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บทคัดย่อ 

การส ารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ตามกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยน าเอากระบวนการจัดการความรู้  
(Knowledge Management) มาใช้ในการเล่าเรื่อง(  Story telling) ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับ 
ผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมของชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยวิ เคราะห์จุดแข็งของชุมพร้อมทั้งมีผู้น าเชิง
สัญลักษณ์ (พระภิกษุ) และสร้างความผูกพันของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร ประกอบด้วย สถานที่จดรถ  
ทางลาด ห้องน้ า และมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่ก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และผู้พิการ 
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ABSTRACT 

The result of survey of management activity tourism for disabilities and elderly people 
at Wat Samrong Community Nakhon-Chai- Si District, Nakhon Pathom Province, showed that 
this activity had developed the tourism business by using the cultural fund for community. 
The process of this activity came from the strength analysis of community and the sign leader 
(monk) of community. These lead to the establishment of natural folk museum by community 
and visitors.   

The tourism activity for disabilities and elderly people also concerned and developed 
the assistive technology for disabilities and elderly people.  These tools were built by 
concerning the environmental and building factors, such as, parking, slope, and toilet. 
Moreover, this activity also planning for the aging society and disabilities persons in the future.  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประชากรของประเทศไทยปี 2560 มีจ านวน 66.06 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 18.89 ล้านคน คิด

เป็นร้อยละ 28.59 ของประชากรทั้ งหมด ณ มกราคม 2560 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เตรียมความพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) เพ่ือการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยจากข้อมูลของ United Nations World 
Population Ageing พบว่ า  หลั งจากปี  2552 ประชากรที่ อยู่ ในวั ย พ่ึ ง พิง ได้ แก่  เด็ กและผู้ สู งอายุ   
จะมีจ านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีประชากรเด็ก
น้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่อง
ของระดับการตายของประชากร ท าให้จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ประเทศไทยจึงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ Foundation For 
Older Persons' Development, 2015)  

ภาพที่ 1. Proportions of the Populations under Age 15 and 60 Years or Over: 2010 
- 2040 

 
ที่มา: Foundation For Older Persons' Development, 2015 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)  

นอกจากนี้สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ณ 31 มีนาคม 2560  คนพิการที่ได้รับการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการจ านวน 1.75 ล้านคน พบสาเหตุความพิการได้แก่ ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ใน
ภายหลัง (ความดันหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชื้อ/เบาหวาน/ลมชัก) ร้อยละ 31.82 
ความพิการแต่ก าเนิด ร้อยละ 18.11 อุบัติเหตุ ร้อยละ 13.95 พันธุกรรม ร้อยละ 13.95 มากกว่า 1 สาเหตุ 
ร้อยละ 1.77 และแพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 33.95 (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ, 2560) ซึ่งมีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะมีจ านวนผู้สูงอายุและคนพิการเพ่ิมขึ้น กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่ง
ในวิธีที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้มากขึ้น Nabin Paudyal 
(2017) กล่าวถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวว่า เป็นการเปิดโอกาสให้พบเจอกับคนท้องถิ่น ที่ความหลากหลายทางภาษา 
วัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว อาชีพการงาน ฐานะความเป็นอยู่ นิสัยใจคอ 
ท าให้ยอมรับและเข้าใจถึงความแตกต่างของเพ่ือนมนุษย์มากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวจึงท าให้พบศักยภาพที่แท้จริง และท า
ให้เกิดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กรมการท่องเที่ยวได้ก าหนดมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ 
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และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการให้บริการให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพและอยู่ในระดับ
มาตรฐาน โดยต้องการให้เป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความจ าเป็นต้องการการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะต่างๆ (กรมการท่องเที่ยว, 2555)  

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านและการ
เดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพ่ือ
ความเพลิดเพลินได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน
ของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ 
เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม มีทั้งส่วนจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รูปแบบการด ารงชีวิต การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน งานเทศกาล ประเพณี เป็นต้น นอกจากนี้ 
วัฒนธรรมยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ 
อยู่รอด และเจริญสืบต่อได้ และเป็นอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึง
ส ารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส ารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม  

 
3. นิยามศัพท ์

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง  กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่วมกับชุมชน นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีกิจกรรมเพ่ือการถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
ของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว 

ผู้พิการ หมายถึง  บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สังคม อาทิเช่น ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 

ผู้สูงอายุ หมายถึง  บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
 

4. วิธีการวิจัย 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การส ารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เพ่ือ
การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) และการเปลี่ยนแปลงของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชน โดยน าเอากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้
ในการเล่าเรื่อง( Story telling) มีข้ันตอนการด าเนินการศึกษาดังนี ้

1: การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
และการจัดการองค์ความรู้ เป็นระยะการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน โดย
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กระบวนการการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์และการจัดสนทนากกลุ่ม (Interview & Focus Group) 
เครื่องมือการวิจัย แบบบันทึกการสั ง เกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุม ประชากร ได้แก่   
กลุ่ มผู้ รู้  (Key- Informant)  กลุ่ มผู้ ปฏิบัติ  (Casual Informant)  และกลุ่ มผู้ เกี่ ยวข้องทั่ ว ไป (General 
Informant) ในชุมชน  

2: การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) และการเปลี่ยนแปลงของการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชน โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มา
ใช้ในการเล่าเรื่อง( Story telling) เครื่องมือการวิจัย แบบบันทึกการเล่าเรื่อง ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ (Key-
Informant) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป (General Informant) ในชุมชน  
 
5. ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าชุมชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
และการจัดการองค์ความรู้ เป็นระยะการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน พบว่า 
ชุมชนวัดส าโรง ตั้งอยู่ที่ต าบลวัดส าโรง อ าเภนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม น าเสนอประวัติศาสตร์ของชุมชนผ่าน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง บริบทพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง  จ าแนกได้ดังนี้ 
 1.1 บริบท 
 เกิดจากโครงการสัมมนาทางวิชาการ ถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์วัด โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เรื่องของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น รวมทั้งจัดตั้งชมรมเพ่ือนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม 
 1.2 สภาพการณ์ 
 ชาว ต าบลวัดส าโรง และต าบลใกล้เคียงร่วมกันบริจาค อุปกรณ์เครื่องมือ อันเป็นของใช้พ้ืนบ้านไทย
ในอดีต อันเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิต ของบรรพบุรุษในอดีต ที่ริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์ 
เครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิต องค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนในการสร้างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนของตนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บเพ่ือการศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมาของตน 
 1.3 การด าเนินงาน 
 บริหารงานโดย พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดส าโรง ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์โดยต าแหน่ง 
และมอบหมายให้พระปลัดประพจน์ สุปภาโต ซึ่งเป็นเลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านพิพิธภัณฑ์ โดยไม่มี
คณะกรรมการที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทุกๆ คนในชุมชนจะมีส่วนในการดูแลรักษาร่วมกันกับพระสงฆ์วัด
ส าโรง และหากมีกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์ 
 1.4 ส่วนประกอบของพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรงใช้พ้ืนที่บริเวณใต้ถุนศาลาการเปรียญเป็นที่ตั้งจัดแสดงวัตถุโดยจัดแบ่ง
พ้ืนที่ด้วยผนังไม้ไผ่ขัดแตะแบบง่ายๆ 
 ส่วนที่ 1 แสดงครัวโบราณ จัดแสดงอุปกรณ์ในการ หุงต้ม สะท้อนให้เห็นถึงการจัดครัวไทย 
ในอดีต อันประกอบด้วย เตาดินเผา หม้อ ดิน ประเภท ต่างๆ เช่น หม้อหูกระทะ หม้อต้ม กาดินเผา และยัง 
ประกอบด้วยเครื่อง ใช้ในครัว เช่น ตะกร้าล้างปลา อ่างนวดแป้ง กระต่ายขูดมะพร้าว กระบวย โอ่งน้ า  
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 ส่วนที่ 2 แสดงหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นห้องจัดแสดงเครื่องจักสาน อันเป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
ในการ แปรรูปไม้ไผ่และ หวายเป็นเครื่องมือใช้สอย เช่น สาแหรก ตะกร้ากระบุง กระจาด กระด้ง สนับโรย 
ปุ้งกี๋  
 ส่วนที่ 3 แสดงอุปกรณ์ตวงข้าว เป็นอุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด ในการตวงข้าวเปลือกแบบเก่าที่บรรพบุรุษ
เคยใช้ ในอดีต ประกอบด้วย กระบุงปากบาน กระบุงโกย กระบุงตวง โป๊ยซัด ถังตวงข้าว (ไม้) (เหล็ก) กระทา
ชักข้าว กระด้งบดข้าว ไม้บดข้าว  
 ส่วนที่ 4 แสดงเครื่องมือการท านา ในอดีตใช้แรงงานจากสัตว์ คือ วัว ควาย เป็นแรงงานหลัก 
เครื่องมือในการท านาที่ จัดแสดงประกอบด้วย โกรกคล้องคอควายส าหรับ ลากไถ แอก คราด ไถ ไม้คานหาบ
ข้าวไม้คานหลาว คันฉายส่งฟาง ไม้สงฟาง งอบ เคียวเกี่ยวข้าว  
 ส่วนที่ 5 แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ า เป็นบริเวณที่จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ กินอยู่อย่างไทย 
หาผักหาปลา พออยู่พอกิน ประกอบด้วยเครื่องมือดักสัตว์ เช่น คันหลุบ ด้วงดักหนู แร้ว กับดักต่างๆและ
อุปกรณ์จับสัตว์น้ า เช่น ชนาง ลอบยีน ลอบนอน ข้อง เบ็ด อวน ฉมวก  สุ่ม สวก  
 ส่วนที่ 6 แสดง เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดจัดแสดงเป็นตู้แสดง 3 ชั้นบริเวณ ตู้ที่ 1 ตั้ง
แสดง เชี่ยนหมากทองเหลือง ตะเกียงลาน นมนาง กลอนประตู แว่นโรย ขนมจีน เป็นต้น ชั้นล่าง จัดแสดง 
เครื่องมือช่างไม้ จ าพวก กบบุก กบชักร่อง กบผิว กบบังใบ เลื่อยอก เลื่อยลันดา อีกด้านหนึ่ง จัดแสดง เครื่อง
ทองเหลือง จ าพวก ถาดทองเหลือง หม้อทองเหลือง เป็นต้น ตู้ที่ 2 จัดแสดง ตราชั่ง (กิโลคัน) ลูกคิด และของ
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ส่วนรอบ ตั้งแสดง ไห กระถางเคลือบ ประเภทต่างๆ 

ภาพที่ 2. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดส าโรง 

 
ทีม่า: เอกสารแนะน าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง 

 
 อาคาร จัดแสดง อาชีพชาวนา เป็นอาคารโถงซึ่งเดิมเป็นโรงอาหารโรงเรียนวัดส าโรง และไม่ได้ใช้งาน
อยู่สภาพช ารุด วัดส าโรงจึงได้ซ่อมแซม ทาสี ปรับพื้นใหม่ และน ามาเป็นอาคารจัดแสดงถึงอุปกรณ์เครื่องมือใน
การท านา เช่น อุปกรณ์ในการวิดน้ า อุปกรณ์ในการไถหว่าน อุปกรณ์ในการ ตกกล้า อุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าว 
นวดข้าว อุปกรณ์ท่ีจัดตั้ง แสดงไว้ เช่น ระหัดชกมวย ระหัดเครื่องยนต์ แป้นตอกกล้า ไม้หาบกล้า เครื่องฝัดข้าว 
สีข้าว ครกต าข้าว ฯลฯ และเป็นที่จัดแสดงเรือประเภทต่าง  เช่น เรือบด เรือเพรียว เรือแปะ เรือมาด เรือจ้าง 
บริเวณนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราวอันเกี่ยวกับความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน และจัดแสดงสาระความรู้
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อ่ืนๆ เป็นนิทรรศการหมุนเวียนอันเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีการ
แสดงความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงตามภาพท่ี 3  

ภาพที่ 3. แผนที่การเดินทางชุมชนวัดส าโรง ต าบลวัดส าโรง อ าเภนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ที่มา : เอกสารแนะน าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง 
 
2: จากการศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) และการเปลี่ยนแปลงของการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชน พบว่า ชุมชนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยการน าเสนอ
ประวัติศาสตร์ของชุมชนผ่านการการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง มีการวางแผนร่วมกันในชุมชนและใช้
ระยะเวลาพัฒนาสู่การเป็นแหล่องเที่ยว 18 ปี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัดเป็นสถานที่จัด
แสดงเพ่ือการเข้าถึงได้ง่ายของคนในชุมชน และใช้งบประมาณอย่างประหยัดแต่เป็นการเหนี่ยวน าจิตวิญญาน
ของคนในชุมชนรู้จักชุมชนตัวเองมากขึ้น ซึ่งมีการถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้จากโรงเรียน สถานศึกษาในชุมชน
และนอกชุมชน จึงมีบทบาทท่ีส าคัญดังนี้  
 2.1 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้   
การฝึกฝนอบรม กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การบอกเล่าบทเรียนจากวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ทั้งสาม
แห่งมีเหมือนกันในด้าน อุปกรณ์อาชีพท านา การหุงข้าว การหาผักหาปลา เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ
สื่อสารสองทาง เป็นการปลูกฝังความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ค่านิยมของท้องถิ่น 
และน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านจิตรกรรม ด้าน
ประติมากรรม ด้านหัตถกรรม และด้านนาฏศิลป์   
 2.2 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านสังคม  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ้ื น บ้ า น วั ด ส า โ ร ง  เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ 
ที่ด าเนินการโดยวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมในการร่วมกิจกรรมของทุกภาคส่วนในชุมชน และหากพิพิธภัณฑ์มีความ
ต้องการรับบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพ่ือท ากิจกรรมคนในชุมชนมักมีความยินดีในการร่วมบริจาคในกิจกรรม
นั้นๆ  
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  2.3 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านศาสนาและวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์ พ้ืนบ้านวัดส าโรง  
ได้จัดการอนุรักษ์การละเล่นท้องถิ่นของชุมชน คือ การเล่นว่าว และน าภูมิปัญญาในเรื่องว่าวมาประยุกต์ในการ
เรียนได้ทุกสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ประเพณีการท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเพณี
ส าคัญของชุมชน ที่ถือเป็นขนบธรรมเนียมของคนในชุมชน  
  2.4 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง มีการรวมกลุ่มเยาวชน
เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ว่าวไทย ผ้าบาติก เครื่องปั้นดินเผา รวมถึงการอบรมการประกอบอาหารและ
จ าหน่ายอาหารในเทศกาลต่างๆของชุมชน รวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าบาติก หัตกรรม ของที่
ระลึก มาจ าหน่ายให้กับท่องเที่ยว และนักศึกษาที่มาดูงานเป็นรายได้พิเศษให้กับคนในชุมชน รวมถึงการ
จ าหน่ายอาหารและสินค้าอ่ืนๆ ของร้านค้าในชุมชน  
 2.5 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว นับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดส าโรง ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบด้านศักยภาพพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน เพ่ือ
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
   2.5.1 คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต  
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 2) ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี เช่น การจัดประเพณี การท าบุญตักบาตร ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรม
การละเล่นของเด็กไทย  เป็นต้น   3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่อนิทรรศการ งานจั กสานและ
ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการน าเอาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรม หรือน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 5) รักษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบค้นและถ่ายทอดเรื่องราว
ต่างๆ 6) ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์การน าเสนอและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
   2.5.2 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) การ
เข้าถึงพิพิธภัณฑ์และชุมชนด้วยความสะดวก 2) มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยส าหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว 
3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 4) มีการพัฒนาศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว เช่น 
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานส าหรับนักท่องเที่ยวปกติ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   2.5.3 การจัดการด้านการท่องเที่ยว 1) การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่
นักท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ไหว้
พระขอพรปิดทองพระพุทธรูป โรงเจ นาบัว สวนส้มโอ นาข้าวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอ่ืนๆ  3) การ
จัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น 4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว 5) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
   2.5.4. จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือให้ชุมชนมีจิตส านึกและได้แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นก าเนิดของตนเอง ด้วยความรักความสามัคคี ความเข้าใจใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มีความ
เอ้ือเฟ้ือ เป็นสังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมการไหว้พระรับศีล สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ โดยมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ มาร่วมกิจกรรมทุกวัน  
   2.5.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดแปลงเกษตร ปลูก
ผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ จัดอบรมและสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับชุมชนมากที่สุด 
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ภาพที่ 4. การเล่าเรื่อง (Story telling) 

 
 
 

ภาพที่ 5. การเล่าเรื่อง( Story telling) จากผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา 
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ภาพที่ 6. การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

 
 
 
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมของชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยวิเคราะห์จุด
แข็งของชุมพร้อมทั้งมีผู้น าเชิงสัญลักษณ์ (พระภิกษุ) และสร้างความผูกพันของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
ด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงวัฒนธรรม (2554) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าเป็นการศึกษาหาความรู้
ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้
คุณค่าของสังคม  โดยสถาปัตยกกรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็น
ถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี และได้แบ่ง
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 

 1. มรดกโลก หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติหรือธรรมชาติสร้างข้ึนมา ควร
แก่การอนุรักษ์ปกป้องให้ตกทอดไปยังชนรุ่นหลังและเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของร่วมกัน แบ่ง
ออกเป็น 

  1.1 มรดกแห่งความทรงจ าของโลก 
  1.2 มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
  1.3 มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 2. อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยใดสมัย

หนึ่งของประเทศ หลักฐานและความส าคัญดังกล่าวอาจเป็นทางวัฒนธรรม การเมือง และสังคมวิทยา 
 3. พิพิธภัณฑ์ คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลก าไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา 

ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพ่ือการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการ
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ค้นคว้าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่ง
สงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วยโดยรวมไปถึง สวนสัตว์ สวน
พฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์น้ า และสถานที่อันจัดเป็นเขตสงวนอ่ืนๆ รวมทั้งโบราณสถานและ
แหล่งอนุสรณ์สถาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจ าลอง  

 4. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับข้ามกับแหล่งท่องเที่ยว             
ทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม   
ทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ที่รัฐบาลก่อสร้างข้ึนเช่น พระราชวัง หรือ อาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความ
เป็นมาที่ส าคัญ  

  5. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เกิดจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ประกอบด้วย สภาพ
ภูมิอากาศ (Climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ป่า (Wildlife) นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด แต่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี้จะต้องได้รับการ
ดูแลและบ ารุงรักษาเป็นอย่างดีจากทุก ๆ ฝ่าย เนื่องจาก นักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจท าลายความ
สวยงามอันทรงคณุค่าเหล่านี้ลงได้ 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุชุมของชนวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ได้ด าเนินการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมและอาคาร ประกอบด้วย สถานที่จดรถ  ทางลาด ห้องน้ า ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555) ได้มีข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ซึ่งประกอบด้วย 
สถานที่จอดรถต้องมีท่ีจอดรถ ทางลาด ห้องน้า/ห้องส้วม  
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