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การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีประเด็นที่ส�าคัญเริ่มตั้งแต่ รูปแบบการท่องเที่ยว ภาพรวมการท่องเที่ยวตลาดน�้า แนวคิดและแนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมจัดการชุมชน ที่จ�าเป็นต่อการรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้า อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน�้าอย่างยั่งยืน 

Abstract

 The purpose of this article is to discuss the sustainable tourism of floating markets. It focuses on the following main 
issues: tourism forms, the overview of floating market tourism, and concepts and guidelines for the sustainable management 
of tourism in floating market communities. All parties concerned need to participate in such sustainable management, 
thereby resulting in the maintained balance of tourism resources of the communities. This will lead to the sustainable 
development of the floating market tourism later.

บทน�า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้กล่าว แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิโดยให้ “คน” เป็นศนูย์กลางของการพฒันา 
ส�าหรบัด้านการท่องเทีย่ว ซึง่เป็นรายได้หลกัของประเทศ ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
ของภูมิภาค บนพื้นฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นไทย (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2550)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นที่ธุรกิจที่มีความส�าคัญ ที่ท�าให้ก่อให้เกิดรายได้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนัก
ท่องเที่ยวชาวไทยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปีพ.ศ.2552 (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553, 52) พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ�านวน 14,094,631 ล้านคน 
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศและรวมทัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทยมกีารเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศเอง ซึง่ท�าให้
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนกระแสเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีมูลค่ากว่า 527,000 ล้านบาท 
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รูปแบบการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ก่อให้เกิดรายได้จ�านวน 
มหาศาลนี ้เนือ่งจากประเทศไทยมทีรพัยากรการท่องเทีย่วทีห่ลาก
หลาย ซึ่งสามารถดึงดูดใจและตอบสนองความต้องการของนัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย และถ้าได้มีการแบ่งรูปแบบ
การท่องเที่ยวตามลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือตามความ
สนใจของนักท่องเที่ยว สามารถแบ่งได้อย่างน้อย 5 รูปแบบ (ราณี  
อิสิชัยกลุ, 2546) คือ 

1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง  
การท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่และแหล่ง
วฒันธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบนเิวศ โดยมกีระบวนการเรยีนรูร่้วม
กนัของผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใต้การจดัการสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อท�าให้เกิดจิตส�านึกต่อการรักษา
ระบบนเิวศ ในแหล่งธรรมชาต/ิชมุชนอย่างยัง่ยนื ตวัอย่างกจิกรรม 
เช่น การตั้งแคมป์ การเดินป่า การดูนก การขี่จักรยานเสือภูเขา 
การชมงานศิลปกรรมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวตลาดน�้า การ
ล่องเรือชมธรรมชาติ/วิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นต้น 

2) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่
มีกิจกรรมการเกษตรเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลัก สามารถ
แบ่งตามลักษณะการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรได้ ตัวอย่าง
กิจกรรม เช่น การท�าป่าไม้ การกสิกรรม การปศุสัตว์ และการ
ประมง เช่น การเยี่ยมชมสวนเกษตรผลไม้ การเยี่ยมชมฟาร์ม
โคนม เป็นต้น 

3) การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การ
ท่องเที่ยวเพื่อชมหรือเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งงานประเพณี 
พธิกีรรม เทศกาล และการท่องเทีย่วแหล่งประวตัศิาสตร์ ตวัอย่าง
กิจกรรม เช่น การเยี่ยมชมการท�าศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน การชม
ดนตรีไทย การท่องเที่ยวไหว้พระตามความเชื่อ เป็นต้น 

4) การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาการสัมผัสโดยตรงกับคนที่มี
เชื้อชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยว 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การพักค้างแรมในหมู่บ้านชาวเขา การชม
หมู่บ้านชาวมอร์แกน เป็นต้น

5) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา หมายถึง การ 
ท่องเที่ยวเพื่อบ�าบัดโรคหรือบ�ารุงสุขภาพกาย/สุขภาพจิตของนัก
ท่องเทีย่ว นอกจากนีย้งัรวมถงึการท่องเทีย่วเพือ่การออกก�าลงักาย 
เล่นกีฬาส�าหรับสุขภาพที่ดี ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การตีกอล์ฟ 
การด�าน�้า การนวดแผนโบราณ การบ�าบัดสุขภาพโดยวารีบ�าบัด 
เป็นต้น  

ภาพรวมการท่องเที่ยวตลาดน�้า

 ตลาดน�า้เป็นวถิชีวีติทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัด้านวฒันธรรม 
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มภาคกลาง 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่นกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม 
ฉะเชงิเทรา เป็นต้น ตลาดน�า้ เป็นชือ่เรยีกแหล่งค้าขายแลกเปลีย่น
สินค้ากันในท้องน�้า โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ แต่เดิมนอกจากจะ
เรียก “นัด” แล้ว ยังมีเรียกชื่ออื่นอีกว่า “ตลาดเรือ” หรือ “ตลาด
ท้องน�้า” และในที่สุดก็กลายเป็น “ตลาดน�้า” (อุดม เชยกีวงศ์, 
2552) 

การท่องเที่ยวตลาดน�้าจัดได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง ที่ได้
รับความนิยมมากขึ้น เพราะท�าให้นักท่องเที่ยวได้พบกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนที่อยู่ริมน�้า ตลาดน�้าหลายแห่งได้
สูญหายไปพร้อมกับการพัฒนาเมือง เนื่องจากการคมนาคมที่มี
สะดวก เช่น การสร้างถนนที่เข้าถึงชุมชนตลาดน�้า ท�าให้วิถีชีวิต
รมิน�า้เดมิต้องเปลีย่นแปลงไป เป็นต้น แต่ตลาดน�า้บางแห่งได้มกีาร
พยายามรวมตัวกันของคนในชุมชนที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตให้เหมือน
เดิม จึงได้พยายามสร้างตลาดน�้าขึ้นมาอีกครั้ง นอกจากนี้ตลาด
น�้าส่วนมากมักตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ท�าให้สะดวกต่อ
การเดนิทางท่องเทีย่วทีไ่ม่ไกลมากนกั และส่วนมากกจ็ะเปิดเฉพาะ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงท�าให้ตลาดน�้าเป็นอีก
ทางเลอืกหนึง่ของนกัท่องเทีย่วเพราะมคีวามสะดวกและไม่ต้องใช้
เวลานานในการท่องเที่ยวสามารถไปเช้า-เย็นกลับได้ ซึ่งตัวอย่าง
ตลาดน�้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มีดังนี้ 

ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ตลาดน�า้ด�าเนนิสะดวก หรอืทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในนามตลาด

น�้าคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 80 กิโลเมตร ในราวปี พ.ศ. 2409 
รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองด�าเนินสะดวกระยะทางกว่า 
32 กิโลเมตร เชื่อมแม่น�้าแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น�้าท่าจีนที่
ประตูน�้าบางยาง และมีคลองซอยเล็กๆ มากมาย ท�าให้ชาวบ้าน
ในราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถเดินทางติดต่อ
กันทางน�้าได้สะดวก ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก เปิดตัวสู่สายตาชาว
โลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2510 ในภาพของ
ตลาดลอยน�้าที่เต็มไปด้วยเรือพายล�าย่อม บรรทุกสินค้าที่จ�าเป็น
ต่อการครองชพี พ่อค้าแม่ค้าสวมเสือ้ผ้าโทนสเีข้มแบบชาวสวน ใส่
หมวกงอบใบลาน พายเรอืเร่ขายแลกเปลีย่นสนิค้าในยามทีเ่ส้นทาง
คมนาคมทางน�้าเป็นหัวใจหลัก ตลาดน�้าด�าเนินสะดวกเริ่มค้าขาย
ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงประมาณ 12.00 น. 
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ตลาดน�้าดอนหวาย จ.นครปฐม
ตั้งอยู่ที่ต�าบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาด

ที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็นลักษณะ
ตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าๆ ที่อยู่ติดริมแม่น�้าท่าจีน มีพ่อค้า 
แม่ค้า พายเรือน�าสินค้า และอาหารมาจ�าหน่ายในบริเวณวัดดอน
หวาย อาหารขึ้นชื่อที่นี่จะเป็นอาหารคาวหวาน เช่น เป็นพะโล้ 
ห่อหมกปลาช่อน ปลาตะเพียนต้มเค็มสามรส ปลาทูต้มเค็มชาน
อ้อย ก๋วยจั๊บนายตือ ขนมตาล ข้าวเม่าคลุก เป็นต้น มีตลาดนัด
สินค้าทางการเกษตรที่วัดดอนหวายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 
น. แต่วันเสาร์-อาทิตย์จะมีของขายมากกว่าปกติ

ตลาดน�้าล�าพญา จ.นครปฐม
  เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีท�าเลอยู่ริมแม่น�้าท่าจีน มี
พ่อค้า/แม่ค้าประมาณ 200 ราย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบโดย
องค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าพญา ตลาดเปิดบรกิารเฉพาะวนัเสาร์-
อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตัง้แต่ 7 โมงเช้าจนถงึ 5 โมงเยน็ มี
นกัท่องเทีย่วจ�านวนมากทัง้คนไทยและต่างประเทศเดนิทางไปท่อง
เทีย่ว ตลาดแห่งนีม้คีวามน่าสนใจเพราะยงัคงเอกลกัษณ์ของความ
เป็นตลาดน�้าอยู่ มีพ่อค้า/แม่ค้าที่ยังน�าสินค้ามาจ�าหน่ายบนเรือ มี
สินค้าหัตกรรมที่แสดงถึงท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีผลผลิตทางการ
เกษตรทีน่�ามาจากไร่หรอืสวนของพ่อค้า/แม่ค้าเองโดยตรง ซึง่แตก
ต่างจากตลาดน�า้แห่งอื่น ที่พ่อค้า/แม่ค้าจะรับผลผลิตการเกษตร
มาจากพ่อค้าคนกลาง 

ตลาดน�้ายามเย็นอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ตัง้อยูใ่กล้วดัอมัพวนัเจตยิาราม เป็นตลาดรมิคลอง เปิด

ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ช่วงเวลาเย็น ในคลองอัมพวา
จะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด 
ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็นขาย
ของบนบกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้อ
อาหารรับประทานและเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค�่าคืน
ได้ ในปี พ.ศ.2550 ชุมชนริมคลองอัมพวา ได้รับรางวัลชมเชย 
(Honorable Mention) จากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แห่งองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture 
Heritage Conservation) ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์อาคารเก่า
แก่ที่ทรงคุณค่าและมีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและสะท้อน
ถึงลักษณะส�าคัญทางท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ตลาดน�้าท่าคา จ.สมุทรสงคราม
ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าคา โดยเปิดท�าการวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

เป็นตลาดนดัทางน�า้ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาตขิองวถิชีวีติชาวบ้าน

ซึง่มอีาชพีท�าสวนปลกูพชืชนดิต่างๆ ชาวบ้านจะพายเรอืน�าผลผลติ 
พืชผักและผลไม้จากสวน เช่น พริก หอม กระเทียม น�้าตาล
มะพร้าว ฝรั่ง มะพร้าว ชมพู่ ส้มโอมาขายแลกเปลี่ยนกัน เฉพาะ
ในวันขึ้นหรือแรม 2 ค�่า 7 ค�่า (ทุกๆ 5 วัน) นอกจากนี้ยังสามารถ
ติดต่อเช่าเรือพายเที่ยวชมหมู่บ้านและสวนผลไม้ในบริเวณนั้นได้

ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง จ.สมุทรปราการ
ตั้งอยู่บริเวณต�าบลบางน�้าผึ้ง เป็นการร่วมมือระหว่าง 

อบต.บางน�้าผึ้ง และชาวบ้านในชุมชนสร้างตลาดน�้าแห่งนี้เพื่อหา
ทางแก้ไขภาวะผลผลติล้นตลาด ซึง่ตลาดน�า้แห่งนีส้ร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี เสน่ห์ของตลาดน�้าแห่งนี้ คือ วิถี
ชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยัง
มกีารจ�าหน่ายผลติภณัฑ์พืน้บ้านและอาหารทีม่ชีือ่เสยีงของชมุชน 
เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา ปั้นธูปสมุนไพร หอยทอดขนมครก และ
มะม่วงน�้าดอกไม้ เป็นต้น ตลาดน�้าบางน�้าผึ้งจะมีเฉพาะวันเสาร์
และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตลาดน�้าบางพลี จ.สมุทรปราการ
เป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองส�าโรง พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ 

สามารถเดนิตดิต่อกนัได้ ชาวจนีเข้ามาเปิดร้านในตลาดนีร้าว พ.ศ.
2400 เป็นตลาดโบราณรมิคลองส�าโรงเพยีงแห่งเดยีวทีร่อดพ้นจาก
ไฟไหม้และยงัคงสภาพเดมิเหมอืนแรกสร้าง เปิดให้นกัท่องเทีย่วได้
เดนิชมและเลอืกซือ้มทีัง้อาหารและของใช้ต่างๆ เปิดบรกิาร ตัง้แต่
เวลา 8.00-17.00 น. 

ตลาดน�้าตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
อยู่บริเวณหน้าส�านักงานเขตตลิ่งชัน  เป็นตลาดกึ่ง

ชนบทผสมผสานระหว่างชีวิตริมน�้ากับธรรมชาติ มีเฉพาะวัน
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาประมาณ  7.00-17.00 
น. พ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่จะเริ่มน�าผลผลิตจากสวน 
ซึ่งมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และอาหารต่างๆ มาจ�าหน่าย
เหมอืนตลาดสดทัว่ไปแต่ผลผลติจะเปลีย่นไปตามฤดกูาล นอกจาก
นีย้งัมร้ีานอาหารบนแพรมิน�้าและมเีรอืทวัร์ของเอกชนพาชมคลอง  
ชมสวน ซึง่จะได้เหน็ชวีติความเป็นอยูร่มิน�้าของชาวตลิง่ชนั ผูใ้หญ่ 
70 บาท เด็ก 40 บาท 

ตลาดน�้าคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ
เป็นตลาดที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยชาวบ้านได้

เห็นความเปลี่ยนแปลงในแถบคลองที่แย่ลง เรือกสวนไร่นาเริ่ม
หดหายไป สิ่งแวดล้อมความสะอาดในคลองลดน้อยลง รวมไปถึง
สภาพของสังคม และชุมชนที่เริ่มเปลี่ยนไป จึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง 
ตลาดน�้าขึ้นมา บรรยากาศของตลาดน�้าคลองลัดมะยมที่น่า 
ประทับใจ ก็คือบรรยากาศของความเป็นกันเองของพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาด จะเป็นคนในคลองถึงกว่าร้อยละ 80 วันธรรมดาก็จะ
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ท�าสวนหรือท�าอาชีพปกติ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ตัง้แต่เวลาประมาณ  9.00-15.00 น. ชาวบ้านกจ็ะเอาผลผลติ
จากบ้านจากสวนมาขาย หรอืท�าขนมท�ากบัข้าวเตรยีมออกมาขาย
กัน ให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ตลาดน�า้แห่งนี้ยังได้รับรางวัล
ชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นในกรุงเทพมหานคร จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2550

ตลาดน�้าไทรน้อย จ.นนทบุรี
ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาเป็นศูนย์รวมของอาหาร

คาวหวาน ผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านน�ามาจ�าหน่ายริม
ฝั่งคลอง มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาเป็น
กันเอง  สามารถเลือกซื้อเลือกหาตามต้องการ นอกจากนี้ชม
ทศันยีภาพและวถิชีวีติของชาวนนทบรุ ีทีอ่าศยัอยูต่ามรมิฝ่ังคลอง 
ยงัคงสภาพความเป็นธรรมชาตแิละความเป็นไทยอยู ่เปิดเฉพาะวนั
เสาร์-อาทติย์ ตัง้แต่เวลา 8.00-17.00 น. บรเิวณตลาดน�า้มเีรอืล่อง
คลองพระพิมลราชาออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น. น�า
เทีย่วชมวดัไทรใหญ่และสวนมะพร้าว โดยมเียาวชนเป็นมคัคเุทศก์
ท้องถิ่นน�าชม

ตลาดน�้าอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
เป็นตลาดน�้าที่มีวัตถุประสงค์การตั้งเพื่อที่จะให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยาทั้งด้านสถาปัตยกรรม การแต่งกายที่งดงามและคง
เอกลกัษณ์ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีการละเล่น และแสดงพืน้บ้าน 
ของกินของใช้ในยุคเก่า วิถีชีวิตความเป็น อยู่อย่างไทยๆ ที่เรียบ
ง่าย จุดเด่นของตลาดน�า้แห่งนี้คือจะน�าชื่อของอ�าเภอต่างๆ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเป็นชื่อร้าน และน�าสินค้าที่มีชื่อเสียง
ในอ�าเภอนัน้ๆ มาจ�าหน่าย เพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัแก่นกัท่องเทีย่ว ตลาด
น�้าแห่งนี้เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

ตลาดน�้าบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู ่หลังสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอบางคล้า อยู ่ห่าง

จากตัวเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นตลาดริม
แม่น�้าบางปะกง มีทั้งตลาดนัดบนบกและร้านค้าบนแพยาวคลุม
หลังคาริมฝั่งแม่น�้า มีเรือพ่อค้าแม่ค้าพายมาจอดเทียบขายสินค้า
การเกษตรพื้นบ้านหลายชนิดตามฤดูกาล เหมาะส�าหรับเดินเลือก
ซือ้และรบัประทานอาหารหลากหลายทัง้คาวหวาน อาท ิก๋วยเตีย๋ว 
หอยทอด ไอศกรีม เฉาก๊วย สินค้าที่ระลึกและสินค้าโอท็อปของ
จังหวัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการเรือท่องเที่ยวล่องไปตามล�าน�้า
บางปะกงเพื่อชมทิวทัศน์สองฝั่งน�้า ค่าบริการประมาณคนละ  
60 บาท เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00-18.00 น.

ตลาดริมน�้าร้อยปีหรือตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

ตัง้อยูท่ีถ่นนศภุกจิ ซึง่เป็นเส้นทางไปอ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว 
เป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น�า้บางปะกงอายุกว่า 100 ปีที่สะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น�้ามาเก่าแก่ตั้งแต่ก่อน
สมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตและสร้างอาชีพ
ให้ชุมชน จึงตั้ง “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ในตลาดจะมีสินค้า
ต่างๆ จ�าหน่ายทั้งอาหาร ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กาแฟโบราณ 
เครื่องดื่มโบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จีน ของเล่นโบราณ ของ
ฝากของที่ระลึกต่างๆ วันเสาร์และอาทิตย์จะมีพ่อค้าแม่ค้าน�า
สินค้ามาขายมากกว่า

ตลาดริมน�้าร้อยปีหรือตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ตัง้อยูร่มิทางหลวงหมายเลข 340 แยกเข้าอ�าเภอสามชกุ 

อยู่ริมแม่น�้าท่าจีนติดกับที่ว่าการอ�าเภอสามชุก เป็นชุมชนชาวจีน
เก่าแก่ทีย่งัคงสภาพบ้านเรอืน และตลาดแบบดัง้เดมิ สิง่ทีน่่าสนใจ
ได้แก่อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารไม้โบราณติดลูกไม้ขนาด 3 ชั้น
ของขุนจ�านงค์ จีนารักษ์ นายภาษีเก่า ซึ่งท่านเจ้าของตลาดมอบ
ให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวถิชีวีติของผูค้นในสมยัก่อน ร้านถ่าย
รปูโบราณทีย่งัมกีล้องถ่ายภาพเก่าแก่อายกุว่าร้อยปีให้บรกิาร ร้าน
ขายยาสมนุไพร และเพลดิเพลนิกบัขนม อาหารพืน้เมอืง และกาแฟ
โบราณที่ยังใช้เครื่องคั่วกาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน�้า

แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าอย่างยั่งยืน

 ปัจจุบันได้มีการปลุกกระแสการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอก
เหนือจากการมุ่งหารายได้ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ต้องมีความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) และจากการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยสิง่แวดล้อมและ
การพัฒนา (The United Nations Conference on Conference 
on Environment and Development) หรือการประชุม EARTH 
SUMMIT ทีก่รงุรโิอเดอจาเนโร ประเทศบราซลิ เมือ่ปี พ.ศ.2535 ได้
ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าเป็นการท่องเที่ยวที่
ไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมทกุรปูแบบ ไม่ว่าจดุหมายปลายทาง
จะเป็นที่ใด จะเป็นกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) เป็นกลุ่มขนาดเล็ก
ทั้งในเมืองและชนบท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) และนอกจาก
นี้ในการประชุม Globe’90 ณ ประเทศแคนาดา ได้ให้ค�าจ�ากัด
ความ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าหมายถึงการพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว และผูท้ีเ่ป็นเจ้าของท้อง
ถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของ
อนุชนรุ่นหลัง (เพชรี นนท์ศิริ, 2550)
 การจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืมคีวามจ�าเป็นต่อการ
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รกัษาความสมดลุของทรพัยากรการท่องเทีย่ว ซึง่มคีวามส�าคญัและ
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อชุมชน ซึ่งนพดล ภาคพรต (2548, 167) 
ได้จ�ากัดความว่า เป็นการก�าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนอง ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแก่สมาชิกของสังคมในปัจจุบันและ
อนาคต โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถ
รักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้นานที่สุด เกิดผล 
กระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าอย่างยั่งยืน

 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าอย่างยั่งยืน  
ควรมีแนวทางที่ส�าคัญต่อการพัฒนา ดังนี้
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน

 การมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดน�้าเป็นเครื่องมือสิ่ง
ส�าคัญที่จะท�าให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน ควรที่จะให้ชุมชน
รมิน�า้ ได้รบัความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบ
ยัง่ยนื เพือ่ให้มคีวามสามารถในการดแูลรกัษาทรพัยากรท่องเทีย่ว
และสิ่งแวดล้อม ท�าให้มีทักษะการจัดการและการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก โดยขั้นตอนการพัฒนาท�าให้การจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้ามีความยั่งยืน มีดังนี้ 1) ควรเริ่มที่การให้
ชุมชนริมน�้ามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนของตน 2) ควรมีการวางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากร
ท่องเที่ยว และการได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการนักท่อง
เที่ยวที่มาเยือนตลาดน�้า และ 3) ควรให้ชุมชนริมน�้ามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (ประกอบศิริ 
ภักดีพินิจ, 2550) 

การมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องให้
ชุมชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการท่องเที่ยว อันจะท�าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนริมน�้า เป็นการกระจายรายได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ชุมชนตลาดน�้าคลองลัดมะยม ซึ่งตั้ง
เมื่อปีพ.ศ.2547 ตลาดน�า้แห่งนี้เกิดขึ้นจากสมาชิกในชุมชนริมน�า้
ได้เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิม ซึ่งนับวันจะมี
แต่การล่มสลายของวถิชีวีติรมิน�า้ จงึได้มกีารรวมตวักนัจดัตัง้ตลาด
น�้าคลองลัดมะยมขึ้นมา และในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมจากนัก
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดการท่องเที่ยวของการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตลาดน�้าจะต้องเป็นการร่วมมือกันของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนเอง
ต้องมกีารตัง้คณะกรรมการทีด่แูลเรือ่งการท่องเทีย่วของชมุชน เพือ่
ให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารและจดัการตลาดน�้าอย่างถกูต้อง

และเหมาะสมกบัสภาพชมุชนรมิน�า้ของแต่ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัไป 
 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  วิถีชีวิตของชุมชนริมน�้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอาศัย
ธรรมชาติในการด�ารงชีวิต ชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพื่อปกป้อง
รกัษาฟ้ืนฟแูม่น�า้ ล�าคลอง วฒันธรรม และวถิชีวีติ การพฒันาการ
ท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืมคีวามส�าคญัต่อการยกฐานะความเป็นอยูข่อง
ชุมชนริมน�้าให้สูงขึ้นและลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ลดน้อยลง นอกจากนี้ได้มีการก�าหนดแนวทาง
ในการพฒันาจดัการเพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 8 แนวทาง 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์กับบริบท
ชมุชนตลาดน�า้ได้ดงันี ้1) การจดัท�าแผนหลกัส�าหรบัการพฒันาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยจะต้องมีการระบุถึงการรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในตลาดน�า้ไว้อย่างชัดเจน 2) การรักษาสภาพแวดล้อม
ให้สมบูรณ์ โดยการรักษาความสะอาด ช่วยกันปลูกต้นไม้และ
ดอกไม้เพิ่มความสวยงามให้กับภูมิทัศน์ในชุมชนตลาดน�้า และ
ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 3) การพัฒนา
บคุลากรทางการท่องเทีย่ว กล่าวคอืหากบคุลากรทางการท่องเทีย่ว
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ย่อมท�าให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนตลาดน�้าที่
ถูกต้อง 4) การออกกฎหมายควบคุมจากทางภาครัฐ เพื่อแสดง
ความแน่วแน่ต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตลาดน�้า 5) 
การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงความส�าคัญ
ของสิ่งแวดล้อม และให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างจิตส�านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 6) สนับสนุนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ 7) การประสานร่วมมือกับหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเพือ่ร่วมมอืกนัรบัผดิชอบมใิห้ส่งผล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อม 8) การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมใน
ชมุชนตลาดน�า้ เพือ่พจิารณาถงึผลเสยีหายของคณุภาพสิง่แวดล้อม
ต่อนักท่องเที่ยว เช่น น�้าเสีย ขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น 
 3. การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
   นอกเหนือจากตลาดน�้าจะเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่อง
เที่ยวต้องการเยี่ยมเยือนแล้ว ในชุมชนละแวกใกล้ตลาดน�้ามักจะ
มี แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สามารถน�ามาเป็นจุดขายได้อีก เช่น 
พื้นที่การเกษตรที่เป็นสวนผัก สวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ นาบัว วัด 
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนริมน�้า เป็นต้น และยังรวมถึงวิถีชีวิต
การประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน เช่น การสานกระเป๋าผัก
ตบชวา การท�าผลไม้แช่อิ่ม การทอผ้า การต�าข้าว ฯ จะเห็นได้ว่า
ชมุชนรมิน�า้และละแวกใกล้เคยีง มคีวามหลากหลายของทรพัยากร
ท่องเทีย่ว หากทรพัยากรเหล่านีไ้ด้รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่ว 
จะถือได้ว่าเป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากร
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 ท่องเทีย่วให้มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ชมุชนรมิน�า้ควรให้ความสนใจและมี
การจัดการที่ดีต่อทรัพยากรท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วยนอกเหนือจากการ
ให้ความส�าคัญเพียงตลาดน�้าเท่านั้น 
 4. การให้ความส�าคัญกับการตลาดท่องเที่ยว
  แนวทางของการพัฒนาส่วนประสมการตลาด (4 Ps) 
ประกอบด้วย 1) การก�าหนดมาตรฐานสนิค้า/บรกิาร ให้มกีารขาย
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพดี 2) การก�าหนดราคาที่ยุติธรรม ไม่เอา
เปรียบนักท่องเที่ยว 3) การก�าหนดพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
มกีารจดัวางและบอกต�าแหน่งร้านค้าทีช่ดัเจน เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว
ได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่เสียเวลา 4) การส่งเสริมการ
ตลาด เพือ่จงูใจให้นกัท่องเทีย่วทีไ่ด้มาท่องเทีย่วแล้วมคีวามประทบั
ใจและกลับมาท่องเที่ยวอีกอย่างต่อเนื่อง 
 5. การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ
  เพือ่พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของชมุชนรมิน�า้
ในการให้บริการนักท่องเที่ยวประทับใจ รวมทั้งพัฒนาสิ่งอ�านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น ถนน/ป้ายบอกทางที่เข้าถึง
ตลาดน�า้ ลานจอดรถทีเ่พยีงพอ ห้องน�า้ทีส่ะอาด ถงัขยะมกีระจาย
ทั่วไป มีเสียงตามสายส�าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ส�าคัญต่อนัก
ท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ การมีการบริการพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับ
นกัท่องเทีย่ว เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งของการจดัการการท่องเทีย่ว
ที่ดี เช่น การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากร 
เป็นต้น อันจะส่งผลให้การท่องเที่ยวตลาดน�้ามีความยั่งยืน

บทสรุป

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่
ท�ารายได้ให้กบัประเทศไทยจ�านวนมหาศาล ฉะนัน้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั
การท่องเที่ยวจ�าเป็นจะต้องมีหลักการจัดการที่ดี เพื่อท�าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ มีแนวทางในการอนุรักษ์และเสริมสร้างศักยภาพ
ของการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตลาดน�า้ก็
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ที่จ�าเป็นต้องมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนด้วย โดยเฉพาะชุมชนริม
น�้าซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีการจัดการด้วย
ความโปร่งใส และทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เข้ามาร่วม
กันคิด วางแผน ตัดสินใจ ด�าเนินงาน ควบคุม และกระจายราย
ได้อย่างเป็นธรรม อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาการจดัการการท่องเทีย่ว
ตลาดน�้าอย่างยั่งยืน 
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