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ท่องเที่ยววิถีคลองไทย

ประเดน็สําคญั

• การยกระดับนวัตกรรมเรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยววิถีคลองในรูปแบบใหม ่ เป็นประเด็นทีน่่าสนใจ 
ซึ่งรวมไปถึงการประยุกต์ใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์กับ            
การท่องเที่ยเชิงสร้างสรรค ์ (Creative Tourism) เพื่อ            
ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในทุกช่วงวัย เช่น                     

การท่องเที่ยววิถีคลองเพื่อไหว้พระ (สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ)                  
การท่องเที่ยววิถีคลองพร้อมบริการอาหาร (สําหรับกลุ่มวัยรุ่น)           
การท่องเที่ยววิถีคลองสําหรับครอบครัว การท่องเที่ยววิถีคลอง
สําหรับการจัดงานสัมมนา/งานสังสรรค ์ เป็นต้น โดยจาก    
โครงการวิจัยได้มีการออกแบบเรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ 

KU GREEN เพื่อทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวในตลาดน้ําคลอง      
ลัดมะยม กรุงเทพมหานคร และตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า เรือพลังงานแสงอาทิตย์สามารถ
ออกแบบให้ ใช้ ได้ ในแต่ละพื้นที ่ และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันได ้ รวมถึงสามารถ          
ลดปัญหาที่ เคยเผชิญอยู่ก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหา             
กลิ่นเหม็นจากควันไอเสีย เสียงดังของเครื่องยนต์เรือ และ          
ความไม่ปลอดภัยของเรือ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจาก           
นักท่องเที่ยว และสามารถนําเรือพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้
ประโยชน์เชงิพาณิชยไ์ดจ้รงิ  

• ยิง่ไปกวา่น้ัน โครงการวจิยัน้ียงัมส่ีวนรว่มในการผลกัดนัการออก
กฎระเบียบระดับประเทศ ได้แก ่ ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วย          
หลักเกณฑ ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและ             
การออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ             

และใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย               

สําหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ .ศ . 2563 ซึ่ง              
แสดงใหเ้หน็วา่การดําเนินโครงการวจิยัน้ีสามารถตอ่ยอดงานวจิยั
สู่การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายระดับประเทศได้อย่าง          
เปน็รูปธรรม เพือ่เปน็การวางมาตรฐานการใช้งานเรือขับเคลือ่น
ดว้ยพลงังานไฟฟ้าทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้ในอนาคต

• ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กําหนดให ้             
การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งการสร้างความ      
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวเป็นมิติที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อ
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม การท่ อง เที่ ย ว เชิ ง สุ ขภาพ ความงาม และ                 
แพทยแ์ผนไทย รวมไปถงึการทอ่งเทีย่วสําราญทางน้ํา ซึง่ไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ําที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
เน่ืองจากไทยมจีดุเดน่ดา้นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางน้ําทีส่วยงามและ
กจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
ผ่านการชื่นชมธรรมชาต ิ การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร ์        
วถิชีวีติ วฒันธรรมไทย ตามเส้นทางทอ่งเทีย่วทางน้ํา โดยเฉพาะ
การทอ่งเทีย่วตามแมน้ํ่าลําคลอง 

• จากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว             
วิถีคลองของประเทศไทย จํานวน 25 ลุ่มน้ํา 1825 คลอง 
(ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองจํานวน 252 แหล่ง)  

พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่ในระดับด ี (A) และมี
ศกัยภาพในการทําการตลาด มจํีานวน 47 แหง่ อาท ิ ภาคกลาง                       

(คลองลดัมะยม กรงุเทพมหานคร/ตลาดน้ําบา้นศาลาดนิ จงัหวดั
นครปฐม ) ภาคเหนือ (ชุมชนปากคลองเกยไชย จังหวัด
นครสวรรค/์ลุม่แมน้ํ่าสแกกรงั จงัหวดัอทุยัธานี) ภาคใต ้ (ชมุชน
คลองแดน จงัหวดัสงขลา/ ชมุชนบางใบไม ้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลําน้ําช ี จังหวัดชัยภูมิ/ ลําน้ํามูล 

จังหวัดศรีสะเกษ) ในขณะที ่ แหล่งท่องเทีย่วทีม่ีศักยภาพอยู่ใน
ระดบัพอใช ้ (B) และมคีวามพรอ้มในการพฒันาเพิม่เตมิ สามารถ
ทําการตลาดได้ในระดับหน่ึง มีจ ํานวน 84 แห่ง สําหรับ              
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพอยูใ่นระดบัตํา่ (C) และยงัตอ้งเรยีนรู้
การบริหารจัดการ ส่งเสริมส่ิงอํานวยความสะดวกให้มากขึ้น                   

มีจํานวน 121 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นสามารถนํามาใช้เป็น
แนวทางแนะนําสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยววีถีคลองของ
ประเทศไทยต่อไป นอกจากน้ี โครงการวิจัยได้มีการจัดทํา            
ฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีคลองในแผนที ่ Google 

Map และฐานขอ้มลูในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ (Geographic 

Information System: GIS) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถ ี      
คลองไทยดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
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          รวบรวมและสรปุประเดน็ 

คณะทํางานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการท่องเทีย่ว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SAT Tourism) 

         ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช     ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน         
                                            กลุ่มการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และประธานคณะทํางาน SAT Tourism                       
         ดร.ฉัตรฉวี คงดี              คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเทีย่ว  
                                            และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และคณะทํางาน SAT Tourism 

สํานักประสานงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว                           
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

         ผศ. ดร.เกศรา สุกเพชร        ผู้ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                                                การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         ผศ. ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์   คณะทํางาน 
         ดร.นาวิน วิริยะเอีย่มพิกุล      คณะทํางาน 
         อาจารย์ชืน่นภา นิลสนธิ       คณะทํางาน 
        นายสุทธิศกัดิ ์นิลรอด          คณะทํางาน

         ทีป่รกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

         รศ. ดร.ปทัมาวด ีโพชนุกลู            ผูอํ้านวยการ สกสว. 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน       
ของประเทศ  (บพข.) 

         รศ. ดร.สิร ีชยัเสร ี                             ผูอํ้านวยการ บพข. 
         รศ. ดร.ธงชยั สุวรรณสิชณน์       รองผูอํ้านวยการ บพข.

• เพื่อมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยว           
วิถีคลอง ซึ่งรวมไปถึงการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์               

ความสะอาด และความปลอดภยั 

• ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาและยกระดับสถานที่ท่องเที่ยว                 
วถิคีลอง ดว้ยแนวทางทีแ่ตกตา่งกนั โดยขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ตามทีนํ่าเสนอไปแล้วข้างต้น ดังน้ี 

ระดบัด ี(A) พฒันาสินคา้หรอืผลติภณัฑช์มุชนใหไ้ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเชื่อมโยงเส้นทางการ            
ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางในการ            
ทอ่งเทีย่วใหก้บันักทอ่งเทีย่ว ระดบัพอใช ้(B) พฒันาระบบการให้
บรกิารนักทอ่งเทีย่ว สรา้งกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็เอกลกัษณ์
ของชมุชน ตลอดจนประชาสัมพนัธเ์ชงิรกุใหนั้กทอ่งเทีย่วรูจ้กัและ
เขา้มาทอ่งเทีย่วมากขึน้ และระดบัตํา่ (C) พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ใหม้ศีนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว และส่ิงอํานวยความสะดวกทีต่รงกบั
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยว   
มากขึน้ 

• ส่งเสรมิและสนับสนุนผูผ้ลติเรอืไฟฟา้ภายในประเทศผา่นการ
ดําเนินนโยบายตา่ง ๆ เชน่ การสนับสนุนทนุวจิยั การส่งเสรมิ         
การลงทุนผลิตเรือไฟฟ้า การสนับสนุนการขยายสถานีชาร์ต           
เรือไฟฟ้า การลดหย่อนภาษีสําหรับการนําเรือไฟฟ้าไปใช ้              
เชงิพาณิชย ์ นอกจากน้ี ควรมกีารปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับเรือไฟฟ้า ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการเพื่อรองรับ
การเติบโต และการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากเดิมมาเป็น 

รถไฟฟ้า และ เรอืไฟฟ้าในอนาคต

ในส่วนของภาครัฐควรให้การสนับสนุนเพิม่เติมในประเด็นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

• ส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ํา ด้วยราคาที่ม ี           
ความเหมาะสมเพือ่อํานวยความสะดวกให้นักท่องเทีย่วสามารถ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการ
พฒันาโครงสรา้งส่ิงอํานวยความสะดวก ไมว่า่จะเปน็ พืน้ทีท่า่เรอื 

จดุลงเรอื จดุบรกิารเตมิน้ํามนั/เชือ้เพลงิ เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว
วถิคีลองอยา่งครอบคลมุ   

• ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการทางเรือ 
โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ให้สามารถมีรายได้จากการ           
ใหบ้รกิารเดนิเรอือยา่งเปน็รปูธรรม  

• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยววิถีคลอง                 

ที่มีความสามารถในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยววิถีคลอง 

ตลอดจนการ ส่ือความหมายและการบรรยายเล่ า เ รื่ อง 

(Storytelling) เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างอรรถรสระหว่างการ          
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น อาสาสมัคร/ยุวชนนําเที่ยว          
วถิคีลอง ตลอดจน การพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอน เปน็ตน้  

• ส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยและการมส่ีวนรว่มของชมุชนในการ
ทอ่งเทีย่ววถิคีลอง รวมถงึยกระดบัความรูใ้นการสรา้งผลติภณัฑ ์
บริการ และกิจกรรมของชุมชน เพือ่สร้างการกระจายรายได้และ   
ผลประโยชน์อยา่งทัว่ถงึและเปน็ธรรม 

• ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ววถิคีลองอยา่งยัง่ยนื โดยการสรา้งสมดลุ
ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การท่องเที่ยว          
วถิคีลอง ตัง้แตต่น้น้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา ส่งเสรมิการพึง่พาตนเอง 
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้งสร้าง
โอกาสให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมให ้          
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว            
รปูแบบตา่ง ๆ ตลอดจนสรา้งกลไกหรอืองคก์รทีเ่ปน็รปูธรรม          

         ทีม่าของขอ้มลู 

โครงการวจิยัประเดน็การทอ่งเทีย่ววถิคีลองในประเทศไทย 

ผูใ้หข้อ้มลูโครงการ  รศ.  ดร.ยอดชาย เตยีเปิ้น 
                              ดร.นราวด ีบวัขวญั 

สนับสนุนทนุวจิยั แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ หน่วยบรหิาร
และจัดการทุนด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี (ป ี 2561-2580) ได้กําหนดให้การท่องเที่ยวเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย                         

ซึง่การสรา้งความหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่วเปน็มติทิีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ เพือ่รกัษา
การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น                
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยว         
เชงิสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย การทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงภมูภิาค รวมไปถงึ
การท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา ซึ่งไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ําที่มี
เอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่น เน่ืองจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเทีย่วทางน้ําทีส่วยงาม
และกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วผา่นการชืน่ชม
ธรรมชาต ิ การรอ้ยเรยีงเรือ่งราวประวตัศิาสตร ์ วถิชีวีติ วฒันธรรมไทย ตามเส้นทาง   
ท่องเทีย่วทางน้ํา โดยเฉพาะการท่องเทีย่วตามแม่น้ําลําคลอง ทั้งน้ี จะต้องมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตามแม่น้ํา
ลําคลองทีสํ่าคญั และมมีาตรการกํากบัดแูลความปลอดภยัในการเดนิทาง รวมถงึการ
ส่งเสรมิการเชือ่มโยงระบบเดนิทางทอ่งเทีย่วภายในประเทศ ทัง้การเชือ่มโยงเส้นทาง
ท่องเทีย่วทางน้ําให้เชือ่มต่อกับการเดนิทางทางบกและทางอากาศใหม้คีวามสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม ่ และการจัดทําระบบ         
ฐานข้อมูลด้านการท่องเทีย่วทางน้ํา นําเทคโนโลยีมาใช้อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินธุรกิจ และพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม ตลอดจนการให ้      
ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว โดยคํานึงถึง          
ความยัง่ยนืของพืน้ทีก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีม่าและความสําคญั

จากทีก่ล่าวข้างต้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรือ่ง “วิถีคลอง วิถีไทย 
ตามรอยคลองดําเนินสะดวก” ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) หรอื อพท. ไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัทําเส้นทาง
ท่องเที่ยวต้นแบบทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าด้านการ          
ท่องเที่ยว โดยการเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่นําร่องบริเวณ              
คลองดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีซึง่จากการดําเนินการของ อพท. พบวา่ การพฒันา
และการฟ้ืนฟูพืน้ทีนํ่าร่องคลองดําเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ส่งผลกระทบ    
เชิงบวกต่อการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ดังน้ัน จึงนําไปสู่การต่อยอดในวงกว้าง                  

เพื่อศึกษาระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองในทุกภูมิภาค อันจะนําไปสู่
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองของประเทศไทย (ประทีป วจีทองรัตนา          

และคณะ, 2563ก)

การทอ่งเทีย่ววถิคีลองไทย (Canal Tourism) หมายถงึ การทอ่งเทีย่ว          
ทีใ่ช้ฐานทรัพยากรคลองหรือลําน้ําทีเ่ชือ่มโยงลักษณะทางกายภาพของพืน้ทีลุ่่มน้ํา 
25 แหลง่ของประเทศไทย (ประทปี วจทีองรตันา และคณะ, 2563ก) ทัง้น้ี “เรอื”   
เป็นองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยววิถีคลองไทย โดยกิจกรรมการล่องเรือ              
ชมวิถีชาวบ้าน สถาปตัยกรรม และธรรมชาต ิ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที ่          
ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในยุโรปและอเมริกา              

ในขณะเดยีวกนั จากขอ้มลูการทอ่งเทีย่วทางน้ําในหลาย ๆ ประเทศมกีารปรบัตวัและ
พัฒนารูปแบบของเรือที่มีความหรูหรา ทันสมัย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับ             
ความสะดวกสบายและสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มอิม่ (เกวลิน มะล ิ และคณะ, 
2561) 
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ดงัน้ัน Policy Brief ฉบบัน้ีจงึมุง่เน้นใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละประเมนิศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ซึง่สามารถนํามาใช้
เป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยววีถีคลองของประเทศไทย การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีคลอง การใช้นวัตกรรม               
เรอืพลงังานแสงอาทติยสํ์าหรบัการทอ่งเทีย่ววถิคีลอง เพือ่ตอ่ยอดสู่เชงิพาณิชย ์ โดยเรยีบเรยีงจากโครงการวจิยัการศึกษาศักยภาพการทอ่งเทีย่ว
วถิคีลองในประเทศไทย โดย ผศ. ดร.ประทปี วจทีองรตันา และคณะ ประกอบดว้ย 1 แผนงาน และ 3 โครงการยอ่ย ไดแ้ก ่(1) โครงการยอ่ยที ่1 การศึกษา
ศกัยภาพการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออก โดย ดร.วลรีกัษ ์ สิทธสิมและคณะ (2) โครงการยอ่ยที ่ 2 การศึกษาศกัยภาพการ     
ทอ่งเทีย่ววถิคีลองในพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย ผศ. ดร.ประทปี วจทีองรตันา และคณะ (3) โครงการยอ่ยที ่3 การศึกษาศกัยภาพ
การทอ่งเทีย่ววถิคีลองในพืน้ทีภ่าคใตแ้ละภาคตะวนัตก โดย ดร.นราวด ีบวัขวญั และคณะ และโครงการวจิยัการศึกษาการใชเ้รอืพลงังานแสงอาทติย์
สําหรบัการพฒันาการทอ่งเทีย่วทางน้ําในกรงุเทพมหานคร โดย รศ. ดร.ยอดชาย เตยีเปิ้น และคณะ ประกอบดว้ย 1 แผนงาน และ 2 โครงการยอ่ย 

ไดแ้ก ่ (1) โครงการยอ่ยที ่ 1 การพฒันาและทดสอบเรอืพลงังานแสงอาทติยสํ์าหรบัการทอ่งเทีย่วทางน้ําในกรงุเทพมหานคร โดย รศ. ดร.ยอดชาย 

เตยีเปิ้น และคณะ (2) โครงการยอ่ยที ่ 2 การศึกษาศกัยภาพและการวเิคราะหค์วามคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรข์องการใชเ้รอืพลงังานแสงอาทติยสํ์าหรบั    
การท่องเที่ยวทางน้ําในกรุงเทพมหานคร โดย เกวลิน มะล ิ และคณะ และโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ําวิถีชุมชน                   
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย ์ โดย รศ. ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น และคณะ ประกอบด้วย 1 แผนงาน และ 2 โครงการย่อย ได้แก ่                           

(1) โครงการยอ่ยที ่ 1 การพฒันาเรอืพลงังานแสงอาทติยสํ์าหรบัการทอ่งเทีย่วทางน้ําวถิชีมุชนเชงิสรา้งสรรค ์ โดย รศ. ดร.ยอดชาย เตยีเปิ้น และคณะ           

(2) โครงการย่อยที ่ 2 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางน้ําวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย ์           
โดย เกวลนิ มะล ิและคณะ

สําหรับประเทศไทยเริม่มีการนําเอาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับ
การท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการท่องเทีย่วทางน้ํา ทั้งในแม่น้ําและในทะเล          

แต่ยังไม่เปน็ทีรู่้จักแพร่หลายมากนัก โดยในป ี 2557 ได้มีการพัฒนาเรือต้นแบบที ่      
ขบัเคลือ่นดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ เรยีกวา่ “เฮอรค์วิลสิ” สามารถบรรทกุผูโ้ดยสาร    
ได ้20 คน มคีวามเรว็ในการวิง่ 8-24 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (ยอดชาย เตยีเปิ้น และคณะ, 
2561ก) และในป ี2559 มกีารพฒันาเรอืเพือ่การทอ่งเทีย่วโดยใชพ้ลงังานแสงอาทติย์
ทดแทนเครื่องยนต ์ ภายใต้โครงการการศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ         
การพัฒนาการท่องเทีย่วทางน้ําในกรุงเทพมหานคร ซึง่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)                   
โดยเปน็การนําร่องวิจัยพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้เพือ่แก้ปญัหาด้านเสียง
และควนัไอเสียของเครือ่งยนต ์ ซึง่ในชว่งทดลองใชไ้ดร้บัการตอบรบัจากนักทอ่งเทีย่ว
เปน็อยา่งด ี(เกวลนิ มะล ิและคณะ, 2562)

หากย้อนกลับไปเมือ่ในอดีต แม่น้ําลําคลองมีบทบาทสําคัญอย่างมาก เน่ืองจากเปน็ทีต่ั้งของบ้านเรือนบริเวณสองฝั่ งคลอง ทําให้มีการใช ้        
เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ําเปน็หลกั รวมถงึเปน็แหลง่น้ําเพือ่การอปุโภค บรโิภค การเกษตร แหลง่ผลติอาหาร และเปน็จดุกําเนิดศิลปวฒันธรรม 

ตลอดจนประเพณีทางน้ํามากมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้ดําเนินการจัดทํานโยบายเพือ่การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
แมน้ํ่า ค ูคลอง เน่ืองจาก แมน้ํ่า ลําคลอง หนอง บงึ ตลอดจนแหลง่น้ําอืน่ ๆ เปน็สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจและเสรมิสรา้งภมูทิศัน์ใหก้บัชมุชน ดว้ยเหต ุ    
ดงักลา่ว ส่งผลใหม้กีารจดัการทอ่งเทีย่ววถิคีลองอยา่งแพรห่ลาย จนในปจัจบุนัไดบ้รรจแุผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ เรือ่ง การบรหิารจดัการน้ํา 
ทั้งระบบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึง่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ (ประทีป วจีทองรัตนา                 

และคณะ, 2563ก)

สํารวจศักยภาพคลองไทย ตอ่ยอดสู่การพัฒนา

ทัง้น้ี จากการวเิคราะหแ์ละประเมนิศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ซึง่สามารถนํามาใชเ้ปน็แนวทางแนะนําสําหรบัการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
วถีคีลองของประเทศไทย แบง่พืน้ทีก่ารศึกษาออกเปน็ 6 ภมูภิาค ไดแ้ก ่ (1) ภาคกลาง (2) ภาคตะวนัออก (3) ภาคเหนือ (4) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(5) ภาคตะวนัตก และ (6) ภาคใต ้ จํานวน 25 ลุม่น้ํา 1825 คลอง (ประกอบดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่ววถิคีลองจํานวน 252 แหลง่) ดําเนินการศึกษาและ
สํารวจทรพัยากรการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในประเทศไทยโดยการวจิยัเอกสาร และสัมภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาศกัยภาพแหลง่
ทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ดงัน้ี (1) ดา้นการเดนิทางเขา้ถงึแหลง่ทอ่งเทีย่ว (เดนิทางเขา้ถงึไดด้ว้ยรถยนตส่์วนบคุคล เดนิทางเขา้ถงึไดด้ว้ยเรอื เดนิทางเขา้ถงึได้
ดว้ยรถโดยสารสาธารณะ) และ (2) ดา้นส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลง่ทอ่งเทีย่ว (มศีนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว มทีีจ่อดรถ มหีอ้งสุขา/ หอ้งน้ําใหบ้รกิาร 

มรีา้นของทีร่ะลกึ มรีา้นอาหาร มทีีพ่กัแรมสําหรบันักทอ่งเทีย่ว)
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จํานวนแหล่งท่องเที่ยววิถีคลองของประเทศไทยตามกลุ่มศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และ 8 พ้ืนที่นําร่องการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย

นอกจากน้ี จากการศึกษาข้างต้นได้มีการนําข้อมูลระดับศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองประเทศไทยมาใช้ต่อยอดสําหรับการศึกษาวิจัย               
ในระยะที ่ 2 เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ววถิคีลองในพืน้ทีนํ่ารอ่งประเทศไทย โดยคดัเลอืก 8 พืน้ทีนํ่ารอ่ง ทีม่ศีกัยภาพ                
อยูใ่นระดบัด ี (A) และมศีกัยภาพในการจดัการทอ่งเทีย่วบนฐานของทรพัยากรธรรมชาต ิ การเกษตร ประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรมวถิชีวีติชมุชน ศาสนา 

ศรัทธา ความเชื่อ และการท่องเที่ยวแบบผสมผสานที่มีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิต ิ รวมถึงมีการบริหารจัดการที่มีความสมดุลในมิติสังคม                         

ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกจิ ตลอดจนมกีารดําเนินการทอ่งเทีย่วอยา่งตอ่เน่ือง และมกีลุม่ หรอืองคก์รเปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดําเนินการพฒันาการ
ทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ทัง้น้ี ใชเ้กณฑม์าตรฐานการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน (Community Based Tourism: CBT) หลกัเกณฑด์า้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
อยา่งยัง่ยนื (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) รวมไปถงึการใชเ้กณฑด์า้นการตลาด การประชาสัมพนัธ ์และการเขา้ถงึฐานทนุทาง
วถิคีลอง ตลอดจนใชเ้กณฑศ์กัยภาพความพรอ้มสําหรบัการทอ่งเทีย่ววถิคีลองที ่ อพท. และนักทอ่งเทีย่วใหค้วามสําคญั เปน็เครือ่งมอืในการประเมนิ 

ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการนําไปสู่ความยัง่ยนื และสอดรบักบัแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีนและเศรษฐกจิสีเขยีว (Bio-Circular-Green 

Economy: BCG Economy) โดยไดต้น้แบบการทอ่งเทีย่ววถิคีลองไทยจํานวน 8 พืน้ที่

พบวา่ แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพอยูใ่นระดบัด ี (A) และมศีกัยภาพในการทําการตลาด มจํีานวน 47 แหง่ ในขณะเดยีวกนั แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ี
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้(B) และมคีวามพรอ้มในการพฒันาเพิม่เตมิ สามารถทําการตลาดไดใ้นระดบัหน่ึง มจํีานวน 84 แหง่ สําหรบัแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
มศีกัยภาพอยูใ่นระดบัตํา่ (C) และยงัตอ้งเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการ ส่งเสรมิส่ิงอํานวยความสะดวกใหม้ากขึน้ มจํีานวน 121 แหง่ (ประทปี วจทีองรตันา 
และคณะ, 2563ก)

ทีม่า: โครงการวจิยัการศึกษาศักยภาพการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในประเทศไทย โดย ผศ. ดร.ประทปี วจทีองรตันา และคณะ 
และโครงการวจิยัการพัฒนาการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในพ้ืนทีนํ่ารอ่งของประเทศไทย โดย ดร.นราวด ีบวัขวญั และคณะ 

สนบัสนนุทนุวจิยัโดย สํานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (สกสว.)

ภาคเหนือ

A: 7   B: 10   C: 2 

การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐาน
วัฒนธรรมเกษตร

• ชุมชนปากคลองเกยไชย นครสวรรค์
• ชุมชนบ้านหาดเสลา นครสวรรค์
• ชุมชนโรงนํา้แข็ง อุทัยธานี

ภาคตะวันตก

A: 7   B: 20   C: 42 

การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ภาคใต้

A: 12   B: 10   C: 11 

การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐาน
วัฒนธรรมและการเกษตร

• ชุมชนคลองแดน จังหวัดสงขลา 

• ชุมชนบางใบไม้ คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

A: 4   B: 5   C: 8 

การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐาน
ประวัติศาสตร์

• ชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ จังหวัดชัยภูมิ 
• ชุมชนบ้านแก้ง ศรีสะเกษ

ภาคกลาง

A: 10   B: 26   C: 40

การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐาน
ประวัติศาสตร์/ศาสนา/ศรัทธา/  

ความเชื่อและการเกษตร

• คลองลัดมะยม ถนนบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
• ตลาดนํา้บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

ภาคตะวันออก

A: 7   B: 13   C: 18 

การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐาน
ธรรมชาติ
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การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการพฒันาธรุกจิการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ (Creative Tourism) ซึง่รวมถงึการสรา้งและใชป้ระโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ ่ (Big Data) เป็นประเด็นสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี เพื่อส่งเสริมการทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่ม ี            
ความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติ และวฒันธรรม เพือ่ใหก้ารทอ่งเทีย่วไทยมเีรือ่งราวทีเ่ปน็เอกลกัษณ์  

ทัง้น้ี โครงการวจิยัการศึกษาศกัยภาพการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในประเทศไทยไดจ้ดัทําฐานขอ้มลูทรพัยากรการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในแผนที ่
Google Map และฐานขอ้มลูในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ (Geographic Information System: GIS) เพือ่การใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
พฒันาพืน้ทีใ่หเ้ปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพและตรงตามความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว (ประทปี วจทีองรตันา และคณะ, 2563ก) ดงัตอ่ไปน้ี

สรา้งฐานขอ้มลู ปกัหมดุแหลง่ทอ่งเทีย่ววถิคีลองไทย

ฐานขอ้มลูการทอ่งเทีย่ววถิคีลองใน Google Map เขา้ถงึงา่ยเพียงปลายนิว้!

ฐานขอ้มลูทรพัยากรการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในแผนที ่ Google Map 
สามารถแสดงพิกัดภูมิศาสตร ์ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว และสัญลักษณ์แสดง
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกให ้            
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูล ทําเลที่ตั้ง คลองหรือแม่น้ําที่แหล่ง          
ทอ่งเทีย่วตัง้อยู ่ ประเภทแหลง่ทอ่งเทีย่ว เส้นทางการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม 

ตลอดจนภาพจุดสําคัญหรือจุดเด่นต่าง ๆ ของแหล่งท่องเทีย่ว ได้ง่ายขึน้
เพยีงปลายน้ิว ผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต ดงัตวัอยา่งในภาพตอ่ไปน้ี

ฐานขอ้มลูทรพัยากรการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
(Geographic Information System: GIS)

ทีม่า: โครงการวจิยัการศึกษาศักยภาพการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในประเทศไทย โดย ผศ. ดร.ประทปี วจทีองรตันา และคณะ. 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย สํานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (สกสว.)

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนอื

ภาคใต้ภาคตะวนัตกภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
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แผนพฒันาการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วสินคา้และบรกิาร           
ดา้นการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดลุและยัง่ยนื ไดก้ลา่วถงึการส่งเสรมิพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่สนับสนุนการทอ่งเทีย่ว และสนับสนุนภาคเอกชน
ลงทนุพฒันากจิกรรมทอ่งเทีย่วทีม่แีนวโน้มเตบิโตสูง ซึง่รวมไปถงึการทอ่งเทีย่วทางน้ําดว้ย  

“เรอื” เปน็องคป์ระกอบสําคญัของการทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ไมว่า่จะเปน็เรอืพาย เรอืหางยาว และเรอืทีใ่ชเ้ครือ่งยนตข์นาดใหญ ่ซึง่เรอืแตล่ะแบบ
จะมขีอ้ดแีละขอ้เสียตา่งกนัไป ในขณะเดยีวกนั การยกระดบันวตักรรมเรอืพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในรปูแบบใหม่
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและเอกลักษณ์ไทย ชมวิถีชาวบ้าน 
สถาปตัยกรรม และทศันียภาพรมิน้ําตามแมน้ํ่าลําคลอง โดยปราศจากเสียงรบกวนและควนัไอเสียจากเครือ่งยนต ์ อกีทัง้ยงัเปน็มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม        

เพือ่รองรับการท่องเทีย่วตามความสนใจพิเศษของนักท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่ม (ยอดชาย เตียเปิ้ น และคณะ, 2561ข) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เรือ
พลังงานแสงอาทิตย์กับการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์ (Creative Tourism) เพือ่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วในทุกช่วงวัย เช่น              

การทอ่งเทีย่ววถิคีลองเพือ่ไหวพ้ระ (สําหรบักลุม่ผูสู้งอาย)ุ การทอ่งเทีย่ววถิคีลองพรอ้มบรกิารอาหาร (สําหรบักลุม่วยัรุน่) การทอ่งเทีย่ววถิคีลองสําหรบั
ครอบครวั การทอ่งเทีย่ววถิคีลองสําหรบัการจดังานสัมมนา/งานสังสรรค ์ เปน็ตน้ ตลอดจนสรา้งกจิกรรมการทอ่งเทีย่วในรปูแบบใหม ่ ๆ ในพืน้ทีอ่ืน่ 

อาท ิการลอ่งเรอืพลงังานแสงอาทติยใ์นอา่งเกบ็น้ํา/เขือ่น

ไอเดยีสุดเจง๋! เรอืพลงังานแสงอาทติย ์พลกิโฉมการทอ่งเทีย่ววถิคีลอง

นํารอ่งเรอืพลงังานแสงอาทติย ์ณ ตลาดคลองลดัมะยม

จากศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว     
ทางน้ําในกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในเขต               
ฝั่ งธนบุรีมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ํา อาท ิ คลองภาษีเจริญ            

คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกใหญ ่ คลองลัดมะยม แต่ยังคงมีประเด็นปญัหา
เกี่ยวกับเรือที่ใช้ในการท่องเที่ยว โดยเรือส่วนใหญ่ขับด้วยความเร็ว และเสียงดัง             

รวมถึงคลื่นท ําลายตลิ่ง ซึ่งเป็นการรบกวนวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ําอีกด้วย                              

ดังน้ัน จึงได้มีการพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ “KU GREEN”        

สําหรับพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ําในกรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาดังกล่าว              

โดยเลือกตลาดคลองลัดมะยมเป็นพื้นที่กรณีศึกษา เน่ืองจากมีความเหมาะสม               
ทั้งในด้านของคลองที่มีหลายคลองตัดถึงกันหลายสาย ทั้งคลองบางพรม                       

คลองลัดมะยม คลองลัดตาเหนียว คลองบางน้อย คลองบางเชือกหนัง                               

คลองบางระมาด และคลองวัดวัดโพธิ ์ อีกทั้งพื้นที่คลองลัดมะยมเป็นที่นิยมของ          
นักทอ่งเทีย่ว

ทัง้น้ี เรอืพลงังานแสงอาทติยท์ีโ่ครงการวจิยัไดอ้อกแบบสําหรบัการทอ่งเทีย่วในตลาดคลองลดัมะยมเปน็เรอืทีส่ามารถพฒันาและผลติใชง้าน
ได้เองภายในประเทศ รวมถึงสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานทีแ่ตกต่างกันได ้ โดยสามารถรองรับนักท่องเทีย่วจํานวน               

10 คน ใชต้น้ทนุการผลติ 1,113,000 บาท (สามารถสรา้งรายไดแ้ละคนืทนุไดภ้ายใน 3 ป ี 8 เดอืน) มขีนาดความยาว 8.5 เมตร กวา้ง 2.5 เมตร                                 

กนิน้ําลกึ 0.3 เมตร สามารถใชง้านเรอืไดต้อ่เน่ืองประมาณ 6 ชัว่โมง (ยอดชาย เตยีเปิ้น และคณะ, 2561ก)  
นอกจากน้ี ผลการสํารวจการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พบว่า ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างด ี                    

และลดปญัหาทีเ่คยเผชญิกอ่นหน้าการทดลองใชเ้รอืพลงังานแสงอาทติย ์ไมว่า่จะเปน็ปญัหากลิน่เหมน็จากควนัไอเสีย เสียงดงัของเครือ่งยนตเ์รอื 

ความไม่ปลอดภัยของเรือ และมารยาทในการขับเรือของผู้ให้บริการเรือหางยาวในคลองลัดมะยม โดยปจัจัยทีท่ําให้นักท่องเทีย่วต้องการใช้
บริการเรือพลังงานแสงอาทิตย ์ ได้แก ่ เส้นทางท่องเที่ยว เทคโนโลยีทันสมัยของเรือ ความปลอดภัยบนเรือ รูปลักษณ์เรือ และส่ิงอํานวย              
ความสะดวกบนเรือ นอกจากน้ี นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจหลังจากใช้บริการเรือพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่าระดับความคาดหวัง                
กอ่นใชบ้รกิารในประเดน็ตา่ง ๆ อาท ิคณุภาพของเรอืพลงังานแสงอาทติยท์ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร ส่ิงอํานวยความสะดวกระหวา่งการนําเทีย่วทีเ่พยีงพอและ
มคีณุภาพ ความปลอดภยับนเรอื (คนขบัเรอื/ความเรว็/อปุกรณ์ชว่ยชวีติ) ความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มเมือ่ใชบ้รกิารเรอืพลงังานแสงอาทติย ์ (เกวลนิ 

มะล ิ และคณะ, 2561)
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จากโครงการวิจัยเรือพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ตลาดคลองลัดมะยม              
ได้มีการต่อยอดสําหรับการใช้งานในพืน้ทีต่่าง ๆ ทีม่ีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดน้ํา
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก ่ วัดเก่าแก ่  

สถานทีสํ่าคญัทางประวตัศิาสตร ์สวนผลไม ้และเปน็เมอืงทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เน่ืองจากอยูใ่กลก้รงุเทพมหานครและสามารถเดนิทาง
ไดอ้ยา่งสะดวก (เกวลนิ มะล ิและคณะ, 2562) ทัง้น้ี โครงการวจิยัการพฒันาตน้แบบ
การทอ่งเทีย่วทางน้ําวถิชีมุชนเชงิสรา้งสรรคโ์ดยใชเ้รอืพลงังานแสงอาทติย ์ไดพ้ฒันา
และปรบัปรงุเรอืพลงังานแสงอาทติยต์น้แบบ KU GREEN ทีเ่คยใชท้ดลองในตลาด
คลองลดัมะยม ใหม้คีวามเหมาะสมกบัการใชง้านสําหรบัรองรบัการทอ่งเทีย่ววถิคีลอง
ในพืน้ทีบ่รเิวณตลาดน้ําอมัพวา โดยคํานึงถงึระบบขบัเคลือ่น การเลอืกใชแ้บตเตอรี ่
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลําน้ีสามารถรองรับ               
นักท่องเที่ยวได ้ 10-12 คน ใช้ต้นทุนการผลิต 1,745,000 บาท (สามารถ             
สร้างรายได้และคืนทุนได้ภายใน 4 ปี) ใช้งานต่อเน่ืองได้ในระยะทางประมาณ                           

25 กโิลเมตรตอ่การชารจ์หน่ึงครัง้ (ยอดชาย เตยีเปิ้น และคณะ, 2562ก)

จากคลองลดัมะยมสู่คลองอมัพวา ขยายผลตอ่ยอดเรอืพลงังานแสงอาทติย์

ยิ่งไปกว่าน้ัน นอกจากจะพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ําคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแล้ว 

โครงการวจิยัน้ียงัมส่ีวนรว่มในการผลกัดนัการออกกฎระเบยีบระดบัประเทศ ไดแ้ก ่ ขอ้บงัคบักรมเจา้ทา่ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร เงือ่นไข และ         
คา่ธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสําคญัรบัรองการตรวจเรอื เพือ่อนุญาตใหใ้ชเ้รอื และใบสําคญัแสดงการตรวจเรอื เพือ่จดทะเบยีน        
เรอืไทย สําหรบัเรอืขบัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟา้ พ.ศ. 2563 ซึง่ประกาศในพระราชกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่ 19 มถินุายน 2563 มเีน้ือหาเกีย่วกบั         
ข้อบังคับใช้สําหรับเรือกลลําน้ําหรือเรือกลเดินทะเลที่เดินภายในประเทศ สําหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาท ิ การจัดพื้นที่การใช้งาน              

ระบบแบตเตอรี ่ ระบบการแจง้เตอืนและการตรวจตดิตาม และการประจพุลงังาน ทัง้น้ี จากทีก่ลา่วขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ การดําเนินโครงการวจิยัน้ี
สามารถตอ่ยอดงานวจิยัสู่การมส่ีวนรว่มในการกําหนดนโยบายระดบัประเทศไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม เพือ่เปน็การวางมาตรฐานการใชง้านเรอืขบัเคลือ่น
ดว้ยพลงังานไฟฟ้าทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ํา               
ด้วยราคาทีม่ีความเหมาะสมเพือ่เชือ่มโยงเส้นทางการท่องเทีย่วทางน้ํา           

และอํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่ง         
ท่องเทีย่วได้ง่ายขึน้ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างส่ิงอํานวย
ความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น สร้างพื้นที่ท่าเรือ จุดลงเรือ จุดบริการ             
เตมิน้ํามนั/เชือ้เพลงิ เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ววถิคีลองอยา่งครอบคลมุ   

2. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบ
การทางเรอื โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถิน่ ใหส้ามารถมรีายไดจ้ากการ      
ใหบ้รกิารเดนิเรอือยา่งเปน็รปูธรรม  

3. หน่วยงานภาครฐัควรส่งเสรมิการพฒันาการบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว
วิถีคลอง ที่มีความสามารถในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยววิถีคลอง 
ตลอดจนการส่ือความหมายและการบรรยายเล่าเรื่อง (Storytelling)             
เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างอรรถรสระหว่างการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก ์   
ทอ้งถิน่ อาสาสมคัร/ยวุชนนําเทีย่ววถิคีลอง ตลอดจน การพฒันาหลกัสูตร
การเรยีนการสอน เปน็ตน้  

4. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม        
ของชมุชนในการทอ่งเทีย่ววถิคีลอง รวมถงึยกระดบัความรูใ้นการสรา้ง
ผลติภณัฑ ์บรกิาร และกจิกรรมของชมุชน เพือ่สรา้งการกระจายรายไดแ้ละ
ผลประโยชน์อยา่งทัว่ถงึและเปน็ธรรม  

5. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืน            

โดยการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาตลอดห่วงโซ ่            
การทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ตัง้แตต่น้น้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา ส่งเสรมิการพึง่พา
ตนเอง โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้งสร้าง
โอกาสใหก้บัคนในชมุชนอยา่งเปน็ธรรม ดว้ยการส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วน        
มส่ีวนรว่มในการใหบ้รกิารกจิกรรมการทอ่งเทีย่วรปูแบบตา่ง ๆ ตลอดจน
สร้างกลไกหรือองค์กรทีเ่ป็นรูปธรรม เพือ่มีหน้าทีห่ลักในการขับเคลือ่น
และพฒันาการทอ่งเทีย่ววถิคีลอง ซึง่รวมไปถงึการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ภมูทิศัน์ ความสะอาด และความปลอดภยั

6. หน่วยงานภาครฐัควรส่งเสรมิแนวทางการพฒันาและยกระดบัสถานที่
ทอ่งเทีย่ววถิคีลองดว้ยแนวทางทีแ่ตกตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัศักยภาพ
ของแตล่ะแหลง่ทอ่งเทีย่ว แบง่เปน็ 3 กลุม่ ตามทีนํ่าเสนอไปแลว้ขา้งตน้ 
ดงัน้ี 
6.1 ระดบัด ี (A): พฒันาสินคา้หรอืผลติภณัฑช์มุชนใหไ้ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานทีเ่ปน็ทีย่อมรบั พฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ตลอดจน
เชือ่มโยงเส้นทางการทอ่งเทีย่วใกลเ้คยีง เพือ่สรา้งทางเลอืกและแนวทาง
ในการทอ่งเทีย่วใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 
6.2 ระดับพอใช ้ (B) : พัฒนาระบบการให้บริการนักท่องเที่ยว                         

สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สร้างมูลค่า            
ทางวัฒนธรรมให้สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให ้        
นักทอ่งเทีย่วรูจ้กัและเขา้มาทอ่งเทีย่วมากขึน้ 
6.3 ระดบัตํ่า (C): พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม้ศีนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์             
ของชมุชน ตลอดจนประชาสัมพนัธเ์ชงิรกุใหนั้กทอ่งเทีย่วรูจ้กัและเขา้มา
ทอ่งเทีย่วมากขึน้ 

7. หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนผู้
ผลติเรอืไฟฟา้ภายในประเทศ เชน่ การสนับสนุนทนุวจิยั การส่งเสรมิ                 
การลงทุนผลิตเรือไฟฟ้า การสนับสนุนการขยายสถานีชาร์ตเรือไฟฟ้า          

การลดหย่อนภาษีสําหรับการนําเรือไฟฟ้าไปใช้เชิงพาณิชย ์ นอกจากน้ี        
ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือไฟฟ้า เช่น การขึ้น
ทะเบยีนเรอืไฟฟ้า การประกนัภยัเรอืไฟฟ้า ตลอดจนการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ
เพื่อรองรับการเติบโต และการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากเดิมมาเป็น 

รถไฟฟ้า และ เรอืไฟฟ้าในอนาคต

พัฒนาคน พัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน

พัฒนาแหล่ง พัฒนาบริการ พัฒนาการรับรู้

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลอง 

ทีม่า: การพัฒนาการทอ่งเทีย่ววถิคีลองในพ้ืนทีนํ่ารอ่งของประเทศไทย โดย ดร.นราวด ีบวัขวญั และคณะ 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย สํานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (สกสว.)
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