องตลาดได้ยากทําให้ ไม่สะดวกแก่ ผูผ้ ลิ ตปุยหมักซึ่ งอยู่ใน
ชุ มชนห่ างไกลตัวเมือง การทําหัวเชื้ อย่อยสลายปุ๋ ยหมักใช้เองจึงมีความจําเป็ น โดยใช้ปริ มาณที่
เหมาะสมกับขนาดของกองปุ๋ ยหมัก(ทวี ศรี สุวรรณ์และ คณะ, 2536)
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3. กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน ผลิตธูปหอมสมุนไพร,ผ้ามัดย้อม

รู ปที่ 2.11 ผลิตธูปหอมสมุนไพร
ทีม่ า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.motortrivia.com

รู ปที่ 2.12 ผ้ามัดย้อม
ทีม่ า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com
ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วร่ วมกิ จ กรรมผลิ ต ธู ป หอมสมุ น ไพร,ผ้า มัด ย้อ ม โดยการผลิ ตธู ป หอม
สมุ น ไพร เป็ นที่ ข้ ึ น ชื่ อ ในหมู่ บ ้า นบางนํ้าผึ้ ง จากกิ จ กรรมนี้ สามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
วิสาหกิจชุมชนคือการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการ
พึงพาตนเองเป็ นการยกระดับของรายได้เกษตรกรหรื อชุ มชน มีรายได้เพิ่มขึ้น วิสาหกิ จชุ มชนจึง
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เป็ นการช่ วยขจัดปั ญหาความยากจนในชุ มชน ซึ่ งบรรดาวิสาหกิ จชุ มชนที่หลากหลาย ธู ปหอม
สมุนไพร เป็ นวิสาหกิจชุมชนประเภทหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการรวมกลุ่มชองชุมชน
การผลิตธู ปหอม เกิดขึ้นเมื่อครั้งวิกฤตนํ้าท่วมใหญ่ในพื้นที่สวนเกษตรของชาวบ้าน ในปี
2538 สร้างความเสี ยหายและต้องใช้เวลาในการฟื้ นฟูพ้นื ที่ทาํ การเกษตร จึงมีแนวคิดที่จะเรี ยนรู้และ
หาอาชี พอื่นมาทดแทน เริ่ มจากการเรี ยนรู้การทําธูปหอม 7 สี ขึ้นมาก่อน แต่เนื่องจากไม่เข้ากับวิถี
ชุ มชนท้องถิ่ น จึงปรับเปลี่ ยนโดยหาวัสดุทอ้ งถิ่ นมาใช้ ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรู ด ซึ่ งมี
คุณสมบัติสามารถไล่ยงุ ได้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต จนได้เป็ นผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรสําหรับ
ไล่ ยุง มี ลกั ษณะเหมือนธู ปบูชาพระ เพียงแต่ธูปสมุนไพรนี้ ใช้จุดสําหรับไล่ ยุง ไล่ แมลงไม่ให้มา
รบกวน(ไม่ได้ฆ่า) และไม่เป็ นพิษต่อมนุษย์ ซึ่งเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อชุมชนแล้ว ได้ทาํ การ
เผยแพร่ ภูมิปัญญาการทําธู ปสมุนไพร เปิ ดสอนให้แก่คนในชุ มชน และผูส้ นใจ ที่ตอ้ งการต่อยอด
เป็ นอาชีพเสริ ม (ทวี ศรี สุวรรณ์และ คณะ, 2536)
4. ตลาดบางนา้ ผึง้
นํา นั ก ท่ อ งเที่ ย วเที่ ย วชมตลาดบางนํ้าผึ้ ง โดยสามารถซื้ อ ของใช้ ของที่ ร ะลึ ก และ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดบางนํ้าผึ้ง องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางนํ้าผึ้งและประชาชน
บางนํ้าผึ้ง ได้ร่วมใจปลุ กวิถีชีวิตดั้งเดิ มขึ้ นมาใหม่ พร้ อมใจสร้ างตลาดขึ้ นมาใหม่ “ตลาดนํ้าบาง
นํ้าผึ้ง” เพื่อใช้เป็ นสถานที่สําหรับขายสิ นค้าของชุมชนบางนํ้าผึ้ง และตําบลใกล้เคียงฝั่ งเมืองพระ
ประแดง จนถึงปั จจุบนั เติบโตจนเป็ น แหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็ น
ตลาดใกล้กรุ งที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ของฝากนานาชนิด จัดเป็ นซุ ้มให้มีทางเดินยาว
กว่า 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาเข้ามาในพื้นที่ที่
ทําการเกษตรของชาวบ้าน จัดจําหน่ ายต้นไม้นานาพันธุ์ ปลาสวยงามหลากชนิด และผลิตผลของ
ชาวบ้าน เช่น มะพร้ าวอ่อน มะม่วงนํ้าดอกไม้ กล้วยหอม ชมพู่มะเหมี่ยว ขนมหวานพื้นเมืองฝี มือ
ชาวบ้าน เช่ น ขนมถ้วย ขนมจาก กล้วยแขก ม้าฮ่อ ขนมตระกูลทอง กาละแมกวน ฝอยเงินที่ใช้ไข่
ขาวต้มในนํ้าเชื่อมรสหวานชุ่มคอ หมี่กรอบโบราณ ฯลฯ อาหารคาว เช่น ก๋ วยเตี๋ยวลุยสวน ไส้กรอก
โบราณ ห่อหมกหมู หอยทอดในถาดขนมครก ไก่สะเต๊ะ นํ้าพริ กต่าง ๆ พร้อมเลือกผักเคียงข้างจาน
เช่น ผักกระถิน ผักบุง้ ผักหนาม ผักดองชนิดต่างๆ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรู ปพืชผักให้มี
รับประทานนอกฤดูกาล
นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์รวมสิ นค้า OTOP ที่สร้างสรรค์จากคนในชุมชนบางนํ้าผึ้งและตําบล
ใกล้เคียง ในจังหวัดสมุทรปราการ เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา บ้านธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากทะเลอย่าง
กุง้ แห้ง กะปิ หอยดอง ภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว ของตกแต่งบ้าน – ดอกหญ้าหลากสี โมบายล์
ลูกตีนเป็ ดรู ปร่ างแปลกตา เป็ นต้นเป็ น(ทวี ศรี สุวรรณ์และ คณะ, 2536)
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5. สวนป่ าชุ มชน นั่งเรือพาชมรอบตลาดนา้ วิถีชีวติ ริมคลอง

รู ปที่ 2.13 นั่งเรือพาชมรอบตลาดนา้ วิถีชีวติ ริมคลอง
ทีม่ า https://images.google.com/imgres?imgurl
นํา นัก ท่ อ งเที่ ย ว นั่ง เรื อชมวิถี ชี วิต ของชาวบ้า นบางนํ้า ผึ้ ง อาทิ การใช้ชี วิตในปั จ จุ บ ัน
กิจกรรม การประกอบอาชีพของชาวบางนํ้าผึ้ง ในบริ เวณริ มคลองรอบๆตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง
6. เรียนรู้วถิ ีการบาบัดนา้ เสี ย

รู ปที่ 2.14 เรียนรู้วิถีการบาบัดนา้ เสี ย
ทีม่ า https://images.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F77kaoded.com
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นํานักท่องเที่ยวเรี ยนรู ้วิธีการบําบัดนํ้าเสี ย เป็ นการกําจัดสารต่าง ๆ ที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นนํ้าเสี ย
ซึ่ งมีวธิ ี การและกระบวนการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั สมบัติและประเภทของนํ้าเสี ย นํ้าเสี ยโดยทัว่ ไป
ที่มีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นสารอินทรี ย ์ ที่สามารถย่อยสลายได้ดว้ ยกระบวนการทางชีวภาพ โดย
จุลินทรี ยช์ นิ ดอาศัยออกซิ เจน หรื อชนิ ดไม่ใช้ออกซิ เจน การบําบัดนํ้าเสี ย หมายถึงการดําเนิ นการ
เปลี่ยนสภาพของเสี ยในนํ้าเสี ยให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมพอที่จะไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหาต่อแหล่งรับนํ้า
เสี ยนั้น ๆ ซึ่ งวิธีการบําบัดนํ้าเสี ยแบ่งได้ 3 ประเภท คือ การบําบัดนํ้าเสี ยด้วยวิธีทางกายภาพ การ
บําบัดนํ้าเสี ยด้วยวิธีทางเคมี และการบําบัดนํ้าเสี ยด้วยวิธีทางชีวภาพ
7. นวดแผนไทย โดยลูกประคบสมุนไพร

รู ปที่ 2.15 นวดแผนไทย โดยลูกประคบสมุนไพร
ทีม่ า https://images.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.thaitambon.com
นํานักท่องเที่ยว นวดแผนไทยโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร เพื่อความผ่อนคลาย และคลาย
เส้ น คลายกล้า มเนื้ อ ช่ วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้ น การนําเอาสมุนไพรหลากหลายสรรพคุ ณ มี
คุ ณค่า มาประยุก ต์ใช้ก ับการอบและประคบด้วยสมุนไพรไทย ลู กประคบสมุ นไพร คือ ผ้าที่ใ ช้
สมุ น ไพรหลายอย่ า งมาห่ อ รวมกัน นํา มานึ่ งให้ ร้ อ น ซึ่ งการนํา ลู ก ประคบมาใช้ เป็ นวิ ธี ก าร
บํา บัดรั ก ษาของการแพทย์แผนโบราณควบคู่ ก ับการนวดแผนไทย เพื่อให้ค วามร้ อนและตัวยา
สมุนไพรซึ มผ่านเข้าสู่ ร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการปวด บวม อักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ช่วยให้
โลหิ ตไหลเวียนดีข้ ึน และคลายความเครี ยด ช่วยให้นอนหลับดีข้ ึน เพราะลูกประคบมีส่วนผสมของ
สมุนไพรหลายอย่าง ประโยชน์และสรรพคุณของลูกประคบสมุนไพร มีมากมายมหาศาล อีกทั้งยัง
เป็ นที่ยอมรับของการแพทย์แผนไทยหรื อแม้แต่การแพทย์อายุรเวทในปั จจุบนั ว่าเป็ นวิธีรักษาโรค
วิธี หนึ่ ง และมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการบํา บัดรั ก ษา โดยเฉพาะการช่ วยลดความเครี ย ด กํา จัดความ
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อ่อนเพลี ย สร้างความสดใสให้แก่อารมณ์และความรู้สึก ช่ วยคลายความเนื้ อ คลายเส้นเอ็น ทําให้
ผูป้ ่ วยผ่อนคลายลง ไม่ตึงเครี ยดและอึดอัด (ทวี ศรี สุวรรณ์และ คณะ, 2536)
2.1.7 นั่งเรือชมหิ่งห้ อย

รู ปที่ 2.16 ชมหิ่งห้ อย
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?q
นํานักท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยยามคํ่าคืน ชมความสวยงามของหิ่งห้อย ซึ่ งหาดูยาก หิ่ งห้อยเป็ น
แมลงปี กแข็งขนาดเล็ก อาศัยเกาะอยูต่ ามกอหญ้าและใต้ใบไม้ เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่ฟองเดี่ยว
ตามพื้นดิ นหรื อที่ ช้ื นแฉะ หรื อใบพืชนํ้า ไข่ใ ช้เวลา 4-5 วัน จึ งจะฟั กเป็ นตัวหนอนเจริ ญเติบโต
จนกระทัง่ เข้าดักแด้ และออกเป็ นตัวเต็มวัย หิ่ งห้อยมีวงจรชีวติ อยู่ 3-12 เดือนแล้วแต่ชนิด โดยทัว่ ไป
แล้วหิ่ งห้อยบกมี วงจรชี วิตนานถึ ง 1 ปี ในขณะที่ห่ิ งห้อยนํ้าส่ วนใหญ่มีวงจรชี วิตสั้นกว่า ช่ วงตัว
อ่อน หิ่ งห้อยอาศัยตามดินเลน ส่ วนตัวเต็มวัยกลางวันหลบซ่ อนอยูต่ ามใบวัชพืชต้นเตี้ยๆใกล้พ้ืนดิน
พบพลบคํ่าจึ ง บิ นขึ้นไปเกาะตามต้นไม้สูงและกระพริ บแสงพร้ อมกัน เพื่อสื่ อสารกัน ( ทวีศรี
สุ วรรณ์, 2536)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2561) “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทํางานของ
มนุ ษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ งไปยังอีก สถานที่หนึ่ ง หรื อการเดินทางจากถิ่นที่พกั อาศัยไปยัง
สถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจไป และเป็ นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว
มิใช่เพื่อการประกอบอาชี พ หรื อหารายได้เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชม
การแข่งขัน กีฬา (อาทิการแข่งขัน กีฬา ซี เกมส์ โอลิมปิ ก เป็ นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การ
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เดิ นทางเพื่อประชุ มสัมมนา การเดิ นทางเพื่อเยี่ยม เยือนญาติพี่น้อง หรื อเพื่อน การเดิ นทางเพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้น (ฐิรชญา มณี เนตร, 2552)
ประเภทของการท่องเทีย่ ว
2.2.1 การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง ผูอ้ าศัยอยูภ่ ายในประเทศ
ของตนเองหรื อภายในประเทศนั้นๆ
2.2.2 การท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึง ผูท้ ี่มีถิ่นฐานนําผู้
อาศัยอื่นและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นๆ
2.2.3 การท่องเที่ ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึงผูท้ ี่มีถิ่นฐานนําผูอ้ ยู่ใน
ประเทศหนึ่งและออกเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
รู ปแบบของการท่ องเทีย่ ว แบ่ งออกเป็ น 12 ประเภท ดังนี้
1. แหล่ ง ท่องเที่ ยวเชิ ง นิ เวศ (Eco-tourism) หมายถึ งแหล่ ง ท่ องเที่ย วที่มี ล ักษณะทาง
ธรรมชาติที่ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่ องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ ยวเนื่องกับระบบ
นิเวศที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันของผู้
ที่เกี่ ยวข้อง มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้น ให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยัง่ ยืน
2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิ ลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction
Standard) หมายถึ ง แหล่ ง ท่ องเที่ ย วหรื อกิ จกรรมที่ ส ามารถตอบสนองความสนใจพิ เศษของ
นักท่องเที่ยว ซึ่ งมี รู ปแบบของการท่องเที่ยวที่ชดั เจนเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิ ดขึ้น
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อ
มีการระบุชดั ว่ากิ จกรรม นั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปั จจุบนั มีปรากฏอยู่
หลายแห่ ง ตัวอย่า งเช่ น พิ พิธ ภัณฑ์เฉพาะทางแหล่ ง ท่ องเที่ ย วเพื่อการศึก ษาทางวิท ยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions)
เป็ นต้น
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสํ า คัญ และคุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์ โ บราณคดี แ ละศาสนา รวมถึ ง สถานที่ ห รื อ อาคาร
สิ่ ง ก่ อสร้ างที่ มี อายุเก่ าแก่ หรื อเคยมีเหตุ ก ารณ์ สําคัญเกิ ดขึ้ นในประวัติศ าสตร์ เช่ น โบราณสถาน
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนโบราณ กํา แพงเมื อ ง คู เ มื อ ง พิ พิ ธ ภัณฑ์ วัด ศาสนาสถาน และ
สิ่ งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
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4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิ ดใช้เพื่อ การ
ท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ่ งดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้นอาจจะเป็ นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐาน
ที่ สํา คัญทางธรณี วิท ยา และภูมิ ศ าสตร์ อนั เป็ นเอกลัก ษณ์ หรื อเป็ นสั ญลัก ษณ์ ข องท้องถิ่ นนั้น ๆ
สภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติ ที่ มี ล ัก ษณะพิ เ ศษ (Special Environmental Features) หรื อ
สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้
5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่
มนุ ษย์สร้ างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริ มสร้างสุ ขภาพ ให้ความสนุ กสนาน รื่ นรมย์ บันเทิง และ
การศึกษาหาความรู ้แม้ไม่มีความสําคัญ ในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มี
ลักษณะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวร่ วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรื อสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุก
และสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา
6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและ ถ่ายทอดเป็ นมรดกสื บทอดกัน
มา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของผูค้ น การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สิ นค้าพื้นเมืองการแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็ นต้น ตัวอย่างของแหล่ งท่องเที่ยวที่
สํา คัญของประเทศไทยในประเภทนี้ ไ ด้แ ก่ ตลาดนํ้า ดํา เนิ นสะดวก งานแสดงของ ช้า งจังหวัด
สุ รินทร์ งานร่ มบ่อสร้าง ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์ เป็ นต้น
7. แหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติคือ ในการจัดทํา เกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนํ้า พุ ร้ อนธรรมชาติ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ เป็ นกรอบ แนวทางในการจัด การแหล่ ง
ท่องเที่ยว ประเภทนํ้าพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกําหนดมาตรฐานที่จาํ เป็ น
สําหรับการบริ การต่างๆ เนื่ องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้ จะต้องคํานึ งถึง ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวเป็ นสําคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม เนื่องจาก
นํ้าพุร้อน จัดเป็ น แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่ งหากไม่มีการกําหนดมาตรฐาน
ที่ชดั เจน การดําเนิ นกิจกรรมการท่องเที่ยวใดๆ อาจส่ งผลกระทบต่อแหล่งนํ้าพุร้อนธรรมชาติได้
นอกจากนี้ การจัดทําเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติยงั มีเป้ าหมาย
เพื่อให้หน่ วยงานที่ รั บผิดชอบดู แลแหล่ งท่องเที่ยวได้นาํ ไปใช้เป็ น เครื่ องมือในการตรวจสอบ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลที่สําคัญ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็ น การเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุ ขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติของ
ประเทศไทยให้เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิ ดใช้เพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยมี ช ายหาดเป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ดึ ง ดู ด ใจให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรู ปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริ ม
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กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู ้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริ เวณชายหาด ได้แก่
การเล่นนํ้าการอาบแดดกีฬาทางนํ้าการนัง่ พักผ่อนรับประทานอาหาร เป็ นต้น
9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทนํ้าตก หมายถึง สถานที่ที่เปิ ดใช้เพื่อการท่องเที่ยวโดยมีน้ าํ ตก
เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรู ปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริ มกิจกรรม เพื่อการศึกษาหาความรู้เข้า
ไปด้ว ย ซึ่ งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแหล่ ง นํ้า ตกได้แ ก่ ก ารว่ า ยนํ้า การนั่ง พัก ผ่ อ น
รับประทานอาหาร การเดินสํารวจนํ้าตก การล่องแก่ง การดูนก และการตกปลา เป็ นต้น
10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถํ้า หมายถึง สถานที่ที่เปิ ดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดยมีถ้ าํ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลิน และ นันทนาการในรู ปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และอาจเสริ มกิจกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่ งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถํ้า ได้แก่ การเข้าชม
บรรยากาศและหิ นงอกหิ นย้อยภายในถํ้า การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยใน
ถํ้า การนมัสการ พระพุทธรู ป การให้อาหารสัตว์ การปิ กนิกและรับประทานอาหาร เป็ นต้น
11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ หมายถึง สถานที่ที่เปิ ดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดย มีเกาะเป็ นทรัพยากรธรรมที่ ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลิน และนันทนาการในรู ปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริ มกิ จกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่ งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่ การดํานํ้า ดูปะการัง
และสัตว์ทะเล การเล่นนํ้า การเที่ยวชมชายหาดหรื อนํ้าตก การดูนก เป็ นต้น
12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่ที่เปิ ดใช้เพื่อการท่องเที่ยว
โดย มีแก่งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือนและมีวตั ถุประสงค์เพื่อความ
เพลิ ดเพลิ น และนันทนาการในรู ปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติโดยมีกิจกรรมการท่องเที่ ยวหลัก
ได้แก่ การล่ องแก่ ง การพายเรื อการพักแรม และการเดิ นป่ า ซึ่ งอาจเสริ มกิ จกรรมเพื่อการศึกษา
ธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่ การดูนก การสํารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ เป็ นต้น
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วข้ องกับพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
สุ รีรัตน์ เตชะทวีวรรณ (2545) ได้ให้ความหมายของ“พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” หมายถึง
การกระทําทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่วา่ การกระทํานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม และ
บุคคลอื่นจะสังเกตกํารกระทํานั้นได้หรื อไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในสภาพการณ์
ใดสภาพการณ์ หนึ่ งโดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวเป็ นพฤติกรรมที่ผูอ้ ื่นสังเกตได้โดย
อาศัยประสาทสัมผัสส่ วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว เป็ นการทํางานของอวัยวะต่างๆภายใน
ร่ า งกาย รวมทั้ง ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ดและอารมณ์ ที่ ถูก ควบคุ ม อยู่ภายในจะมี ความสัมพันธ์ก ัน โดย
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พฤติกรรมภายในจะเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ องค์ประกอบของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ
Cronbach (1972) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้น เพราะองค์ประกอบ ต่อไปนี้
- เป้ าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมีเป้ าหมายในการกระทํา
เช่ น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุ รักษ์ตอ้ งการเกียรติยศ โดยการแสดงให้ผอู้ ื่นเห็นว่าตนเดินทางท่องเที่ยว
โดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดงั เดิม
- ความพร้ อม หมายถึ ง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทํากิ จกรรมเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัยนิยมไต่เขาปี นหน้าผาต้องมีความพร้อมทั้ง
สภาพร่ างกายและจิตใจแล้วสามารถจะทํา กิจกรรมที่ตนชอบได้
- สถานการณ์ หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ หรื อโอกาสที่ เอื้ ออํา นวยให้เลื อกกระทํากิ จกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ เช่ น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะควรกระทําในยามคลื่นลมสงบ ไม่ควรทํา
ในขณะที่มีพายุฝนฟ้ าคะนอง
- การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่พอใจ
มากที่ สุดในสถานการณ์ หนึ่ ง ๆ เช่ น เวลาสิ บสองนาฬิ กา เป็ นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรที่จะพักให้
นักท่องเที่ยวควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
- การตอบสนอง คือ การตัดสิ นใจกระทํากิจกรรมตามที่ตนได้ตดั สิ นใจเลือกสรรแล้วเพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่ น นักท่องเที่ยวได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่ วงวันหยุดเพื่อ
พักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจัดการดําเนินการล่วงหน้าในกํารกระ
ทํากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ต้ งั แต่กิจกรรมการกําหนดสถานที่ท่องเที่ยวกิ จกรรม
การเดินทางกิจกรรมการจองที่พกั เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
- ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระทําหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้หรื ออาจตรงกัน
ข้ามกับความคาดหวังที่ต้ งั ใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มีกาํ หนดการเดินทางไว้เพื่อมาพักผ่อนวันหยุด
ในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิ ดการชุ มนุ มที่สนามบิน และทําให้สนามบินต้องปิ ดทํา
การ เครื่ อ งบิ น ไม่ ส ามารถลงจอดได้ มี ผ ลลัพ ธ์ ท ํา ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถบรรลุ ผ ลตามที่
คาดหมายไว้ได้
- ปฏิ กิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิ ดขึ้นเมื่อสิ่ งที่กระทําลงไปไม่บรรลุเป้ าหมาย
ตามที่ตอ้ งการจึงต้องกลับมาแปลความหมายไตร่ ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความ
ต้อ งการหรื อ าจจะเลิ ก ความต้อ งการไปเพราะเห็ น ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ น ความสามารถ เช่ น การก่ อ
วินาศกรรมในเมืองมุ มไบประเทศอิ นเดี ยในเดื อนพฤศจิก ายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่ต้ งั ใจจะ
เดินทางไปเมืองดังกล่าวจะต้องเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจ
ล้ม เลิกความตั้งใจในการเดินทางหรื ออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภัยกว่า
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ประโยชน์ ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยว
และช่ วยให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
นักท่องเที่ ยวในสั งคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของ
ธุ รกิจท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
- ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ดีข้ ึน
- เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้
ตรงกับชนิดของสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการ
- ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กนกรัตน์ ดวงพิกุล1 และ จารุ นนั ท์ เมธะพันธุ์ (2561)วิจยั เรื่ อง “โฮมสเตย์กบั การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดน่าน” พบว่า ชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย 7
ด้า น ได้แก่
1) ด้า นการเข้า ถึ ง พื้นที่ ท างการท่ องเที่ ย วของโฮมสเตย์ 2) ด้านที่ พ กั สําหรั บ
นัก ท่ องเที่ ย ว 3) ด้านอาหารสํา หรับ นักท่ องเที่ ย ว 4) ด้านกิ จกรรมและรายการนํา เที่ ย ว 5) ด้า น
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 6) ด้านการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขาย 7) ด้านการบริ หาร
จัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ผปู ้ ระกอบการโฮมสเตย์ให้ความสําคัญกับการจัดการท่องเที่ยวของโฮมส
เตย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ 1)ด้านอาหารสําหรับนักท่องเที่ยว 2)ด้านที่พกั สําหรับนักท่องเที่ยว 3)ด้านการ
บริ หารจัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ตามลําดับ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของโฮมสเตย์
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของชุ มชน การสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากร ผูน้ าํ กลุ่ม การ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ การกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น และการสร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขีดความสามารถของทรัพยากร

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน ทัวร์ จากัด
ที่ต้ งั
: เลขที่ 414 ซอยรัชดาภิเษก 9 ถนน รัชดาภิเษก
(ท่าพระ-ตากสิ น) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
10600
โทรศัพท์
: 02-4686565
E-Mail
: wst8tour@gmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนทีก่ ารเดินทางบริษัท บริษัท เวิลด์ สปิ ริต ออน ทัวร์ จากัด
ทีม่ า Website : http://www.worldspiritontour.com
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รู ปที่ 3.2 สถานประกอบการ
ทีม่ า คณะผู้จัดทาเป็ นผู้ถ่ายภาพ

รู ปที่ 3.3 ตราสั ญลักษณ์ สถานประกอบการ
ทีม่ า บริษัท เวิลด์ สปิ ริต ออน ทัวร์ จากัด
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รู ปที่ 3.4 ใบประกอบธุรกิจนาเทีย่ วบริษัท เวิลด์ สปิ ริต ออน ทัวร์ จากัด
ทีม่ า บริษัท เวิลด์ สปิ ริต ออน ทัวร์ จากัด
3.2 ประวัติสถานประกอบการ
บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออนทัวร์ จากัด เปิ ดดาเนิ นกิจการเกี่ยวการจัดการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ.
2539 จัดตั้งเป็ นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ด้วยความรู ้บวกกับประสบการณ์สรรสร้างรู ปแบบของการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งการรับจัดทาทัวร์ สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมอานวย
ความสะดวกในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ น การจองตัว๋ เครื่ องบิน จองร้านอาหาร จองโรงแรมที่พกั การ
ทาประกันระหว่างการเดิ นทางกับบริ ษทั ชั้นนา โดยบริ ษทั มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงาน
การบริ การที่เป็ นหัวใจสาคัญ และยึดถื อประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก ตามสโลแกนที่บริ ษทั ได้
ตั้งขึ้นว่า “ ให้รางวัลชีวติ ไปกับเวิลด์ สปิ ริ ต ออนทัวร์ ” ด้วยการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้
ลูกค้าที่เคยใช้บริ การแล้วนั้นเกิดความไว้วางใจ และได้กลับมาใช้บริ การ บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน
ทัวร์ จากัด เป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี นอกจากจะมีลูกค้าเก่าเป็ นฐานเดิมแล้วนั้น ยังมีลูกค้าใหม่ๆ
เข้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

คุณประทีป โพธิ์ประทีป
กรรมการผู้จดั การ
คุณขนิษฐา โพธิ์ประทีป
รองกรรมการผู้จดั การ
คุณราชันย์ อาจพงษ์
ผู้จดั การทัว่ ไป

คุณไพรินทร์ หอมกลิน่

คุณรัฐกร อภิวฒ
ั น์ สินสุข

คุณนริศรา ศรีจรัญ

คุณจุฑาทิพย์ ม่ วงไข่

บัญชี

Operaion

Sale Maketing

Sale Maketing

รู ปที่ 3.4 รู ปแบบการจัดองค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวนริ ศรา แสงใส
2. นางสาวกฤติยา จันทรหนู
แผนก : ทัวร์
ลักษณะงาน : จัดเตรี ยมของในการออกทัวร์ เขียนใบ ตรวจคนเข้าเมือง ทา Tag กระเป๋ าของ
ลูก ค้า เดิ นเอกสาร จัดเตรี ย มเอกสารและพาสปอร์ ตเก็ บ ให้ลู กค้า ค้นหาข้อมู ลสถานที่ ท่องเที่ ย ว
ค้นหาข้อมูลร้านอาหาร ค้นหาข้อมูลโรงแรม/รี สอร์ ท ส่ งลูกค้าที่สนามบิน เสนอโปรแกรมทัวร์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา พิมพ์โปรแกรมทัวร์ ตัว๋ สอบรายชื่อตัว๋ เครื่ องบินของลูกค้า ฯลฯ
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ
: คุณไพริ นทร์ หอมกลิ่น
ตาแหน่ง : ผูช้ ่วยบัญชี
เบอร์ ติดต่อ : 062-4162295
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลและปัญหาที่พบ
3.7.2 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 กาหนดเรื่ องโครงงาน
3.7.4 รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลโครงงาน
3.7.5 จัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยว
3.7.6 ดาเนินการลงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน (คานวณระยะทางและค่าใช้จ่าย)
3.7.7 สรุ ปผลจัดเตรี ยมโปรแกรมเพื่อประชาสัมพันธ์
3.7.8 สรุ ปผลทารู ปเล่มเพื่อนาเสนอ
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของคณะผูจ้ ดั ทา
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
พ.ค.
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และปั ญ หาที่ พ บปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา กาหนดเรื่ องโครงงาน
รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลโครงงาน
จัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยว
ดาเนินการลงพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
สรุ ปผลจัดเตรี ยมโปรแกรมเพื่อประชาสัมพันธ์
สรุ ปผลทารู ปเล่มเพื่อนาเสนอ

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

30
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- คอมพิวเตอร์ , โน้ตบุค๊
3.8.2 ซอฟแวร์ (Software)
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microft Power Point
- โปรแกรม Google Map
3.8.3 อุปกรณ์อื่นๆ
- กล้องถ่ายภาพ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานเรื่ อง “เปิ ดเส้ นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางน้ าผึ้ง เรี ยนรู้วิถีชีวิตแบบ
โฮมสเตย์” เป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มุ่งเน้นให้นกั ท่องเที่ยวเรี ยนรู้วถิ ีชีวิตแบบชาวท้องถิ่น โดยใช้
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในการทากิ จกรรมและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ คว้ารายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางใน
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งขอคาปรึ กษาจากพนักงานที่ปรึ กษาบางส่ วนสรุ ปผลได้ดงั นี้
4.1.1 การจัดรายการนาเทีย่ ว

รู ปที่ 4.1 เส้ นทางการเดินทางกรุ งเทพ – สมุทรปราการ
ทีม่ า https://www.google.co.th/maps/dir/กรุ งเทพมหานคร/สมุทรปราการ
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4.1.1.1 ศึ ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมที่ ท าในจัง หวัด สมุ ท รปราการ เพื่ อ การจัด
โปรแกรมนาเที่ยวดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยว
2. กิจกรรมที่ทา
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาการเลือก
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ใช้วิธีเลือกโดยดูจากความเหมาะสมของระยะทางของแต่
ละสถานที่ เวลา ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
(1) เมืองโบราณ

รู ปที่ 4.2 เมืองโบราณ
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?q=เมืองโบราณ
เหตุผลที่เลือก เพราะ เมืองโบราณเปรี ยบดังบานประตูที่เผยออกให้เห็นถึง มรดกแห่งภูมิ
ปั ญญาไทย ด้วยสั ญลัก ษณ์ ท างสถาปั ตยกรรมรู ป แบบต่ า ง ๆ ผสมผสานกับ งานวิจิตรศิ ล ป์ และ
ประณี ตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่โน้มน้าวให้ผมู้ าเยือนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสื บเนื่อง
ของประวัติศ าสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนไทยในอดี ต
ตราบจนถึงปัจจุบนั
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รู ปที่ 4.3 เส้ นทางการเดินทางกรุ งเทพ - เมืองโบราณ
ทีม่ า https://www.google.co.th/maps/dir/กรุ งเทพมหานคร/เมืองโบราณ
(2) วัดขุนสมุทรจีน

รู ปที่ 4.4 วัดขุนสมุทรจีน
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw
เหตุผลที่เลือก เพราะ เป็ นวัดที่อยูต่ ิดกับปากอ่าวทะเล วัดแห่งนี้ถูกน้ าทะเลกัดเซาะเมื่อ
น้ าท่วม รอบตัวโบสถ์ยงั มีร่องรอยของน้ าทะเลท่วมอยู่ ซึ่ งทางวัดไม่ได้ปรับแต่งอะไร ยังคงสภาพ
เดิ มอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้นกั ท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมและศึกษาความเป็ นมาของวัดว่าวัดขุนสมุทร
จีนแห่งนี้ รอบๆ โบสถ์จะมีร่องรอยของน้ าทะเลที่เคยท่วมไว้มีคราบเก่าอยู่ อีกทั้งยังมีตน้ ไม้ปกคลุม
เป็ นป่ าชายเลน ท าให้ น่ า ดู น่ า ค้น คว้า ภายในโบสถ์ ก็ จ ะร่ อ งรอยของน้ า ทะเลเช่ น กัน และมี
พระพุทธรู ปให้กราบไหว้
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รู ปที่ 4.5 เส้ นทางการเดินทางเมืองโบราณ – วัดขุนสมุทรจีน
ทีม่ า https://www.google.co.th/maps/dir/เมืองโบราณ+296%2F1+หมู่+7+ถนน+สุ ขุมวิท+ตาบล+
บางปูใหม่ +อาเภอเมืองสมุทรปราการ+สมุทรปราการ+10280/วัดขุนสมุทรจีน+10290
(3) “ หมู่บา้ น O-TOP ”

รู ปที่ 4.6 หมู่บ้าน O-TOP
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw=1366&bih
เหตุผลที่เลื อก เพราะเป็ นชุ มชนที่มีความเข้มแข็งมีการรวมตัวกันทากิ จกรรมระหว่างผูน้ า
ชุมชน กลุ่มองค์กรและประชาชนในพื้นที่อย่างสม่าเสมอทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม มีการรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นจัดตั้งเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน
บ้านบางน้ าผึ้ง ผูค้ นในชุ มชน มีจิตใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสานึก การ
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มี ส่วนร่ วมอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน สภาพบ้านเรื อนเป็ นระเบีย บ
เรี ยบร้อย สวยงาม

รู ปที่ 4.7 เส้ นทางการเดินทาง ผึง้ นาง โฮมสเตย์ – หมู่บ้าน O - TOP
ทีม่ า https://www.google.co.th/maps/dir/ผึง้ นาง+โฮมสเตย์+
12%2F5+Moo9+T.Bangnampueng+Prapadaeng+สมุทรปราการ+10130/วิสาหกิจชุ มชนบาง
นา้ ผึง้ +โฮมสเตย์ +33%2F2+หมู่3+หมู่บ้านOTOPเพือ่ การท่องเทีย่ ว+ถนนบัวผึง้ พัฒนา+ตาบลบาง
นา้ พึง่ +อาเภอ+พระประแดง+สมุทรปราการ+10130
(4) บางกระเจ้ า

รู ปที่ 4.8 บางกระเจ้ า
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNEบางกระเจ้ า+สมุทรปราการ&oq=
บาง&gs_l=img.
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เหตุผลที่เลือกเพราะ บางกะเจ้าเป็ นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ที่อยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ มากที่สุด และ
ยังอยูใ่ กล้บริ เวณที่เป็ นแหล่งอุตสาหกรรม ในแต่ละปี ลมตะวันออกเฉี ยงใต้จะพัดเอาออกซิ เจนจาก
คุง้ บางกะเจ้าเข้าสู่ กรุ งเทพฯ นานถึ ง 9 เดือน และยังเป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทาง
ราชการจึงมีแนวคิดที่จะให้พ้ืนที่บางกะเจ้าเป็ นพื้นที่ “ปอด” เพื่อฟอกอากาศให้กบั พื้นที่กรุ งเทพฯ
และบริ เวณใกล้เคียง

รู ปที่ 4.9 เส้ นทางการเดินทาง ผึง้ นาง โฮมสเตย์ – บางกระเจ้ า
ทีม่ า https://www.google.co.th/maps/dir/ผึง้ นาง+โฮมสเตย์+
12%2F5+Moo9+T.Bangnampueng+Prapadaeng+สมุทรปราการ+10130/บางกะเจ้ า+ตาบล+บาง
กะเจ้ า+อาเภอ+พระประแดง+สมุทรปราการ
(5) พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดไทย

รู ปที่ 4.10 พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดสยาม หรือ พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดไทย
ที่มา https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw=1366&bih
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เหตุผลที่เลือก เพราะ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish Gallery) ตั้งอยูใ่ น
บริ เวณคุง้ บางกะเจ้า ใกล้กบั สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่ องราวของปลากัด ที่
เคยอยูใ่ กล้ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อน นามาต่อสู้พนันขันต่อจนเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก
ปั จจุบนั ได้นามาเลี้ยงเป็ นปลาสวยงาม หรื อเป็ นงานอดิเรก นับเป็ นแหล่ งข้อมูลเกี่ ยวกับปลากัดที่
ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ ง ที่ พิพิธภัณฑ์ มีปลาให้ชม ได้เพิ่มเติมความรู้ เรื่ องปลากัด และยังเป็ นสถานที่
พักผ่อน มีความร่ มรื่ น

รู ปที่ 4.11 เส้ นทางการเดินทาง บางกระเจ้ า - พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดไทย
ทีม่ า https://www.google.co.th/maps/dir/บางกะเจ้ า+ตาบล+บางกะเจ้ า+อาเภอ+พระประแดง+
สมุทรปราการ/พิพธิ ภัณฑ์ ปลากัดสยาม+หมู่+3,+18%2F1+ซอยวัดราษฎร์ รังสรรค์ +เพชรหึงส์ ,+
พระประแดง,+สมุทรปราการ+10130
4.1.1.2. หาข้อมูลและสถานที่ต้ งั ของที่พกั
การที่เลื อกใช้ที่พกั แบบโฮมสเตย์เพราะต้องการให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่แบบชาวบ้าน และมี บรรยากาศรอบๆที่เป็ นธรรมชาติมากกว่าโรงแรม ซึ่ งโรงแรม
บริ เวณที่พกั ไม่สามารถสัมผัสธรรมชาติเท่ากับโฮมสเตย์ได้
เกณฑ์การพิจารณาเลือกที่พกั ในจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาจากความเหมาะสม
ของระยะทาง ความสะดวกสบายหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโฮมสเตย์จึงได้เลือก “ ผึ้งนาง
โฮมสเตย์ – บางน้ าผึ้ง ” เพราะเป็ นที่ พกั สไตล์เรื อนไทยประยุก ต์ที่ ให้ความคลาสสิ คท่ ามกลาง
บรรยากาศเก่าๆ และท่ามกลางชุมชนที่ลอ้ มไปด้วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีพิพิธภัณฑ์เล็ก
จัดให้ชมอยู่บริ เวณชั้นสอง ในส่ วนของห้องพัก เรื อนไทย ด้านหน้ามีระเบียงแบบบ้านไทยสมัย
โบราณ ภายในห้องตกแต่งแบบเรี ยบง่ายพร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน
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รู ปที่ 4.12 ผึง้ นาง โฮมสเตย์ – บางนา้ ผึง้
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?q=ผึง้ นาง+โฮมสเตย์+–+บางนา้ ผึง้
4.1.2 การเขียนตารางระยะทาง
4.1.2.1 คิดคานวณระยะทางเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Google Map จากสถานที่
ต่างๆ ในโปรแกรมท่องเที่ยวจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง แล้วนามาคิดคานวณเป็ นเวลาที่ตอ้ งใช้ใน
การเดินทางรวมถึงเวลาที่จะต้องใช้ในการท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ โดยคานวณจานวนระยะทาง
กับเวลาที่จะต้องใช้ระหว่างจุดต่อจุดตลอดไปจนครบตามโปรแกรมที่กาหนด
4.1.2.2 รถตูป้ รับอากาศ

รู ปที่ 4.13 ภาพรถตู้ปรับอากาศใช้ ในการเดินทาง
ทีม่ า https://www.google.co.th/search?rlz=1C1AVNE_enTH738TH738&biw=1366&bih=657
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เหตุผลที่เลือก “รถตูป้ รับอากาศ ” เพราะเป็ นยานพาหนะที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง
สาหรับนักท่องเที่ยวจานวน 8 คนซึ่ งรถตูป้ รับอากาศ สามารถจุคนได้จานวน 9 ที่นงั่ (ไม่รวมที่นง่ั
คนขับและมัคคุเทศก์) ทาให้เดินทางได้อย่างคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ วในการเดินทาง ใช้เดินทาง
จาก ปั้ มน้ ามัน ปตท.เพชรเกษม48 มุ่งหน้าไปยัง จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.3 ขั้นตอนการประสานงาน
4.1.3.1 การติดต่อเช่ ารถตูป้ รับอากาศ สาหรับการเดินทาง 3 วัน 2 คืน กรุ งเทพ –
สมุทรปราการ
4.1.3.2 การติดต่อประสานงานกับมัคคุเทศก์
4.1.3.3 การติดต่อประสานงานกับทางโฮมสเตย์ และร้านอาหาร
4.1.3.4 การติดต่อตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป
4.1.4 นาเสนอรายการนาเทีย่ วเพือ่ พิจารณาตามความเหมาะสม
4.1.4.1 หลังนาเสนอพนักงานที่ปรึ กษาแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาจึงเขียนรายการนาเที่ยว
ขึ้นมา โดยใส่ รายละเอียดข้อมูลต่างๆในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางของ
สถานประกอบการและตั้ง ชื่ อรายการน าเที่ ย วให้เรี ย บร้ อย โดยจะมี พ นัก งานที่ ป รึ ก ษาคอยให้
คาแนะนา
4.1.4.2 จัดทารายการนาเที่ยว โดยมีรายละเอียดต่างๆเสร็ จเรี ยบร้อย หลังจากนั้น
นามาเสนอให้กบั พนักงานที่ ปรึ กษาเป็ นครั้ งที่ 2 เพื่อให้ทางพนักงานที่ปรึ กษาทาการตรวจสอบ
ข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึ งรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงแรมที่พกั ร้ านอาหาร ที่ได้
นาเสนอไว้ในรายการนาเที่ยว และเพื่อให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบความเรี ยบร้อยทั้งหมดอีก
ครั้ง
4.1.4.3 จัดทารายการนาเที่ ยวฉบับสมบูรณ์ พร้อมจาหน่ ายและส่ งรายการนาเที่ยว
ให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิกของทางบริ ษทั
4.2. การคิดราคาขายรายการนาเทีย่ ว
การจัดรายการนาเที่ยว “ เปิ ดเส้นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางน้ าผึ้ง เรี ยนรู้วิถีชีวิต
แบบโฮมสเตย์ ” 3 วัน 2 คืน ของบริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน ทัวร์ จากัด โดยรถตูป้ รับอากาศ
4.2.1 ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 3 วัน 2 คืน
- ค่ารถตูป้ รับอากาศ รวมทุกอย่าง
2900/3 วัน/8 = 363 /คน
- ค่าที่พกั (โฮมสเตย์)
1000/คน
- ค่ามัคคุเทศก์
3600/3 วัน/8 = 450 /คน
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Fix Cost:
4.2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 3 วัน 2 คืน
- ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อ 4 มื้อ ไม่รวมมื้อเช้า
735/คน
- ค่าอาหารว่าง + เครื่ องดื่ม
393/10 = 40 บาท/คน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
50 บาท/คน
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆรวมทุกสถานที่
990/คน
Variable Cost :
ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
= 1813 + 1815
= 3628
ราคาต้นทุน / คน
= 3628
ราคาขาย / คน
= 4999
กาไล
= 1371/คน
โดยส่ ว นใหญ่ ราคาของโปรแกรมทัว ร์ จ ะตั้ง ราคาให้ต ัว เลขดู น่ า สนใจ ดัง นั้น ความ
เหมาะสมในการเพิ่มราคาหรื อลดราคาเพื่อให้ได้ตวั เลขที่น่าสนใจยิ่งขึ้นและความสวยงามของเลข
ในการตั้งราคาโปรแกรมท่องเที่ยวครั้งนี้ จึงเพิ่มเป็ น 4999 บาท/ท่าน ซึ่ งจะได้กาไรเท่ากับ 49993628 = 1371 บาท/ท่าน

COLORFUL TRAVEL
42/710 ซอย เพชรเกษม 69 แขวง/เขต หนองแขม กรุ งเทพ 10160
โทร 02-4455789, Line.colort ,
E-mail : colorfult@gmail.com
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กรุ๊ ป 8 คน
เดินทางวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561
ท่องราตรี กบั การชมหิ้งห้อย – เรี ยนรู้วถิ ีชีวติ ของหมู่บา้ น O-TOP – บ้านพักแบบโฮมสเตย์
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุ งเทพฯ – เมืองโบราณ – วัดขุนสมุทรจีน – ปลูกป่ าชายเลน
8.00 คณะพร้อมกันที่ ปั้มน้ ามัน ปตท.เพชรเกษม48 ออกเดินทางโดยรถตูร้ ับ
(เซ็ทบล็อกของ S & P ชุดใหญ่ ) ท่านละ 1 ชุด
10.00 เมืองโบราณ เยีย่ มชมสถานที่จาลองที่เสมือนจริ งมีพ้นื ที่กว้างขวาง มีเมืองที่สาคัญและ
น่าสนใจ บรรยากาศเปรี ยบเสมือนอยูใ่ นเหตุการณ์หรื อยุคนั้นจริ งๆ
12.00 รับประทานอาหารเที่ยงณ เมืองโบราณ
13.00 วัดขุนสมุทรจีน เยีย่ มชมโบสถ์ที่เคยถูกน้ าท่วม โดยมีหลวงพ่อปากแดงที่เป็ นองค์พระ
ประธานเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้แก่ชาวบ้าน และพาปลูกป่ าชายเลนเพื่อเป็ นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศในทุกๆด้าน
15.00 นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ผึ้งนาง โฮมสเตย์ ที่พกั สไตล์
เรื อนไทยประยุกต์ที่ให้ความคลาสลิคท่ามกลาง
บรรยายกาศเก่าๆ และท่ามกลางชุมชนที่ลอ้ ม
ไปด้วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์และให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารค่า ร้าน “พบรักบางน้ าผึ้ง”
เป็ นร้ า นอาหารติ ด อัน อัน 1ในย่ า นบางน้ าผึ้ ง
อาหารไทย รสชาติสมคาร่ าลือ
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วันที่สอง หมู่บา้ น O-TOP – นัง่ เรื อชมหิ่งห้อยยามค่าคืน
7.00 รับประทานอาหารเช้า (พร้อมอาหารใส่ บาตรในตอนเช้า)
08.30 ท่องเที่ยวหมู่บา้ น O-TOP เพื่อการท่องเที่ยว (ร่ วมทากิจกรรม 9 จุด)
1. กลุ่มบางน้ าผึ้งพอเพียง ผลิตของใช้ครัวเรื อน อาทิ แชมพูสระผม
2. กลุ่มบางน้ าผึ้งพอเพียง ผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพ
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตธูปหอมสมุนไพร,ผ้ามัดย้อม
12.00 4. เที่ยวชมตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง พร้อมรับประทานอาหาร
กลางวันตามอัศยาศัยช้อปปิ้ งซื้อของฝากกลับบ้าน
5. เรี ยนรู ้วถิ ีการบาบัดน้ าเสี ย
6. นวดแผนไทย โดยลูกประคบสมุนไพรธัญพืช
18.00 รับประทานอาหารค่า ร้าน “บ้านต้นคัก”(สเต็ก+เครื่ องดื่ม ผลไม้)
20.00 นัง่ เรื อพาชมหิ่งห้อยในบรรยากาศที่สวยงาม

วันที่สาม บางกระเจ้า - พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
7.00 รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระกลับบ้าน
9.00 เที่ยวชมบางกระเจ้า พร้อมปั่ นจักรยานชมธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม และรับความรู ้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ พร้อมถ่ายภาพเก็บความสวยงามและประทับใจ
12.00 รับอาหารเที่ยง ณ บางกระเจ้า
13.00 เยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ปลากัดที่หายากและ
มีความสวยงาม รับความรู ้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลากัดไทย
15.00 เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
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ข้ อปฏิบัติในการชมหิ่งห้ อย
- ห้ามส่ องไฟฉายไปที่ห่ิงห้อย
- ห้ามถ่ายรู ปหรื อวีดีโอ ไม่วา่ จะใช้แฟลชหรื อไม่ใช้ก็ตามทั้งกล้องและโทรศัพท์
- ห้ามเสี ยงดัง เพราะหิ่ งห้อยไม่ชอบเสี ยงดัง เขาจะตาย
- ห้ามจับ เพราะหิ่ งห้อยจะตาย และเมื่อคู่ของเขาหาคู่ไม่เจอก็จะกลั้นใจตาย ถ้าเขาบินมา
เกาะตามตัวให้ใช้ปากเป่ าออกไป

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการทาโครงงาน
โครงงาน “เปิ ดเส้นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางน้ าผึ้ง เรี ยนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมส
เตย์” เป็ นการจัดนาเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ และเรี ยนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวจะ
ได้พกั ผ่อนหย่อนใจ และได้เรี ยนรู้ วฒั นธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้ร่วมกิ จกรรมต่างๆใน
ชุมชน และได้แลกเปลี่ ยนความรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่นิยมกันในปั จจุบนั
คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาโปรแกรมท่องเที่ยว “เปิ ดเส้นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางน้ าผึ้ง
เรี ยนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์” โดยเริ่ มจากการศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทาร่ วมกับ
ชาวบ้านในชุ มชน และการเดินทาง การคานวณระยะทาง ที่พกั ร้ านอาหาร ร้านขายของที่ระลึ ก
จากนั้นได้ติดต่อประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยว บริ ษทั รถตู้ ที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
และผูน้ าหลังจากได้ขอ้ มูลแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาได้นามาเรี ยบเรี ยง จัดทาโปรแกรมท่องเที่ยว ในชื่ อ
โครงงาน “เปิ ดเส้นทางใหม่ ทริ ปสมุทรปราการ บ้านบางน้ าผึ้ง เรี ยนรู้วถิ ีชีวิตแบบโฮมสเตย์ ” เพื่อ
นาเสนอให้กบั บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออน ทัวร์ จากัด ซึ่ งเป็ นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่บริ ษทั มีอยู่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ทางบริ ษทั มากขึ้น อีกทั้งสามารถนาไปพัฒนาใน
เส้นทางอื่นๆ ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจยิง่ ขึ้น
5.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของโครงงาน
5.2.1 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวมีความซับซ้อน และหลากหลายที่มา จึงต้องนามาคัดเลือก
ให้เหมาะสม
5.2.2 ข้อมูลบางอย่างไม่ชดั เจน จึงจาเป็ นต้องโทรสอบถามตามที่ พกั และแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ
5.2.3 การออกทัวร์ แต่ ล ะครั้ ง อาจมี เหตุ การณ์ ไ ม่ ค าดฝั น หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุ ม ได้ เช่ น อุ บ ตั ิ เหตุ ฝนตกหนัก พายุเข้า ซึ่ ง ทางคณะผูจ้ ดั ท าจ าเป็ นต้อ งตรวจสอบแหล่ ง
ท่องเที่ยว และเตรี ยมวิธีแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อเตรี ยมพร้อมในการเดินทาง
5.2.4 โครงงานนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของสถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดสมุทรปราการ
เท่านั้นนอกจากนี้ยงั มีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งสามารถนากลับมาทารายการนาเที่ยว ใหม่ได้
อีก

45
5.2.5 ขาดความชานาญในการคานวณระยะทาง ว่าสถานที่ไหนควรไปก่อน ไปหลัง ซึ่ ง
อาจทาให้โปรแกรมทัวร์ผดิ พลาดได้
5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.1.1 ได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการทางานในบริ ษทั ทัวร์ เช่ น การจัดทาโปรแกรมทัวร์ การ
ตรวจสอบรายชื่ อตัว๋ เครื่ องบินของลูกค้าการเขียนใบ ตรวจคนเข้าเมืองการทา Tag กระเป๋ าของ
ลูกค้า การจัดเตรี ยมเอกสาร การจัดเตรี ยมพาสปอร์ต การค้นหาข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว การส่ ง
ลูกค้าที่สนามบิน การเสนอโปรแกรมทัวร์
5.3.1.2 ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.3.1.3 ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.3.1.4 มีความมัน่ ใจ และกล้าแสดงออกมากขึ้น
5.3.2. ข้อเสนอแนะจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.2.1 ควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ออกไปปฏิบตั ิภาคสนามเพิ่มขึ้น เพื่อเสริ มสร้าง
ประสบการณ์และเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะต้องทางานในอนาคต
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