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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจท่ีมีหนา้ท่ีท าการตลาด
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศ ใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและเกิดความประทบัใจกระตุน้
ใหเ้กิดการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ทาง ททท.ไดจ้ดัท าโครงการ Creative Tourism ซ่ึงมี
ชุมชนบา้นบางพลบัเขา้ร่วมในโครงการน้ี คณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาในกองส่งเสริม
แหล่งท่องเท่ียว และกองส่งเสริมกิจกรรมในประเทศ จึงไดมี้โอกาสลงพื้นท่ีชุมชนบา้นบางพลบั
ร่วมกบั ททท. ชุมชนบา้นบางพลบั จ.สมุทรสงคราม เป็นชุมชนท่ีมีวถีิชีวติริมแม่น ้าแม่กลอง 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมีวถีีชีวติ วฒันธรรม 
ภูมิปัญญา อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีน่าสนใจ อาทิ การท าผลไมก้ลบัชาติ การท าซอจาก
กะลามะพร้าวการท าน ้าตาลมะพร้าว  เป็นตน้ โครงงานน้ีเป็นโครงงานเชิงส ารวจ 

(Survey  Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
วฒันธรรม ประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบา้น ในพื้นท่ีชุมชนบา้นบางพลบั จ.สมุทรสงคราม และ
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ มาจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตร เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั คือ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายวดีีโอและสมุดบนัทึก โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์และ          
จดบนัทึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 
 ผลจากการส ารวจพบวา่ ชุมชนบา้นบางพลบั จงัหวดั สมุทรสงคราม มีทรัพยากร            
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน ประกอบดว้ย 1.การปลูกส้มโอ
ปลอดสารเคมีโดยใชก้ารเกษตรอินทรียแ์ละการใช ้ข้ีแดดนาเกลือเพื่อท าใหผ้ลไมมี้รสชาติหวาน     
2.การท าน ้าตาลมะพร้าว 3.การท าน ้าส้มควนัไมแ้ละการเผาถ่านผลไม ้ 4.การเพาะเห็ดโอ่ง              
5.การเพาะถัว่งอกมือถือ 6.การท าน ้าปุ๋ยหมกัจุลินทรีย ์ดา้นวฒันธรรม ประเพณี ประกอบดว้ย       
การตกับาตรพระสงคท์างเรือและการตกับาตรขนมครก ดา้นภูมิปัญญาพื้นบา้น ประกอบดว้ย      
การท าซออูจ้ากกะลามะพร้าวซอและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผลไมก้ลบัชาติ  มีการจดัตั้ง 
“มหาวชิชาลยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชนบา้นบางพลบั ” เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้                 
โดย คุณสมทรง แสงตะวนั ผูเ้ป็นปราชญช์าวบา้น จากการส ารวจขอ้มูลดงักล่าวไดน้ ามาจดัท าเป็น
เอกสารแผน่พบัเส้นทาง การท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตรชุมชนบา้นบางพลบั โดยในเอกสาร
แผน่พบัประกอบดว้ย แผนท่ีเส้นทางฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน รายการน าเท่ียว วธีิการ
เดินทาง ตลอดจนเบอร์โทรศพัทท่ี์ส าคญั ในการติดต่อส่ือสาร รวมท่ีพกัโฮมสเตย.์ 
 ขอ้เสนอแนะ การเดินทางไปยงัชุมชนบา้นบางพลบันั้น ยงัไม่ค่อยสะดวกเน่ืองจากไม่มี           
รถโดยสารประจ าทางใหบ้ริการ นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งต่อรถตุก๊ตุก๊ จากตลาดน ้าอมัพวา เพื่อเขา้สู่



ชุมชนหากนกัท่องเท่ียวไม่มีรถยนตส่์วนตวั ควรซ้ืออาหารจากบริเวณตลาดน ้าอมัพวา เน่ืองจาก
ในช่วงเวลากลางวนัจะไม่มีร้านอาหารในชุมชนเปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว.  
 
ค ำส ำคัญ   การท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้/การท่องเท่ียวเชิงเกษตร/ชุมชนบา้นบางพลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

 Tourism Authority of Thailand (TAT) is the state enterprises, working as promoting and 
doing marketing in order to allow tourist to impress and acknowledge visiting Thailand. TAT has 
done one creative tourism project which is joined by Ban Bang Phlap community. Most people in 
Ban Bang Phlap are farmer, based on Sufficiency Economic and these people contain individual 
Characteristic, for example making a sweated fruit or coconut sugar as well as producing                
Thai music instrument (SOR-OOU) from coconut shell. This project is Survey Research, aimed    
to explore information about source of agro-tourism traditional culture and local wisdom at             
Ban Bang Phlap community, Samut Song-Khram province in order to collect this information                  
and making the iternay of learning agro-tourism  
 This project found that Ban Bang Phlap community has agricultural travelling which is 
Divided by 6 zone, including, 1. Plant pomeloes with organic farming and use lichen soil for 
sweet fruit 2.making coconut sugar 3. Wood vinegar and fruit charcoal 4.plant mushroom in 
cracked big water jar 5.mobile bean sprouts 6.Bio- Fertilizer. For the traditional and culture,                 
Ban Bang Phlap have given alms to a Buddhist monk by boat and give alms to a Buddhist monk 
by mortar toasted pastry for the local wisdom they have making the Thai string instrument    
(SOR-OOU) from special coconut shell and the fruit Preservation, Ban Bang Phlap establish            
local wisdom university to be a center of learning by MR.Somsong Sangtawan the Village 
philosophers of Ban Bang Phlap community from this information can make                    
pamphlets of agriculture route Which is include important information about map, station of 
learning, itinerary, how to get into this community, homestay ,etc. 
 Suggestion : the journey into this area are inconvenient because no bus service the tourist 
are better to take  car from ampawa market if you don’t have private car it’s good for bring food 
and drink with you because in the daytime has no restaurant open 
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