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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของชุมชนมุสลิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การทดลองท าอาหาร 
ทดลองท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า 1) วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนมุลลิม จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีทั้งที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนเอง และผสมผสานวัฒนธรรมมุสลิมในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศ โดย
เป็นวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีตลอดจนวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนามีอาหารที่เป็นวัฒนธรรม
เชิงวัตถุที่พัฒนาใช้ในประเพณีต่าง ๆ ร่วมกันอย่างหลากหลาย 2) แนวทางในการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับหลักการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อม
น าเสนอในรูปแบบของ Model ELSVDE โดยให้ความส าคัญในการพัฒนา 3 ด้าน คือ 2.1) ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.2) 
ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2.3) ด้านประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม  
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาหารวัฒนธรรมมุสลิม, ELSVDE 
 

Abstract 
The purpose of this research. To study and collect information on the culture of the community. And 

local wisdom Of the Muslim community in Ayutthaya Province Study and develop the community to be ready 
for creative tourism management. And culture Of the Muslim community Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
Using action research The tool is an in-depth interview. Operation Meeting Study visit Cooking experiments       
1) Community culture and local wisdom. Of the Mullim community Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Both 
have the characteristics of the community itself. It is a culture of life and culture, in festivals, traditions, and 
important religious days. There are various types of object-oriented culture developed in the various traditions. 
To develop to be ready for tourism management. The community has the same opinion. Tourism should be 
managed in accordance with the principles of creative tourism. The ELSVDE model is featured in three main 
areas: 2.1) Learning exchange 2.2) Social, cultural and environmental values 2.3) Experience with the owner of 
the culture. 
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1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา. [1] ได้สรุปองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้ว่า
เป็นกระบวนทัศน์ (New Travel Paradigm) และ
ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการ
ท่องเที่ยวแบบเดิมในยุคแรก ๆ ที่ให้ความสนใจกับการ
พักผ่อน หย่อนใจ (Sun-Sea-Sex Tourism) มาสู่การ
เดินทางท่องเที่ยวในยุคที่สอง ที่ ให้ความสนใจกับ
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) และใส่ใจกับผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืนของชุมชนในพื้นที่
ท่องเที่ยว (Sustainable Tourism) และยุคที่สาม ใน
กระแสการท่องเที่ ยวที่ เ รี ยกว่ าการท่องเที่ ยว เ ชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ค านึงถึง
ความยั่ งยืนเป็นส าคัญ โดยเน้นย้ า ถึงความผูกพัน 
(Engaged) ของนักท่องเที่ยว (ผู้มาเยือน-Visitor-Guest) 
กับผู้ถูกท่องเที่ยว (เจ้าบ้าน-Host) ประสบการณ์แท้/
ปฏิบัติการจริงที่มาจากการเรียนรู้ ในพื้นที่ท่องเที่ยว 
(Active Participation) และเป็นผลให้เกิดความจดจ า-
ประทับใจอย่ างลึกซึ้ ง  ในพื้นที่ ของการท่องเที่ ย ว
(Understanding Specific Cultural of the Place) 
 Crispin Raymond และ Greg Richards [2] 
ร่วมกันก าหนดและให้ค านิยามการท่องเที่ยวแนวใหม่นี้ว่า 
Creative Tourism (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) 
หมายถึงการท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทางใน
การพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงที่
เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เป้าหมายที่ ได้
ท่องเที่ยว  
 จากการจัดประชุมสัมมนาของสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel 
Association : PATA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ 
ประเทศภูฎาน [3] ได้มีการน าเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ ยวที่มุ่ ง เน้นให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แท้จริง และ
เอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่น 

แม้ว่าแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่ความต้องการของนักท่องเที่ยวย่อม
แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละคนแต่
ละท้องถิ่น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน หากแต่มีจุดร่วมที่
นักท่องเที่ยวทุกคนต่างก็ต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับ
จากการเดินทางท่องเที่ยว คือได้สัมผัสกับประสบการณ์
ของชีวิตจริง (Real Life Experience) ที่ไม่ใช่
ประสบการณ์เสมือนจริงท่ีมีในโลกอิเล็กทรอนิกส์หรือโลก
ดิจิตอลอีกต่อไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรโลก ผู้สู งอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เอง ประเทศต่าง ๆ ในโลก
ที่ต่างก็มุ่งหวังความเติบโตหรือรายได้จากการท่องเที่ยว 
จึงต้องเพิ่มน้ าหนักให้กับการส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวของคน
ในประเทศของตนเอง ควบคู่ไปกับการเจาะตลาดที่
หลากหลายมากขึ้นโดยไม่ผูกติดกับตลาดหลักที่มีรายได้
สูงเพียงกลุ่มเดียว เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้น
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีอยู่เดิมน ามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั่วทุกพื้นที ่
 งานวิจัยนี้จะเน้นแนวทางในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยใช้อาหารและวัฒนธรรม
มุสลิมเป็นสื่อสร้างสรรค์ โดยพิจารณาชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ที่มีบรรยากาศงดงามร่มรื่น และวิถีชีวิตริมน้ า
อันเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์มาตั้งแต่โบราณประกอบกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม
ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลของ
ร่างกายให้มีความแข็งแรง ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ที่มีอยู่ใน
หลายชุมชน เช่นเดียวกับชุมชนประตูชัยหรือชุมชนป่า
ตอง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจเบื้องต้นพบว่า มีศักยภาพและพร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมกันศึกษาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและหรือพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดง
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ศักยภาพของนักวิชาการในท้องถิ่นที่มีบทบาทโดยตรงที่
จะพัฒนาองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
บูรณาการทั้งกระบวนการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนมุสลิมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2.2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความ
พร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัส
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1) ด้านเนื้อหา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยเป็น
ก า ร วิ จั ย ที่ ผ ส ม ผ ส า น ก า ร วิ จั ย แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participatory Research) กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   
(Quantitative Research) เข้าด้วยกัน เพื่อได้มาซึ่งองค์
ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดย
ผู้วิจัย ชุมชนและแกนน าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุก
ขั้นตอน ตั้ งแต่  ร่ วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  ร่วม
ตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People-Centered Development)  โดยใช้วิธี
การศึกษาหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก การประชุม เชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 
     2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คัดเลือกจากผู้เกี่ยวข้องแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการสังเกต 
(Observation) 
     3) พื้นที่ที่ท าการศึกษาวิจัย ได้แก่ ชุมชนประตูชัย 
แ ล ะ ชุ ม ช น ป่ า ต อ ง  ต า บ ล ป ร ะ ตู ชั ย  อ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คัดเลือกจาก
ประชากรชุมชนประตูชัย, ชุมชนป่าตอง และผู้เกี่ยวข้อง 
24 คนประกอบด้วย ภูมิปัญญาด้านอาหารมุสลิมในพื้นที่ 
4 คน ผู้น าชุมชนประตูชัย 1 คน ชุมชนป่าตอง 1 คน 
ผู้น าทางศาสนา 2 คน สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน 14 คน 
นักวิ ชาการด้ านอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 1 คนและเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คน      
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงจาก
ประชากรที่พร้อมร่วมปฏิบัติการวิจัยซึ่งได้ครบตาม
ก าหนดทุกกลุ่ม 
4.2 เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. แบบสอบถาม ใช้ในการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
ประกอบการการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว            
เชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. แบบบันทึกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา
ดูงาน การทดลองท าอาหาร ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
บันทึกผลการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล และการยืนยันผล  

4. รายงานการประชุม/รายงานผลการจัดประชุม 
น าเสนอผลการจัดประชุม มติการประชุมในแต่ละครั้ง 
4.3 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
4.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  โดย
ผู้วิจัยประสานงานกับชุมชนซึ่งประกอบด้วยภูมิปัญญา
ด้านอาหารวัฒนธรรมมุสลิมในชุมชนประตูชัย และชุมชน
ป่าตอง ซึ่งมีความรู้และความช านาญในการประกอบ
อาหาร การเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องตามศาสนาอิสลามมา
ประกอบอาหาร และสัมภาษณ์ในการ สนทนากลุ่มย่อย
กับสมาชิกองค์กรชุมชนครั้งละ 4 - 5 คน โดยในการ
สัมภาษณ์จะท าการพูดคุยตามสถานการณ์รายละ 1 -2 
ช่ัวโมง 
4.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) โดย
ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชน       
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4 ครั้ง หัวข้อประชุม ได้แก่ การคัดเลือกภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากวัฒนธรรมชุมชนมุสลิม , การจัดการวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร สูตรอาหาร กระบวนการทาง
วัฒนธรรมของอาหารแต่ละประเภท การให้บริการการ
ท่องเที่ยว การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การ
บริการ โฮมสเตย์ การน าเที่ยว โดยแบ่งการประชุมตาม
หัวข้อวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของโครงการวิจัย เวลาใน
การประชุมขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน และในการ
ประชุมจะจัดประกอบอาหารมุสลิมเลี้ยงและศึกษา          
องค์ความรู้ไปพร้อมกับการประชุมด้วย 
4.3.3 การจัดให้ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยได้ศึกษาดูงานด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมแนะน าให้ความรู้ ท า
การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาสรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวของ
ชุนชน 
4.3.4 การส ารวจพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนและใกล้เคียง 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ลงพื้นที่ชุมชนประตูชัย โดยท าการส ารวจตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่เพื่อจัดท ารายการท่องเที่ยวเป็น
แนวทางประกอบการของชุมชน 
4.3.5 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ผู้ วิจัยรวบรวมและ
สังเคราะห์จากงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว เอกสารเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ต เอกสารจากสถาบันอยุธยาศึกษา แผ่น
ปลิว ข้อมูลจากภูมิปัญญาชุมชน และศาสนสถานที่
รวบรวมไว้ เป็นต้น และน าเสนอรูปแบบ Model เชิง
แนวคิด (Conceptual Model) แสดงโครงสร้างของ
ระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับการการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เ นื่ อ ง จ ากข้ อมู ลที่ ร วบ ร วม ใ ช้ เ ค รื่ อ งมื อ แล ะ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เป็นการวิเคราะห์โดยประมวลสรุปจัดท ารายงานตาม
ข้อมูลที่ได้รวบรวม ศึกษา สืบค้นจากกระบวนการวิจัย
อย่างมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยผู้ ให้ข้อมูลเป้าหมาย 
ประเมินตามกิจกรรมและตามวัตถุประสงค์แต่ละประเด็น 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อสรุป
สังเคราะห์น าไปสู่การพัฒนากลุ่มชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน และภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ข อ ง ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า  
5. 1 . 1วัฒนธรรม ชุมชนของ ชุมชนมุสลิม  จั งหวั ด
พระนครศรี อยุ ธยา  เกี่ ยวกับ ชุมชนมุสลิมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [4] กล่าวว่า เป็น
กลุ่มของแขกที่เดินทางมาจากดินแดนอาระเบีย และ
เปอร์เซีย ซึ่งเข้ามามีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า 
และด้านการปกครอง และมี 2 นิกาย คือ นิกายชีอะห์ ที่
ประกอบด้วย ชาวอิหร่าน และนิกายสุหนี่ จะเป็นเช้ือสาย
จากอาหรับ อินโดนีเซีย มลายู และปัตตานี ชาวเปอร์เซีย
ในอยุธยาทั่วไปเป็นชาวอินโด-อิหร่าน เพราะพ่อค้าชาว
อิหร่านเริ่มเข้ามาไปตั้งชุมชนอยู่ตามเมืองท่าในอินเดีย
ก่อน และชาวอิหร่านจ านวนมากได้แต่งงานกับสตรี
พื้นเมืองอินเดีย ท าให้ลูกหลานมีเลือดผสมที่เรียกว่า กลุ่ม
ชาติพันธุ์อินโด-อิหร่าน คนเหล่านี้ได้ขยายชุมชนและ
สถานีการค้าไปสู่ตอนใต้ของพม่า อยุธยา มลายู เรื่อยไป
จนถึงเมืองจีน แต่เดิมชุมชนชาวเปอร์เซียตั้งอยู่นอกเกาะ
พระนครศรีอยุธยา ต่อมาสมัยพระเจ้าทรงธรรมผู้น า
ชุมชน ช่ือ เฉกอะหมัด ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นเสนาบดีกรม
มหาดไทย จึงได้พระราชาทานที่ดินในเขตก าแพงพระ
นครให้ตั้งศาสนสถานและบ้านพักอาศัย ลูกหลานของ
เฉกอะหมัดได้มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองการ
ปกครองและการค้าสืบต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

ชุมชนชาวไทยมุสลิมชุมชนประตูชัย เช่ือว่าตนเอง
เป็นชุมชนชาว “จาม” (ปัญญา เส้นขาว, ผู้ให้สัมภาษณ์) 
อ้างใน วันทนา เนาว์วัน และคณะ [5]  โดยมีบทบาทเป็น
ทหารอาสา คือ กรมอาสาจามมีพระราชวังสันเป็น
เจ้ากรม กรมนี้ยังมีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
ถึงแม้ว่าอาณาจักรจามปาจะล่มสลายไปแล้วโดยถูก
เวียดนามครอบครองเมื่อตอนปลายสมัยอยุธยา ชาวจาม
ในอยุธยาสมัยนั้นมีอาชีพสานเสื่อลานขาย และยังมีอาชีพ
ทอผ้าส่งออกตลาดใกล้เคียงอีกด้วย 

วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น มี
ลักษณะเฉพาะของชุมชนเอง และผสมผสานวัฒนธรรม
มุสลิมในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศ โดยเป็นวัฒนธรรมตาม
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีตลอดจนวัน
ส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น 1) การท าบุญฝากครรภ์ 
จะท าเมื่ออายุครรภ์เข้าเดือนที่ 3-7 2) การขึ้นเปลหรือ
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แย่งเปล หลังคลอดแล้ว นอกจากท าพิธีอาซาน และ 
กอมัตเป็นภาษาอาหรับ ตลอดจน การตัดผมไฟหรือฉลอง
มะหะบานห์แล้ว ยังมีการขึ้นเปล โดยการน าเด็กใส่เปล 
ผูกสายเปลด้วยสร้อยทอง  น าขนม ของเล่น เงิน ผูกห้อย
ติดกับเปลไว้ด้วย ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนไกวเปลประกอบ
บรรเลงดนตรีท านองเสนาะกล่อมเด็ก หลังจากนั้นให้เด็ก
ที่มาร่วมงานแย่งชิงสิ่งของที่ห้อยไว้กลับบ้านเป็นการแจก
ทานและเลี้ยงอาหารด้วย 3) การเริ่มเรียนภาษาอาหรับ
เมื่ออายุระหว่าง 3- 5 ขวบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
ส าหรับการศึกษาคัมภีร์ตามหลกัศาสนา โดยเรียนท่ีมัสยิด
ทั้งเด็กหญิงและชาย 4) พิธีสุนัติ คือการขลิบปลายอวัยวะ
เพศชายเมื่ออายุระหว่าง 7-15 ปี  ซึ่งต้องจัดให้มีการอ่าน
คัมภีร์  กุรอ่านและบทสวดภาษาอาหรับ และเลี้ยงอาหาร
โดยเฉพาะในพิธีนี้ควรมี ข้าวเหนียวเหลือง และกะดูรีย์ 
เป็นอาหารมงคล 5) พิธีตัมมัสกุรอ่าน เป็นการจัดให้เด็กที่
เรียนการอ่านคัมภีร์กุรอ่านจบแล้ว มาอ่านต่อหน้า
ครูผู้สอนโดยครูผู้สอนจะอ่านคลอไปด้วยกัน เสร็จแล้ว
เลี้ยงอาหารและแจกทาน (เงิน) 6) การท าละหมาด 
ชุมชนประตูชัยท าละหมาดวันละ 5 ครั้ง เช่นเดียวกับ
ชุมชนมุสลิมอื่น ๆ และการท าละหมาดพิเศษวันศุกร์บ่าย 
โดยจัดเวลาใน 5 ช่วงเวลาแต่ละวันโดยประมาณ คือ เริ่ม
เวลา 05.00 น. 12.30 น. 15.30 น. 18.00 น. และ 
19.30 น. 7) วันตรุษส าคัญต่าง  ๆ เช่น วันฉลองการถือ
ศีลอดหรือวันฮารีรายอ  มี 2 วัน (วันอิฎิลฟิตรี และ 
วันอิฎิอัฎฮา) วันอิดใหญ่ วันเมาลิด วันถือศีลอดในวันอา
รอฟะห์ และวันอาซูรอ เป็นต้น 
5.1 .2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมุสลิม จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ค้นพบจากการจัดท ากิจกรรมกลุ่ม
ย่อย และได้คัดเลือกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ อาหาร
วัฒนธรรมมุสลิม โดยอาหารวัฒนธรรมมุสลิมเป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยนิยม
ท ารับประทานใน วิถีชีวิตและในกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ  

อาหารมุสลิม (Muslim food) นิดดา หงส์วิวัฒน์  
[6] ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงอาหารที่กินได้ตามกฎ
อิสลาม  โดยครัวมุสลิมในเมอืงไทยท่ีแต่ละชุมชนสังกัดอยู่
จะมีอัตลักษณ์ 2 อย่าง คือ 1) ชุมชนคนไทยมุสลิม กิน
อาหารไทยในชีวิตประจ าวันเหมือนคนไทยทั่วไป เพียงแต่
เลือกอาหารให้ถูกต้องตามกฎอิสลามเท่านั้น และ 2) 
ชุมชนมุสลิมที่ตระหนักรู้ในรากเหง้าของตนเอง ที่สืบสาน
วัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ทางชนชาติของตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งมักแสดง
ออกมาในวาระ หรือเทศกาลต่าง ๆ ทางศาสนาประเพณี 
เช่น งานพิธีการเกิด พิธีขลิบ พิธีแต่งงาน งานเลี้ยง งาน
บุญส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ได้แก่ เทศกาลรอมฎอน วัน
อีดเล็ก วันอีดใหญ่ วันเมาลิด เป็นต้น อาหารมุสลิมที่คน
ไทยรู้จักคุ้นเคย มักได้แก่ ข้าวหมกไก่ โรตีชนิดต่าง ๆ 
สะเต๊ะเนื้อ สลัดแขก ก๋วยเตี๋ยวแกง ที่มีขายทั่วไป แต่ใน
ความเป็นจริงยังมีอาหารในวัฒนธรรมมุสลิมอีกจ านวน
มาก แตกต่างกันไป  

อาหารวัฒนธรรมมุสลิม ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน
ประตูชัย มีหลายชนิด เช่น 1) ข้าวหมก เป็นอาหารยอด
นิยมชนิดหนึ่งของชุมชน มีการจัดเลี้ยงในงานพิธีต่าง ๆ มี
ทั้งหมกด้วยไก่ แพะ หรือเนื้อวัว ซึ่งสิ่งส าคัญคือน้ าปรุงใน
ข้าวคือน้ ากุรุหม่าที่ปรุงจากเครื่องเทศพิเศษหลายชนิด 
หุงหรือนึ่ ง ให้สุกนุ่ม ไปพร้อมกับเนื้ อสัตว์ที่จะหมก 
รับประทานกับน้ าจิ้มรสหวานและผักสด 2) มัสมั่น ท าได้
ทั้งจากเนื้อไก่ เนื้อวัวหรือเนื้อแพะ เป็นการต้มเคี่ยว
เนื้อสัตว์กับเครื่องเทศรสหอมแรงจนเนื้อนุ่มชุ่มเครื่องแกง
ออกรสเค็ม เปรี้ยว หวาน 3) ปะป ๋า เป็นอาหารเสี่ยงทาย
ในงานมงคลของชุมชนประตูชัยโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็น
ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว เพราะมีส่วนผสม เช่น 
แป้งข้าวจ้าว น้ าตาลมะพร้าว กะทิ กล้วย ไข่ไก่ ตะไคร้ 
ขิง พริกไทย เนย และมะพร้าวขูดโรยหน้า นิยมท าเลี้ยง
ในงานศพเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้วิญญาณผู้ตายไม่ทรมาน  
4) มะตะบะ เป็นแผ่นแป้งสาลีทอดในเนย ใส่ไส้ทั้ง ไส้เค็ม
หรือไส้หวาน ถ้าเป็นไส้เค็มจะรับประทานกับน้ าอาจาด 
5) โรตีสายไหม เป็นขนมหวานเอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนท่ีมี
ช่ือเสียงมาช้านานเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสายไหมที่ดึงจากน้ าตาล
เคี่ยวจนเหนียวหนืดดึงเป็นเส้นไหมได้ด้วยหัวเช้ือท่ีท าจาก
การกวนแป้งสาลีกับน้ ามันพืชจนสุกหอม และส่วนที่เป็น
แผ่นแป้งส าหรับห่อเส้นไหมเวลารับประทาน 
5.2 แนวทางในการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ทดลองท าอาหาร พบว่า  ผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และน ามาสรุปในการประชุมกลุ่มย่อย ท่ีประชุมได้
ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และใช้มติเอกฉันท์ใน
การคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
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รูปแบบที่เหมาะสมกับ
การพัฒนากลุ่มชุมชน
ให้มีความพร้อมเพื่อ

การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

ด้าน
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

ด้านคุณค่าทาง
สังคมวัฒนธรรม
และสภาพสังคม 

ด้าน
ประสบการณ์
ตรงกับเจ้าของ

วัฒนธรรม 

สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยน าเสนอ
ในรูปแบบของ โมเดลเชิงแนวคิด (Conceptual Model) 
แสดงโครงสร้างของระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับการ
การพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น  ข อ ง ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตาม Model ELSVDE ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รูปที่ 1 Model ELSVDE รูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อก าหนดรูปแบบที่
เหมาะสมกับการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ของชุมชนมุสลิม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้น า Model ELSVDE ไป
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างเดิม 
เพื่อหาข้อสรุปและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสมกับการการ
พัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น  ข อ ง ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการ
พัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 
ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม Model 
ELSVDE ทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมในการพัฒนาชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน 

ของชุมชนมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก าหนด
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
5.2.1 ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชุมชนเตรียมการจัด
ประสบการณ์รองรับนักท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรม
ท าอาหาร ซึ่งชุมชนเลือกเองคือโรตีสายไหม เพื่อเป็นสื่อ
ส าคัญในการน าเสนอให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์
แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการแนะน าการชิมอาหารอื่น ๆ 
การเลือกซื้ออาหาร ของที่ระลึก และการน าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 
5.2.2 ด้านคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
โดยพิจารณาจากหลักการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ เป็นกิจกรรมที่เป็นวิถี
ชีวิตของชุมชนประตูชัย เป็นกิจกรรมที่สามารถสอนได้
ด้ วยแนวทางของ ชุมชน เอง  และ เป็นกิ จกรรมที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ชุมชนจึงเห็นควรจัดเตรียม
ความพร้อมของสมาชิกก่อนซึ่งเป็นการเตรียมดา้นอุปทาน
เนื่องจากชุมชนไม่เคยจัดการท่องเที่ยวมาก่อน กิจกรรมที่
ชุมชนเตรียมการ เช่น การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวที่
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าโรตีสายไหม
คือ การน าเที่ยวชุมชน 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 
การน าชมแหล่งโบราณสถานการจัดบ้านพักแบบโฮมส
เตย์ การชมศิลปะการแสดงของเยาวชนเพื่อให้เวลาแก่
นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น 
5.2.3 ด้านประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม ชุมชน
ได้จัดตั้งกลุ่มจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนขึ้น เพื่อให้
สมาชิกรับผิดชอบให้บริการตามความพร้อมและความ
ถนัดของแต่ ละคน โดยมุ่ งสร้ า งความผูกพันและ
ประสบการณ์อันแท้จริงกับนักท่องเที่ยว อันจะท าให้
นักท่องเที่ยวมีความจดจ า ประทับใจ และท้ายที่สุดจะ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิถีชีวิตของชุมชน ไม่ใช่เป็นเพียงการ
มาชมเพียงห่าง ๆ แล้วกลับไป โดยไม่ลงมาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงที่ชุมชนจัดเสนอ ซึ่งสรุปได้ดังแผนภูมิใน
รูปที่ 2 ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Value Direct Experience 
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รูปที่ 2 แนวทางการน าเสนอวัฒนธรรมไทยมุสลิมกับ 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารชุมชนมุสลิม   
 
6.สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะอาหารวัฒนธรรมมุสลิม โดย
ภาพรวมเป็นวัฒนธรรม ในวิ ถี ชี วิ ตของ ชุมชนที่ มี
ลักษณะเฉพาะคือเป็นชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
กับชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยคริสต์ เรียกได้ว่าเป็น
ชุมชน 3 ศาสนาที่มีความกลมกลืนเอื้ออาทรซึง่กันและกนั
อย่างสันติสุข โดยเฉพาะชุมชนชาวมุสลิมที่มีครัวเรือน
มากกว่าอีก 2 ศาสนา มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่ยังคงเคร่งครัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนาท่ียึดพระ
เจ้าและคัมภีร์กุรอ่านเป็นหนทางด าเนินชีวิตที่งดงามนับ
แต่เกิดจนตาย นับเป็นชุมชนแบบอย่างที่ดีที่สามารถ
จรรโลงสังคมปัจจุบันให้ด าเนินต่อไปด้วยความพอเพียง
และพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา ใน
ส่วนของอาหารวัฒนธรรมมุสลิมนั้น มีหลายชนิดที่ผ่าน
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบัน และมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แต่ยังคง
รักษารสชาติและรูปแบบการรับประทานที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชุมชน อาหารที่มีช่ือเสียงของชุมชนคือโรตี
สายไหมที่ชุมชนได้เลือกขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ นับว่าสอดคล้องตาม
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ที่เน้นการน า
วัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นสื่อ
สร้างประสบการณ์ (ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค  
แสงสนิท) [7] 

แนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ      
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น      
กลุ่มชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การประเมินการอบรมพัฒนา การ
ทดลองท าอาหาร การจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ การจัด
ประสบการณ์ท า โรตีสายไหมเพื่ อเตรียมน า เสนอ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตามคุณลักษณะของการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับการ
อภิปรายผลการวิจัยของสุดแดน วิสุทธิลักษณ์  และคณะ.  
[8] ที่อ้างแนวคิดของจีนว่าสอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ว่า เมื่อได้ยินก็จะลืม 
เมื่อได้เห็นก็จะจ าได้ แต่เมื่อได้ลงมือท าก็จะเข้าใจท าให้
ชุมชนเข้าใจและเกิดความสนใจจึงจัดประชุมร่วมกันจัดตัง้
เป็นกลุ่มขึ้นมาด าเนินการจัดท ารายการท่องเที่ยว จัดท า
เอกสารความรู้เกี่ยวข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และพร้อม
เผยแพร่ทั้งทางโปสเตอร์ แผ่นพับ และเว็บไซต์โครงการ
ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนภาคกลาง รวมทั้งมีเว็บเพจของกลุ่ม
ชุมชนบ้านประตูชัย พร้อมจัดให้บริการการท่องเที่ยว 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
7.1.1 เนื่องจากการค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่สงบสุข สภาพแวดล้อมที่งดงาม มีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ แต่ชุมชนยังไม่เคย
จัดการท่องเที่ยวมาก่อนและต้องการจัดบริการการ
ท่องเที่ยว จึงควรจัดกิจกรรมที่ไม่ขัดตามหลักศาสนา
อิสลาม จัดหาสถานที่ให้นักท่องเที่ยวท าละหมาดที่
เหมาะสม จัดให้มีห้องน้ าแยกชายหญิง จัดดูแลความ
สะอาดและภูมิทัศน์บริเวณชุมชน อาคารบ้านพักอาศัยให้
น่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้น เพราะชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่
บรรยากาศดีเป็นจุดขายที่มีอยู่แล้ว จัดท าป้ายบอกทาง 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอาเซียน มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้พร้อม จัดให้มีมัคคุเทศก์และสมาชิกของ
ชุมชนที่สามารถให้บริการการท่องเที่ยวที่มีวินัยเคารพ
ตามหลักศาสนาอิสลาม และจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่น ๆ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และควร
พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกศาสนา 
7.1.2 ชุมชนควรจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของชุมชน โดยเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการ
น าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

องค์ความรู้/ภูมิปญัญา กระบวนการท าอาหาร 

รับประทานอาหาร
ชุมชน 

ต้นต ารับอาหารชุมชน 

ร่วมท าอาหารชุมชน 

อาหารในงานประเพณี / 
ความเช่ือ 

อาหารในฐานะ 
สื่อทางวัฒนธรรม 

ท่องเที่ยวเทศกาล 
ประเพณีไทย-มุสลิม 

น าเสนอ
นักท่องเที่ยว 

อาหารไทย-มุสลมิ 

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
- มัสยิด 
- วัด / โบราณสถาน 
-  โบสถ์คริสต ์
- กุโบเฉกอะหมัด ฯลฯ 
- ล่องเรอื/จักรยาน/รถราง 
- ชมการแสดง /บ้านพัก 
โฮมสเตย์ 
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Tourism)  เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนประตูชัย ชุมชนป่า
ตอง ข้อมูลกลุ่มชุมชน ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว ข้อมูล
ภูมิปัญญาการท าโรตีสายไหมที่จะใช้เป็นสื่อในการ
น าเสนอนักท่องเที่ยว เอกสารเผยแพร่ข้อมูลชุมชนที่
แสดงศักยภาพพร้อมให้บริการการท่องเที่ยว โปรแกรม
น า เ ที่ ย ว  ต ล อ ด จ น ข้ อ มู ล บ้ า น พั ก โ ฮ ม ส เ ต ย์ 
ศิลปะการแสดงที่จะน าเสนอ สถานที่หรือบุคคลที่ติดต่อ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่
ชัดเจนและเป็นธรรม 
7.1.3 หน่วยงานในระดับนโยบายควรน าโมเดลหรือ
รูปแบบการจัดการการพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีความพร้อม
เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมชุมชน ไปประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มชุมชนอื่น ที่มีลักษณะเดียวกัน 
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
มีชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม สามารถพัฒนาไปสู่ชุมชน
หรือกลุ่มชุมชนท่ีมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism)  ในรูปแบบอื่น 
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
7.2.1 ภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนใช้ศักยภาพที่มีใน
ท้องถิ่น ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันมีกระแสการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงมาสู่การท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากข้ึน 
7.2.2 ควรพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลทุกระดับ และองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  (Creative 
Tourism)  โดยผ่านสื่อวิถีชีวิตชุมชน 
7.2.3 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารทุกวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรม
อาเซียน 
7.2.4 ควรส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ทั้งด้าน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
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