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 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาไปอย่างแพร่หลายทั่วทุก

ภูมิภาคของโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญยิ่งอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย  เพราะสามารถ

สร้างรายได้ให้กับประเทศได้มหาศาล  ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีศักยภาพการท่องเที่ยวโดยรวมสูงทั้ง

ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ความเป็นอัต

ลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ความหลากหลายและความงดงามทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว สิ่ง

เหล่านี้เป็นมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของชาวต่างชาติ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยัง

ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องแก่ท้องถิ่น  เช่น  การเกษตร อาหาร  ช่องทางการตลาด  และเป็นการ

สร้างงานสร้างอาชีพที่ส าคัญเพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายประเภทที่

เกี่ยวข้องทั้งการจ้างงานทางตรงและการจ้างงานทางอ้อมในลักษณะทวีคูณ  รวมทั้ งการน าเอา

ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  และประเพณีส าคัญ

ของท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้สูงขึ้น   

 ทั้งนี้ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  โดยอาจเกิด

จากปัจจัยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น 

นักท่องเที่ ยวชาวไทย ซึ่ งมีพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ ยวมากขึ้น  ทั้ งการเดินทางท่องเที่ ยว

ภายในประเทศ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านการเมือง และที่เห็นได้ชัดคือ การกระตุ้นโดย

การใช้การส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งการกระตุ้นของรัฐบาลในการ

เพ่ิมวันหยุดเทศกาลต่างๆ ให้นานขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมมาก

ขึ้น แต่ทั้งนี้ก็น ามาทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น โดยผลดีที่เกิดขึ้นคือ การสร้างงานและรายได้ทาง

เศรษฐกิจ แต่ผลเสียที่เกิดข้ึนควบคู่กันคือทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับความ

เสียหายตามมา 
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 ดังนั้นทางโรงไฟฟ้าบางปะกง จึงมีความตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับกการท่องเที่ยวที่

ด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ให้ความส าคัญถึงการมีส่วนร่วมและ

การสร้างความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ในการขยาย

ตลาดและการเพ่ิมของตัวเลขทางการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ไม่ว่าจะ

เป็นการจ้างงานต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ าเพ่ือดึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ ในบางปะกง เช่น ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ าบางปะกง ชมวิถีชีวิตชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ า 

และขี่จักรยานท่องเที่ยวเส้นทางโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยทั้งนี้กลุ่มหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

ด าเนินการส ารวจในบริเวณพ้ืนที่ ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้แก่ ต าบลท่าข้าม 

ต าบลบางปะกง ต าบลท่าสะอ้าน ต าบลบางวัว ต าบลเขาดิน ต าบลบางผึ้ง ต าบลบางซ่อน ในเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา และต าบลบางนาง ต าบลบางหัก ต าบลหน้าประดู่ ต าบลบ้านเก่า ต าบลเกาะลอย 

และต าบลคลองต าหรุ ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 การที่นักท่องเที่ยวจะเลือกที่ เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวใดๆก็ตาม โดยทั่วไปพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวพอสรุปได้ดังนี้ คือ ความมีอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้าน 

ความสวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ล าบากมากนัก สถานที่ท่องเที่ยว

สะอาด ความสวยงามและความเป็นเอกลัษณ์ของสิ่งก่อสร้าง ไม่ใช้เวลาในการเดินทางนานเกินไป 

ความคุ้มค่าของเงินต่อการบริการต่างๆ ที่ได้รับ ความหลากหลายและคุณภาพของแหล่งซื้อของ

พ้ืนเมือง มีแหล่งบันเทิง มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มีพาหนะ

โดยสารสาธารณะ ความอร่อยและสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม มีป้ายบอกทางหรือบอกสถานที่ 

ห้องน้ าสาธารณะสะอาด สภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมดี และไม่มีปัญหาเรื่องภาษา นอกจากนี้

กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวยังถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึง

พอใจ เพลิดเพลิน และมีความสุขจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจและมี

การเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ าอีกในอนาคต รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์โดยการบอกต่อหรือการ

แนะน าให้เพ่ือนๆ หรือคนรู้จักอ่ืนๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกทั้งต่อเศรษฐกิจของชุมชน 

ความเป็นอยู่ การจ้างงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อีกทั้งก่อให้เกิด “การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน” (Community-Based Tourism) อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการที่ให้ชุมชนเป็น

ศูนย์กลางทางการท างาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการการท่องเที่ยว การใช้ศักยภาพของคนในท้องถิ่น
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ให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน หรือ

การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนเอง เช่น การปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ

ฤดูกาลท่องเที่ยว การจัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการน าเที่ยวนักท่องเที่ยว การบริการและการขายสินค้า

ท้องถิ่น รวมถึงการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชน

ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

 ส าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงในปัจจุบัน ได้มีการเปิดให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนจ านวนมากเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้ยังมีการจัดพ้ืนที่บริเวณบางส่วนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ความรู้ 

ทั้งนี้หากสามารถปรับเพ่ิมเติมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาท่องเที่ยว เรียนรู้ได้เหมือนสถานที่ของ

เอกชน และหากสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเปิดรับ

นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ ก็จะท าให้โรงไฟฟ้าสามารถเผยแพร่ภารกิจและความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า  นอกจากนี้ทางโรงไฟฟ้ายังมีงบกองทุนพัฒนาชุมชนที่ทางโรงไฟฟ้าบางปะกง

สบทบปีละกว่า 140 ล้านบาท เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่  และการ

พัฒนาชุมชนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยม

ชม แต่ทั้งนี้ อาจขาดความต่อเนื่องในการท าการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงขาดความ

ร่วมมือจากชุมชนเอง หรือการพัฒนาศักยภาพชุมชนซึ่งคือการที่ชุมชนขาดโอกาสในการเรียนรู้ 

หรือไม่มีความรู้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 จากประเด็นดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะส ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา 

และประชาชนในเขตพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการท่องเที่ยวบางปะกง ทั้งจากการที่ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมหรือการจัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการให้บริการในท่องเที่ยวในชุมชน  และก่อให้เกิดการจัดสรร

งบประมาณที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยว  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

ในการรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคตของบางปะกงอย่างยั่งยืน 

รวมถึงเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้านการท่องเที่ยว 

 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี  5 กิโลเมตรรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

เป้ำหมำยของงำนวิจัย 

 1. รูปแบบ (Model) กระบวนการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในพ้ืนที่รัศมี  5 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ผ่านการประเมินและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ส่วนราชการท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 2. รูปแบบ (Model) การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบ
โรงไฟฟ้าบางปะกง  
 

ประโยชน์ของกำรวิจัย 

 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า      

บางปะกง  ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวจังหวัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ

ธุรกิจบริการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 2.   ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า

บางปะกงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เพ่ิมมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสามารถสร้าง

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 3.   ได้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว และสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า 
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 4.  ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Body of knowledge) ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปของสถาบันและหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ซึ่งจะได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการจัดการการ

ท่องเที่ยวต่อไป 

 

ขอบเขตและข้อจ ำกัด 

 1.   ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยด้านเนื้อหาเพ่ือศึกษา 

  1.1 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ใน

องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก การ

บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม 

  1.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนทีร่ัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

  1.3  รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนทีร่ัศมี 5 กิโลเมตรรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง  

 2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วย  

   1) ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ผู้บริหาร ทีมงาน อบต. เทศบาลต่างๆ ที่มีบทบาท

ส าคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนทีร่ัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

   2)  ผู้น าชุมชนในพ้ืนทีร่ัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  
   3) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า 
บางปะกง ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และ
การขนส่งสาธารณะ เป็นต้น  
   4)  กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
   5)  กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้โปรแกรมน าเที่ยว 
  2.2  ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยนี้เริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  2.3 คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและเลือกพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งสิ้น 13 ต าบล จ านวน 94 หมู่บ้าน ได้แก่ 
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   อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  รวม  6 ต าบล (63 หมู่บ้าน) 

1) ต าบลท่าข้าม    จ านวน  8 หมู่บ้าน 

2) ต าบลบางวัว    จ านวน  14 หมู่บ้าน 

3) ต าบลบางปะกง  จ านวน  19 หมู่บ้าน 

4) ต าบลเขาดิน    จ านวน  7 หมู่บ้าน 

5) ต าบลท่าสะอ้าน  จ านวน  8 หมู่บ้าน 

6) ต าบลบางผึ้ง    จ านวน  7 หมู่บ้าน 

อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา   รวม  1 ต าบล  (1  หมู่บ้าน) 

1)  ต าบลบางซ่อน (เฉพาะหมู่ 1) จ านวน  1  หมู่บ้าน   

อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี   รวม  5 ต าบล  (24 หมู่บ้าน) 

1) ต าบลบางนาง   จ านวน  9 หมู่บ้าน 

2) ต าบลบางหัก  (เฉพาะหมู่ 1) จ านวน  1 หมู่บ้าน   

3) ต าบลหน้าประดู่ (เฉพาะหมู่ 3 จ านวน  1 หมู่บ้าน  

4) ต าบลบ้านเก่า   จ านวน  7 หมู่บ้าน   

5) ต าบลเกาะลอย  จ านวน  6 หมู่บ้าน 

อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี       รวม  1 ต าบล  (6 หมู่บ้าน) 

1) ต าบลคลองต าหรุ  จ านวน  6  หมู่บ้าน 

 

นิยำมค ำศัพท์ 

 ชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง หมายถึง พ้ืนที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้า       

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เฉพาะพ้ืนที่ของต าบลท่าข้าม ต าบลบางวัว ต าบลบางปะกง ต าบลเขาดิน ต าบลท่าสะอ้าน และต าบล

บางผึ้ง อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และต าบลบางนาง ต าบลบางหัก ต าบลหน้าประดู่ ต าบล

บ้านเก่า ต าบลเกาะลอย และต าบลคลองต าหรุ ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการ

ชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ เพ่ือท าการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ หรือก่อให้เกิดการกระท าร่วมกัน

ของมนุษย์ทั้งทางธรรมชาติและสังคม โดยมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
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 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายใน

ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจ าหน่าย

สินค้าท่ีระลึก การคมนาคมขนส่ง ประชาชนในชุมชน เป็นต้น 

 ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว

เป็นคุณลักษณะส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท ซึ่งท าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความโดดเด่น

แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยอาจพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้งในด้านกายภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยว ระบบนิเวศ พืชสัตว์ ธรณีสัณฐาน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ระดับของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง  ลักษณะของการเดินเข้าถึงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทาง พาหนะในการเดินทาง รวมไปถึงสภาพโดยรวมของเส้นทางเข้าถึงที่ส่งผลต่อความยากง่าย

ในการเดินทาง 

 สิ่งอ านวยความสะดวก  หมายถึง  อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ ที่จอดรถ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รา้นค้า ร้านขาย

อาหารเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าที่ระลึก ห้องน้ า บริการตู้ ATM สัญญาณโทรศัพท์ ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว ป้ายให้ความรู้ ป้ายสื่อความหมาย เป็นต้น 

 การบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการดูแลแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย การรักษาสภาพและการ

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การก าหนดเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่ง

อ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง  มลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว การจัดเก็บขยะ การรักษาความ

ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน บุคลากรด้านการบริการ และผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 

 การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท า การ

ออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มี

ความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง  ไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรือทางอ้อม ประกอบด้วย ความผูกพันต่อท้องถิ่น  การตอบรับจากชุมชนต่อการท่องเที่ยว  การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว การรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนในพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเที่ยว  และการได้รับประโยชน์ของคนในชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง ศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวในแง่ของความพร้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้  
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 การประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การประเมินศักยภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวในแง่ของความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ประยุกต์ใช้

เกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่ง

ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

 คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ที่ประกอบด้วย ความเป็น

เอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว  ความสะดวกในการ

เข้าถึง และสิ่งอ านวยความสะดวก  

 รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว  หมายถึง การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงไปยังประชาชน การใช้เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ หรือเป็นการสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

การโน้มน้าวใจ 

 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง  แนวทางการปฏิบัติที่เป็นการเสริมสร้างการ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่ เพ่ิมมากขึ้น  โดยอาศัยแนวคิดจากกลุ่มต่างๆ อาทิ บุคลากร

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และกลุ่มชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการและวิธีด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี

เป้าหมายชัดเจน โดยการใช้ทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสำรอ้ำงอิง 

 

แนวคิดทฤษฎีอ้ำงอิง 

1. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

2. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม 

3. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมและการท่องเที่ยวชุมชน 

5. แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

6. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

7. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและจัดเส้นทางน าเที่ยว 

8. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ (Model) 

9. แนวคดิเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 

ก. ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการหนึ่งที่สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับบุคคลที่

ประกอบธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็น

แหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่าง

ประเทศ ช่วยสร้างอาชีพ การจ้างงาน กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต และที่ส าคัญ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยมีขอบข่ายกว้างทั้งภาครัฐและ

เอกชน ที่สร้างข้ึนเพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว (พิมพรรณ, 2551, หน้า 

3) โดยองค์การการท่องเที่ยวได้ก าหนดไว้ว่าการเดินทางที่ เป็นการท่องเที่ยวจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ คือ เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เป็นการเดินทางด้วย

ความสมัครใจ และเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหา
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รายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิรชญา มณีเนตร (2552)  ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางของ

มนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยัง

สถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว 

มิใช่ เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชมการ 

แข่งขันกีฬา การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือเยี่ยม

ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 

  การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของบุคคลจาก

ที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ เพ่ือวัตถประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพ่ือการหา

รายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐบาลที่วางแผนและจัดการท่องเที่ยว และชุมชนหรือ

เจ้าของท้องถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว  (ราณี อิสิชัยกุล,  2557, หน้า 3-4 )   

  องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization, n.d.) ได้ให้ความหมายของ

การท่องเที่ยว (Tourism) ว่าเป็นการเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการเข้าร่วม

ประชุม แต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลัก หรือไปพ านักอยู่อย่างเป็นการถาวร หรือเป็นการ

เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่และผ่อนคลายความเครียด โดยมีเงื่อนไขว่าการเดินทาง

นั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง  

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544, หน้า 15)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวถือ

ว่าเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่เกิดจากการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

และทางวัฒนธรรมในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือจุดประสงค์ต่างๆ กัน ที่ไม่ใช่

เพ่ือการย้ายถิ่นฐานแบบถาวร  

  Lumsdon (1999) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ติดต่อและสัมพันธ์

กับกิจกรรมของบุคคล โดยสามารถเกิดขึ้นจากการที่เดินทางจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนและการติดต่อธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อัน

เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเดินทางและการท่องเที่ยว  

  ซึ่งหากพิจารณาประเภทของการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  (ราณี, 2557, หน้า 3-4) 
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   1.  การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและการพักผ่อน (Leisure Travel) 

    การท่องเที่ยวเพ่ือความเพลิดเพลินและการพักผ่อนเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือหลีกหนี

ความจ าเจจากสภาพชีวิตประจ าวัน การท างานที่เร่งรีบและความเคร่งเครียด โดยเดินทางไปพักผ่อน

หรือหาความสนุกสนานเพลิดเพลินใจในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการเดินทางไปเยี่ยมเยือนเพ่ือนสนิท

มิตรสหาย นักท่องเที่ยวประเภทนี้นิยมซื้อรายการน าเที่ยวจากบริษัทน าเที่ยว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายรวม

ที่ถูกกว่าและได้พบเพื่อนเดินทางจากการที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ  

   2. การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Travel) 

    การท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการเดินทางเพ่ือการเจรจาธุรกิจหรือ

เพ่ือร่วมประชุมและสัมนา แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของงาน แต่ก็จัดเป็นประเภทของการท่องเที่ยวที่มี

ความส าคัญ เนื่องจากการเดินทางของนักธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางเป็น

จ านวนมาก และส่วนหนึ่งของการเจรจาธุรกิจมักมีการให้บริการด้านความบันเทิงแก่ลูกค้า เช่น การ

รับประทานอาหารหรือฟังเพลงและเจรจาธุรกิจไปพร้อมกัน เป็นต้น 

   3. การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Travel) 

    การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะทางหรือตลาด

ท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) ที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจเฉพาะด้านหรือตามแบบแผนการ

ด าเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น นับเป็น

ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่มีกระแสความสนใจหลากหลาย และสลับซับซ้อนมากขึ้น 

  วาฮาบ (อ้างถึงในพลอยศรี โปราณานนท์ , 2544, หน้า 8) กล่าวถึงประเภทของการ

ท่องเที่ยวว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายซึ่งเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้คนท่องเที่ยวไว้ 5 ประเภท

ดังนี้ 

   1.  การท่องเที่ยวเพ่ือความเพลิดเพลิน (Recreation Tourism) เป็นการท่องเที่ยว

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการพักผ่อนและความเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดจาก

หน้าที่การงาน หรือต้องการหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมที่เคยชินไปสักชั่วระยะหนึ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวประเภทนี้มักอยู่ในรูปแบบของการพักผ่อนจริงๆ เช่น นอนพักริมชายหาดหรือ

อาบแดดในเวลากลางวัน มีนันทนาการในช่วงเวลากลางคืน เช่น ไปดื่ม กิน เพ่ือความสนุกสนานและ

ผ่อนคลาย 
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   2.  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เป็นการท่องเที่ยวโดยมี

วัตถุประสงค์ท่ีต้องการมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบที่ได้รับความรู้หรือประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมจากแหล่ง

ท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินอยู่ด้วย เช่น การมีประสบการณ์ด้าน ดนตรี การละเล่น

การฟ้อนร า ที่เป็นวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือน เป็นต้น 

   3.  การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (Heath Tourism)  นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวโดย

มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพเป็นหลัก ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าสามารถท าให้สุขภาพร่างกายดี

ขึ้นตามความเชื่อและความนิยมในสมัยนั้น เช่น การเดินทางไปยังสถานที่มีน้ าแร่ บ่อน้ าแร่ที่มีชื่อเสียง

ในอดีตที่บุคคลส าคัญ ๆ ในเวลานั้นนิยมไปท่องเที่ยว เช่นที่เมืองสปา ในประเทศเบลเยี่ยมหรือการ

เดินทางไปยังสถานที่พักตากอากาศทางทะเลที่เกิดขึ้นมากมายในอังกฤษช่วงการปกครองของพระนาง

วิคตอเรีย เป็นต้น 

   4.  การท่องเที่ยวเพ่ือเกมกีฬา (Sport Tourism) เป็นการเดินทางหรือท่องเที่ยวที่มี

วัตถุประสงค์ในด้านการกีฬาเป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็นการไปชมกีฬาหรือไปเล่นกีฬา เป็ นต้น การ

ท่องเที่ยวประเภทนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมกรีกรุ่งเรือง และในสมัยนั้นมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เป็นครั้งแรก ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งมีผู้คนต่างท่ีต่าง ๆ เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ส าคัญๆ เป็นต้น 

   5.  การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมสัมมมา (Conference Tourism) เป็นการเดินทาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชุมสัมมนา แต่ก่อนหรือหลังหรือระหว่างการประชุมสัมมนานั้นอาจจะ

มีกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น การเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ส าคัญ ๆ เป็นต้น 

  สมิธ (อ้างถึงในพลอยศรี โปราณานนท์, 2544 หน้า 9) ได้เพ่ิมประเภทการท่องเที่ยวขึ้นอีก 

3 ประการ ดังนี้ 

   1. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่ไปท่องเที่ยว นั้นๆ 

เช่น การไปชมโบราณสถานต่าง ๆ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

   2. การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของมนุษย์ (Ethnic Tourism) เป็นการท่องเที่ยวโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา หรือต้องการมีความรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของมนุษย์ใน

แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น การไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาในภาคเหนือของประเทศหรือแม้แต่การ

กลับไปเยือนแผ่นดินแม่ของเยาวชนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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   3. การท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) เป็นการท่องเที่ยว

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสัมผัสหรือได้อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น  การท่องเที่ยว

แบบทัวร์ป่าหรือการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติของ

ป่าเขา สัตว์ป่า และบางโอกาสก็ยังมีกิจกรรมขี่ช้างหรือล่องแพรวมอยู่ด้วย 

  ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2542 หน้า 2-14) ได้สรุปการตลาดการท่องเที่ยวตาม

ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

   1. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน การชื่นชมและศึกษา

ธรรมชาติ 

   2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง

วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสถานที่ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น และเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของสังคม 

โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้ในด้านเกร็ดประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจ และความภาคภูมิใจ 

   3. การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง (Sport and Entertainment Tourism) เป็น

การท่องเที่ยวที่เน้นการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในกิจกรรม สนุกสนาน รื่นเริง ออก

ก าลังกาย 

   4. การท่องเที่ ยวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา (Business and Convention 

Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นผลพลอยได้มาจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจ งานเลี้ยงทางวิชาการ 

หรือประชุมสัมมนา หรือการศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา หรืออาจรวมถึงการศึกษาดูงานด้วย

ตนเองในเวลาว่างหลังจากการติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนาแล้วก็ได้ 

  การท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทาง ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความสวยงาม แต่

ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

ไปท่องเที่ยวได้ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญด้วย ซึ่งหากจะอธิบายค าว่า “การท่องเที่ยว” ให้ครอบคลุมจะต้องพิจารณา 4 องค์ประกอบ

หลักต่อไปนี้ (สุวัฒน์, 2556,  หน้า 2-7)   

   1. นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน  คือ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์ ทั้ง

ประสบการณ์ที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายและทางจิตใจ  ซึ่งจุดประสงค์ในการเดินทางของ

นักท่องเที่ยวดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทาง 
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   2.   ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและให้บริการเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะได้ผลก าไรจากการ

ขายสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเทีย่ว 

   3.   ภาครัฐที่ดูแลการท่องเที่ยว คือ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

ควบคุมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ 

   4.  ชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว คือ ประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับ

การท่องเที่ยว นอกจากจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว  ในบาง

โอกาสยังรวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง โดยให้คนท้องถิ่นเข้ามาท างานเป็น

พนักงานของธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ 

  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ “ไร้ตัวตน” เพราะเกิดจากการรวมตัวของอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ  นั่นหมายความว่า หากจะจัดการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนก็จะต้องจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้ยั่งยืนด้วย 

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังรูปที่ 2-1  (เทิดชาย,  2555, หน้า 32-33) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2-1  องค์ประกอบกำรท่องเที่ยว 

 

   1.  ที่พัก  (Accommodation) 

    ที่พัก หมายถึง สถานที่ที่จัดไว้เพ่ือให้คนเดินทางหรือนักท่องเที่ยวได้เข้าพัก 

พร้อมกับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่พักได้พัฒนาเรื่อยมาโดยมีรูปแบบการจัดบริการต่างๆ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด มีการบริหารงานในระบบเครือข่ายทั้งในรูปของ

เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระหว่างประเทศมากขึ้น  ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจที่พักรูปแบบต่างๆ ยัง

5A 5A 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) 

กิจกรรมท่องเที่ยว (Activity) 

สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ที่พัก  (Accommodation) 

การคมนาคม  (Accessibility) 
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เป็นแรงผลักดันให้มีการแข่งขันกันสูงขึ้นทั้งระบบมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น และการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารจัดการที่ เอ้ือประโยชน์ต่อนักท่องเที่ ยว ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวยิ่งขึ้น เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮาส์ โมเทล 

ลอร์จ เป็นต้น 

   2.  การคมนาคม  (Accessibility) 

    การคมนาคมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการ

เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการคมนาคมในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้

สามารถตอบสนองการเดินทางท่องที่ยวได้หลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจการบิน การเดินเรือ และการ

คมนาคมขนส่งทางรถยนต์โดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า เป็นต้น 

   3. สิ่งดึงดูดใจ  (Attraction) 

    สิ่งดึงดูดใจ หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงให้นักท่องเที่ยว

เดินทางไปท่องเที่ยวได้ เช่น สิ่งดึงดูดใจประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่  ทะเล ภูเขา 

น้ าตก  เกาะ แม่น้ า หาดทราย ฯลฯ สิ่งดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ได้แก่ 

ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น ซึ่งสิ่งดึงดูดใจเหล่านี้หมายถึง

รวมถึงสิ่งดึงดูดใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจกว่าแหล่งท่องเที่ยว

อ่ืนๆ เช่น ทะเลหมอก ทะเลแหวก บ่อน้ าพุร้อน เป็นต้น 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 

    สิ่งอ านวยความสะดวก  หมายถึง สิ่งที่จัดขึ้นเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์และอ านวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ แผนที่ อินเตอร์เน็ต ศูนย์ให้ข้อมูล

ทางการท่องเที่ยว ระบบป้องกันความปลอดภัยทางทะเล เป็นต้น 

   5.  กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว (Activity) 

    กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ถูก

สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมายิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น โดยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ จะแตกต่างกันตาม

ประเภทของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การนั่ง

ช้าง การดูนก ฯลฯ กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล เช่น การด าน้ า การตกปลา เป็นต้น 



16 / 607 
 

  รังสิมา ( 2555, หน้า 18-29) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ  โดยองค์ประกอบของการท่องเที่ยว มี 2 ส่วน คือ  องค์ประกอบ

หลักและองค์ประกอบสนับสนุน  

   1. องค์ประกอบหลักการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักของการ

ท่องเที่ยว หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งการท่องเที่ยวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ มีดังนี้ 

    1.1 นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ลักษณะของ

นักท่องเที่ยว ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก รสนิยม ค่านิยม รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกและ

ลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัยดังนี้  

     1.1.1 ลักษณะพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส ถิ่นพ านัก 

     1.1.2   การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว มีความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่

แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่อสภาพพ้ืนที่และการ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก 

     1.1.3   กิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว เช่น การพักผ่อนทางทะเล 

กิจกรรมผจญภัย การท่องเที่ยวในป่าเขา กิจกรรมเชิงสุขภาพ หรือกิจกรรมทั่วๆไป  

     1.1.4  ฤดูกาลท่องเที่ยว มีผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวและการเลือก

ตัดสินใจท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

    1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และ

วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เด่น และสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว

ได้  แบ่งออกเป็น 2  ลักษณะคือ  

     1.2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  ได้แก่ สภาพ

ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

     1.2.2  ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย ทรัพยากรที่

เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมและสังคม ด้านบันเทิงและความเพลิดเพลิน 

    1.3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า

และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่ม ธุรกิจการคมนาคมขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจ

จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 



 17 / 607 

 

   2. องค์ประกอบสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ 

    2.1 ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว หมายถึง ข้อความที่มีจุดประสงค์เพ่ือการ

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งผู้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ ให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 

     2.1.1 ข้อมูลส าหรับคนท้องถิ่น  ได้แก่  การสร้างความตระหนักใน

ความส าคัญของการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว สิ่งที่ควรปฏิบัติเพ่ือต้อนรับ

นักท่องเที่ยว การให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 

เอกสาร เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ ผู้น าท้องถิ่น วัด โรงเรียน เป็นต้น 

     2.1.2 ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยว งานเทศกาล แผนที่ท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว การแนะน า

สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรและไม่ควรปฏิบัติ ค าเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรระวัง โดยผ่านสื่อ เช่น 

สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์  ซีดีรอม ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต 

เว็บไซต์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส (Kiosk)  เป็นต้น 

    2.2 ความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง  มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือจากคนในท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ การก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จัดท าป้ายเตือนใน

แหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น 

    2.3 โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้การ

ท่องเที่ยวสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี และท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว โดยโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จ าเป็นส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ 

     2.3.1 ระบบไฟฟ้า  ในแหล่งท่องเที่ยวควรมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและใช้

การได้ดี ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมาก ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะสูง จ าเป็นต้องมี

การเตรียมการรองรับเป็นอย่างด ี

     2.3.2 ระบบประปา การใช้น้ ามีความจ าเป็นมากที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะในที่พัก จะต้องมีระบบประปาที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีปริมาณเพียงพอต่อการบริการ

ให้แก่นักท่องเที่ยว 

     2.3.3  ระบบสาธารณสุข  
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     2.3.4   ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวที่

อยู่ห่ างไกลสามารถติดต่อเชื่อมโยงข่าวสารกับพ้ืนที่ภายนอก ได้  โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน 

ระบบสื่อสารจ าเป็นต้องมีความรวดเร็วและเพียงพอ เช่น ระบบไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 

     2.3.5 ระบบขนส่งสาธารณะ  จ าเป็นอย่างยิ่งในการเดินทางเข้าไปใน

แหล่งท่องเที่ยว และเดินทางกลับด้วยความสะดวก ปลอดภัย พื้นที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบจะมีระบบ

การขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานสูง เชื่อมโยงการขนส่งได้ทั่วถึงทั้ง 4 เส้นทาง ได้แก่ ทางรถยนต์ 

รถไฟ ทางน้ า และทางอากาศ โดยเฉพาะเส้นทางถนนที่เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวควรมีป้ายเขียนบอก

เส้นทางอย่างชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ควรมีแผนผังหรือแผนที่เส้นทางแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

รวมถึงการจัดท าเอกสารแจกแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

    2.4 การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรเอกชน ซึ่งการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งอค์กรของรัฐและอกชน รวมถึง

องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยประชาชนกลุ่มต่างๆ องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรมีการประสานความ

ร่วมมือและรับผิดชอบในผลประโยชน์และการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว และการด าเนินธุรกิจอย่างมี

มาตรฐาน เป็นธรรม และมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากกว่าผลก าไร 

 

 ข. ความส าคัญของการท่องเที่ยว 

  ปรีชา แดงโรจน์ (2544, หน้า 30-31) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว ไว้เป็น 3 

ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านการพัฒนา (Development) โดยเมื่อเกิดการเดินทางเข้าไปถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวการพัฒนาความเจริญไปยังภูมิภาคนั้น ๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม โรงแรม 

ภัตตาคารและร้านค้า 

   2. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) การท่องเที่ยวก่อให้ เกิดรายได้ในรูปเงินตรา

ต่างประเทศเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับการผลิตด้านอ่ืน ๆ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวจะมีผล

ทวีคูณในการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และจะท าให้ผลผลิตส่วนรวมของ

ประเทศมีค่าทวีกว่า 2 เท่ าตัว  และการท่องเที่ ยวยังช่วยกระตุ้น ให้ เกิดผลผลิตหมุน เวียน

ภายในประเทศและยังมีการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม นอกจากนี้ยังเป็นการลดอัตราการว่างงานท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีผลต่อ
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ประเทศในเรื่องการเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมถึงรายได้ของรัฐบาลที่เพ่ิมขึ้นในรูปของภาษีอาการประเภท

ต่าง ๆ 

   3. ด้านสังคม (Social) การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการมนุษยสัมพันธ์ของมนุษย์ใน

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความเป็นมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของบ้านและ

แขกผู้มาเยือนโดยการท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาสร้างความเจริญในสังคมให้กับท้องถิ่นนั้น

ประชาชนก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

มรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและจิตส านึกในการอนุรักษ์อีก

ด้วย นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังช่วยขจัดปัญหาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทและ

ที่ส าคัญยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ไม่เคย

เห็นมาก่อน 

  พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2551, หน้า 11) ได้สรุปไว้ว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังต่อไปนี้ 

   1. การท่องเที่ยวสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่ต้องใช้คนในการบริการ 

   2. การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่กระจายรายได้ไปสู่ประชาชน สร้างงาน สร้าง

อาชีพมากกมาย และยังเป็นอาชีพเสริมให้กับคนไทยอย่างกว้างขวาง 

   3. เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ เช่นเดียวกับการ

ส่งออกสินค้าประเภทอ่ืนๆ ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 

   4. ช่วยในการสนับสนุนการฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น ที่เป็นมรดก

ตกทอดที่ควรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดังกล่าวกับเจ้าของท้องถิ่น 

   5. ท าให้เกิดความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และยังท าให้พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ความมั่นคง จะเห็นได้หากแหล่งท่องเที่ยวใดมีความปลอดภัย 

นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

   6. ช่วยในการส่งเสริมสันติภาพและสัมพันธไมตรี และความเข้าใจอันดีให้กับมนุษย์

ต่างสังคมต่างวัฒนธรรม ได้มารู้จักและเข้าใจกัน เพ่ือที่จะน าไปสู่ความเป็นเพื่อนร่วมโลกและสันติภาพ 

   7.  ท าให้เกิดความกลมกลืนระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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 ค.  ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

  ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นสินค้าของการท่องเที่ ยวและเป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเด่น 

สามารถดึงดูดความสนใจ ก่อให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสัมผัส ซึ่งได้แก่ 

สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

นั้นๆ  (ขนิษฐา, 2548, หน้า 78-82) 

  รังสิมา (2555, หน้า 18)  ได้ให้ความหมายว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่

ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด่น และสามารถดึงดูดความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวได้  

  ราณี  (2552, หน้า 5)  ให้ความหมายว่า ทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว 

ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

กิจกรรม และวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น และสามารถดึงดูดความ

สนใจของนักท่องเที่ยวได ้

  ในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544)  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวหมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม

ท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเด่น สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ 

  ส่วน Brain Boniface & Chris Cooper (2005) ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโลก (World Scale) ระดับชาติ (National Scale)  และระดับ

ท้องถิ่น (Local Scale)  ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว “ทรัพยากรท่องเที่ยว” หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Features) ที่เกิดโดยธรรมชาติ (Natural) เช่น ภูเขา และลักษณะทางวัฒนธรรมที่มนุษย์

สร้างข้ึน ได้แก่  

   1. มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น วัด อุโมงค์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็น

ต้น 

   2. มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก แหล่งซื้อสินค้า เป็นต้น 

   3. เป็นเหตุการณ์พิเศษ เช่น ฟุตบอลโลก การประชุมนานาชาติ เป็นต้น ทรัพยากร

เหล่านี้มีลักษณะสวยงาม แปลกตา แตกต่างจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามปกติ หรือเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง จนน่า

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส 
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  ร าไพพรรณ แก้วสรุยะ (2544) กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญที่แต่ละ

ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) จัดส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 

รับทราบข้อมูล เกิดความสนใจอยากไปเที่ยว แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภทคือ 

   ประเภทที่ 1 คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

   ประเภทที่ 2 คือ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง 

  ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง (2553, หน้า 2) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ทรัพยากรท่องเที่ยว” 

หมายถึง สิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะสวยงาม เด่น แปลก 

แตกต่างจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามปกติ หายาก หรือเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง และมีคุณค่าหรือสามารถใช้เป็น

สิ่งดึงดูดใจให้มีการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ ทรัพยากรท่องเที่ยวอาจปรากฏในลักษณะที่เป็นรูปธรรม เช่น 

ภูเขา ป่าไม้ ทะเล หรือเขื่อน และอาจปรากฏในลักษณะที่เป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ แต่

สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก เช่น ภาษา การละเล่น วัฒนธรรม หรือประเพณี เป็นต้น  

  นอกจากนี้ทรัพยากรท่องเที่ยวอาจอยู่ในลักษณะของพ้ืนที่ ที่เรียกว่า “แหล่งท่องเที่ยว” 

เช่น สวนสัตว์ดุสิต เมืองจ าลอง หรืออาจไม่อยู่ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ เช่น อาหารประจ าชาติ 

การละเล่นพ้ืนบ้าน หรือวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น โดยสามารถแบ่งทรัพยากรท่องเที่ยวออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ตามลักษณะการเกิดของทรัพยากร คือ  (ณัฏฐกฤษฏิ์, 2553, หน้า 7-34) 

   1. ทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ ซึ่งมีความงดงาม และ/หรือแปลกแตกต่างจากที่อ่ืนๆ จนสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไป

เยือน 

    1.1 ทิวทัศน์ หรือ ภูมิประเทศทางธรรมชาติ จัดเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว

เข้าเยี่ยมชม เช่น ลานหินแตกในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก หาดทรายแก้วบน

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง น้ าตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น หรือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามฤดูกาล เช่น ป่าเปลี่ยนสีช่วงปลายฤดูหนาวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ต้น 

    1.2 สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความงามทางธรรมชาติที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มสนใจเฉพาะ ทั้งนี้เพราะสีสันของสัตว์ป่า

บางชนิด ความหาดูได้ยาก และชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่น่าชมและน่าศึกษาหาความรู้ 
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เช่น กระทิงที่เขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา ปูไก่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เป็น

ต้น 

     ในขณะที่พันธุ์ไม้หลายชนิดก็มีความสวยงามน่าชม หาดูได้ยากและน่าศึกษา

หาความรู้เป็นอย่างยิ่ง เช่น ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้นชมพูภูคาซึ่งพบได้แห่ง

เดียวในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน หรือแม้แต่เห็ดบางชนิดก็สามารถน ามาใช้เป็นทรัพยากร

ท่องเที่ยวได ้

    1.3 สภาพภูมิอากาศ หมายถึง สภาพอากาศที่เกิดเป็นประจ าเป็นระยะเวลานาน 

เช่น ประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น นักท่องเที่ยวในเขตหนาวและเขตอบอุ่นจึงนิยมเดินทาง

มาท่องเที่ยว หรือหากมองในระดับประเทศ ภาคเหนือของไทยในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นกว่า

ภาคกลางหรือภาคใต้ จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนกว่านิยมเดินทางไปท่องเที่ยว 

เป็นต้น 

    1.4 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป็นลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์เที่ยงคืน สุริยุปราคา ฝนดาวตก เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่

บ่อยนัก หาชมได้ยาก  

   2. ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนซึ่งอาจเป็นการ

สร้างเพ่ือวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป มีความงดงาม น่าชื่นชม น่านับถือ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา

น่าสนใจ และ/หรือมีความแปลกแตกต่างไปจากที่อ่ืน จนสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยือน เช่น 

แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หมู่บ้านชาวเขา ศาสนสถาน สวนเกษตร อนุสาวรีย์ 

เหมืองแร่ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ หอชมวิว กิจกรรมการละเล่น วัฒนธรรม ประเพณี 

หรือสถานบันเทิง เป็นต้น ทรัพยากรประเภทนี้อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 

    2.1 ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน หมายถึง 

สิ่งใดๆก็ตามที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน ซึ่งมีคุณค่าทางการ

ท่องเที่ยว หรือดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

     2.1.1 แหล่งประวัติศาสตร์ หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่เคยมีเหตุการณ์

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต ควรรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังเห็นความส าคัญ หลายแห่งมักมีการสร้าง

สิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในลักษณะของอนุสาวรีย์ หรืออนุสรณ์สถาน เช่น สุสานทหารสัมพันธมิตร 

จังหวัดกาญจนบุรี หรือพ้ืนที่ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น หรือบางแห่งอาจมีพ้ืนที่ที่มีของ

โบราณ เช่น โบราณสถานหรือโบราณวัตถุประกอบอยู่ เช่น เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดสุพรรณบุรี หลัก
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ประหารพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร หรือบางแห่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของศาสนสถานก็เป็นได้ 

เช่น วัดบุปผาราม จังหวัดตราด วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย หรือวัดชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส เป็นต้น 

     2.1.2 โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะ

แห่งการก่อสร้าง หรือโดยประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์

หรือโบราณคดี  ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่ เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน

ประวัติศาสตร์ด้วย 

     2.1.3 โบราณวัตถุ  หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซาก

มนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ หรือสังหาริมทรัพย์นั้น มีประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  

     2.1.4ก ศาสนสถานหรือปูชนียสถาน หมายถึง สถานที่แสดงความถึงลัทธิ

ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อศาสนา หรือสถานที่อันคววรแก่การนับถือ หรือควรแก่การเคารพบูชา 

ส าหรับในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมักมีจุดประสงค์เพ่ือไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนา ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา เยี่ยมชม หรือสักการะ โดยทั่วไปศาสนสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมักเป็นศาสน

สถาน 

       (1) มีพระภิกษุที่ เคารพนับถือ ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์จะยังมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิตแล้วก็ได้ เช่น หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อ

ฤาษีลิงด า ณ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น 

       (2) มีวัตถุควรค่าแก่การบูชาและเคารพนับถือ และ/หรือสวยงาม 

หรือแปลกตา เช่น พระผุดในวัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต เจ้าแม่ทับทิบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พระพุทธรูปมี 11 นิ้ว ในวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี หรือพระแม่ธรณีบีบมวยผม บริเวณ

สะพานผ่านภพลีลา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

       (3) มีสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ หรือสิ่งก่อสร้าง

อ่ืนๆ ภายในวัดที่สวยงาม เด่น แปลกตา เก่าแก่ เช่น โลหะปราสาทในวัดราชนั ดดารามวรวิหาร 

กรุงเทพมหานคร พระอุโบสถศิลปะขอมในวัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอุโบสถหิน

อ่อนทั้งหลังของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เจดีย์องค์ใหญ่ในวัดพระ

ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นต้น 
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        (4) มีจิตรกรรมที่ สวยงาม เด่น  แปลกตา ห รือเก่าแก่  เช่น 

จิตรกรรมฝาผนังนูนต่ าในวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน หรือจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลกในวัด      

พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

       (5) มี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ น่ า ส น ใจ  เช่ น  วั ด เท พ ธิ ด า ร า ม 

กรุงเทพมหานคร มีกุฏิสุนทรภู่อยู่ภายในวัด หรือวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีเรือส าเภาจ าลองซึ่ง

ถือเป็นอนุสาวรีย์แห่งการค้าขายและเศรษฐกิจพาณิชยนาวีแห่งแรกของไทย 

    2.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง สิ่ง

ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณี ทั้งที่มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ 

ตลอดจนรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัด

อุบลราชธานี ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดร้อยเอ็ด วิถีชีวิตกระเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสือเฒ่า จังหวัด

แม่ฮ่องสอน โฮมสเตย์ในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช การท าร่มที่บ้านบ่อสร้าง จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นต้น 

     อนึ่ง ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทนี้ ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในพ้ืนที่ตามปกติ มิใช่

ถูกจัดขึ้นในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือในงานแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี หรือมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลข่าวสารมากเกินไป 

    2.3 ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น หรือ

ถูกจัดด าเนินการโดยบุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการ

ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างแนวคิด หรือกิจกรรมขึ้นใหม่ เพื่อให้สถานที่นั้นมีความหลากหลายในการ

เที่ยวชมหรือท ากิจกรรม ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้เดินทางมาท่องเที่ยวและเกิดความประทับใจ

มากที่สุด เช่น ฟาร์มโชคชัย เป็นฟาร์มท าการเกษตรขนาดใหญ่ และถูกปรับปรุงดัดแปลงด้วยแนวคิด

ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงน าบางส่วนของฟาร์มมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการท่องเที่ ยว โดยให้

ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้านการท าฟาร์มขนาดใหญ่ และเสริมสร้างการบริการต่างๆ เพ่ือสร้างความ

ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น มีมัคคุเทศก์น าชม หรือมีการแสดงของคาวบอย เป็นต้น โดย

ทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

     2.3.1 ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือจุดประสงค์ทางการศึกษาสิ่งแวดล้อม 

หมายถึง สถานที่ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเพ่ือเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นส าคัญ 

ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
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       (1) ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านการศึกษา

สัตววิทยา หมายถึง สถานที่ที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ เช่น สวนสัตว์เปิดเขา

เขียว จังหวัดชลบุรี สวนผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

       (2) ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านการศึกษา

พฤกษศาสตร์ หมายถึง สถานที่ที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาธรรมชาติของพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น สถานี

วิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  แอร์ออคิดส์ จังหวัดนครปฐม สวนส้มโชกุลนิล

เขียว จังหวัดชุมพร สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

       (3) ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้านการศึกษา

ความรู้ทั่วไป หมายถึง สถานที่ที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งนี้เพ่ือ

พัฒนาทัศนคติ ความสามารถ และพฤติกรรมอย่างกว้างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มัก ได้แก่พิพิธภัณฑ์ โดย

พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวมีอยู่ด้วยกัน 6 ประเภท ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะ 

พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พิพิธภัณฑ์ทาง

ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และพิพิธภัณฑ์ทั่วไป 

     2.3.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะด้านความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยแนวคิด จินตนาการ เพ่ือเน้นความส าราญให้กับผู้ที่เข้า

ไปเที่ยว หรือ เป็นสถานที่ที่ถูกดัดแปลงโดยน าเอาสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีคุณค่าในตัวมาเพ่ิมจุดเด่น 

ให้เป็นสถานที่ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในการเข้าชมหรือประกอบกิจกรรม ทั้งนี้ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

       (1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทสวนสนุกและจุดชมวิว

ทิวทัศน์  

       (2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทสถานบันเทิงและสถานที่

จับจ่ายซื้อสินค้า ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าจากแหล่งผลิต ร้านขายสินค้าปลอดภาษี 

ร้านขายของที่ระลึก 

       (3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทที่เล่นกีฬาและเสี่ยงโชค  

     2.3.3 ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือจุดประสงค์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

หมายถึง สถานที่ที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม หรือจ าลองสถานการณ์ หรือสถานที่เพ่ือแสดงลักษณะทาง

ส  งคม รวมถึงการจัดให้ประชาชนท้องถิ่นได้มีโอกาสแสดงฝีมือภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 

โดยมีการจัดการของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
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ทราบข้อมูลและข่าวสารโดยทั่วกัน โดยทรัพยากรประเภทนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากร

ท่องเที่ยวประเภทงานเทศกาล ศูนย์วัฒนธรรมหรือศูนย์หัตถกรรม และทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท

วิถีชีวิต  

  แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และจัดเป็นอุปทานการท่องเที่ยว (Tourism 

supply) ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

(cultural attractions) แหล่งท่องเที่ยวซึ่งแสดงออกถึงประเพณีต่างๆ (traditional attractions) 

แหล่งท่องเที่ยวซึ่งแสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่างๆ ของภูมิภาค (scenic attractions) แหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบันเทิง (entertainment attractions) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว (other attractions) ส าหรับประเทศไทยนั้น ททท. โดยบริษัทถึงหน่วยงานที่ปรึกษาต่างๆ 

มักแบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิง

นั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเที่ยว  

  ทั้งนี้ทรัพยากรท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทีส่นใจของนักท่องเที่ยว นอกจากจะต้อง

มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว แล้วยังจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆอีก

หลายประการเพ่ือที่จะท าให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาแวะเยี่ยมเยือนท่องเที่ยว โดยทั่วไปแหล่ง

ท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้แตกต่าง

กัน ดังนี้  

  Morrison and Mill (1992) กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 

ปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขนส่ง การสื่อสาร การ

ต้อนรับอย่างเป็นมิตร ต้อนรับด้วยใจ มีสิ่งดึงดูดใจ (attractions) มีสิ่งอ านวยความสะดวก (facilities) 

มารองรับทั้งในด้านร้านอาหาร ที่พัก ของที่ระลึก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ มีบริการทีป่ระทับใจ 

  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  (2549, หน้า 10-12)  กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของแหล่ง

ท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ หรือ 3A’s ได้แก่ 

   1. สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยาก

เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ  เป็นสิ่งที่ ให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินแก่

นักท่องเที่ยว  สิ่งดึงดูดใจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่ง

ท่องเที่ยวที่จะไปและมักเป็นเหตุผลส าคัญในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น (Merchant, 2005) อย่างไรก็ตามสิ่งดึงดูดใจของแต่ละแหล่ง
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ท่องเที่ยวย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละ

กลุ่ม โดยสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ 

    1.1 ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ าล า

คลอง ทะเล น้ าตก หน้าผา บ่อน้ าพุร้อน เกาะแก่ง อุทยาน ทะเลสาบ ถ้ า กว๊าน ชายหาด แหลม เป็น

ต้น 

    1.2 ความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศบริสุทธิ์สดชื่น อากาศเย็น

สบายปลอดโปร่ง หรือไม่หนาวจัดหรือไม่ร้อนจัดจนเกินไป เป็นต้น 

    1.3 คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีสิ่งที่น่าสนใจด้านประวัติศาสตร์หรือมรดกทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถาบันทางการเมือง สถาบันทาง

การศึกษา วัดหรือศาสนสถาน คูเมือง ก าแพงเมือง อนุสรณ์สถาน ชุมชนโบราณ เป็นต้น 

    1.4 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปกรรม งานเทศกาลหรืองานประเพณี การละเล่นพ้ืนเมืองหรือพ้ืนบ้าน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน การ

ประกอบอาชีพศูนย์วัฒนธรรม การท านา ท าไร่ เป็นต้น 

    1.5 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสนุก สวนสัตว์ โรงละคร ชีวิต/บันเทิง

ยามราตรี โรงมหรสพ สนามกีฬา สถานเริงรมย์ การแสดงต่างๆ ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ สนาม

เทนนิส โบว์ลิ่ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนหย่อม ศูนย์สุขภาพอนามัย สวนสาธารณะ เป็นต้น 

    1.6 กิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การขี่ช้าง การดูนก การปีนเขา 

การเที่ยวถ้ า การเที่ยวน้ าตก การล่องแพ การล่องเรือ การพายเรือ การด าน้ า การขี่จักรยาน การชม

สวนดอกไม ้การชมสวนผลไม้ การชมพื้นท่ีปลูกพืชไร่ เป็นต้น 

   2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมที่สามารถ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาใน 6 

ด้านด้วยกัน คือ 

    2.1 ประเภทของการคมนาคมขนส่งที่จะให้บริการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  โดย

พิจารณาว่าจะใช้การขนส่งประเภทใดเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จึงจะเหมาะสม หรือจะใช้ขนส่ง

หลายประเภทร่วมกันไป เช่น การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ การขนส่ง

ทางเครื่องบิน เป็นต้น 
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    2.2 เส้นทางการขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงสภาพการเดินทาง 

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความมีมาตรฐานดีในระดับสากลของเส้นทางที่

จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    2.3 การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงจ านวนที่เพียงพอ 

คุณภาพ และมาตรฐาน ตลอดจนความสะดวกสบาย รวดเร็ว และความปลอดภัยของรถสาธารณะ

และรถน าเท่ียวที่จะให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว 

    2.4 แบบแผนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึง

ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรมเป็นหมู่คณะ ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่

ทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบส่วนตัวและครอบครัว 

    2.5 บริเวณที่อ านวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะ เช่น สถานีขนส่ง ที่จอดรถ 

ที่ล้างรถ ที่ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถ เป็นต้น 

    2.6 ปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงปัญหา

การจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาที่จอดรถ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหา

เรื่องเสียงรบกวนนักท่องเที่ยว ปัญหาอากาศเป็นพิษ เป็นต้น 

   3. สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) เป็นสิ่งส าหรับอ านวยความ

สะดวกให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างประทับใจ เพ่ือท า

ให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น หรือกลับมาเที่ยวซ้ าในโอกาสหน้า ซึ่งสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่ส าคัญในแหล่งท่องเที่ยวมี 4 ด้าน คือ 

    3.1 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย ที่จ าหน่ายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว  ส านักงานหรือที่ท าการของแหล่งท่องเที่ยว 

ศูนย์บริการนักท่องเท ี่ยวที่พักนักท่องเที่ยว ห้องน้ าสาธารณะ ศาลาหรือซุ้มนั่งคอย ร้านค้า ร้านอาหาร 

บ้านพักพนักงาน เป็นต้น 

    3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ซุ้ม

ทางเข้า ป้าย  เครื่องหมาย ลานกิจกรรม สวนหย่อม กระถางและที่ปลูกต้นไม ้ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอ้ี ระบบ

แสงสว่าง ระบบน้ าใช้ ระบบก าจัดของเสียและน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูลฝอย รั้ว ก าแพง สะพาน 

ขั้นบันได เป็นต้น 

    3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

ความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว ความ
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ปลอดภัยจากพืชและสัตว์ภายในแหล่งท่องเที่ยว  ความปลอดภัยจากการหลงทางภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว 

    3.4 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ป้าย

ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่

แสดงจุดที่น่าชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชี้ทางภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน

อันตรายนักท่องเที่ยว ป้ายประกาศอ่ืนๆ ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวทราบ เป็นต้น 

  ราณี  อิสิชัยกุล (2552, หน้า 5-6)  กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่ง ต าบล เมือง ภาค รัฐ หรือประเทศนั้น ควรมีลักษณะ 

ส าคัญ 3 ประการ หรือเรียกรวมกันว่า 3As คือ   

   1. ความดึงดูดใจ (Attraction)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจาก  

    1.1 มีความงามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดทรายขาว ป่าที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิด 

หรือ ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบในเขื่อน 

    1.2 มีลักษณะเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะกาล เช่น  งานประเพณีในเทศกาลส าคัญ

ของแต่ละท้องถิ่น การจัดขบวนบุพชาติ หรือการตกแต่งขบวนบาเหรด และการแสดงในเทศกาลต่างๆ 

การแสดงแสง สีเสียง ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   2. ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะ

ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้มากหากมีความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชม หากนักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจะเกิดอรรถรสในการ

ท่องเที่ยวได้มาก ดังนั้น แม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง 

นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยวชม หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องด าเนินการ

จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ที่จอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแก่

นักท่องเที่ยว 

   3. ความประทับใจ (Amenity)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรก่อให้ เกิดความ

ประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งในการเที่ยวชม เช่น ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อาทิ 

ปราสาท ราชวัง วัด โบราณสถานต่างๆ ที่แสดงถึงอารยธรรมในอดีต หรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่

เหมาะสมแก่การพักผ่อน อาทิ อุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล หรือทรัพยากรท่องเที่ยวที่
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ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การร่วมงานเทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานคาร์นิวัลในประเทศ

บราซิล งานประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นต้น 

  ส่วนณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง (2553, หน้า 3-5) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวที่สามารถ

ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวควรมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ หรือที่เรียกรวมกันว่า 4A's 

ได้แก่  

   1. ความดึงดูดใจ  (Attraction)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งมักมีสาเหตุมาจาก  

    1.1 มีความงามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสัน

สวยงาม สภาพภูมิอากาศท่ีหนาวเย็นบนดอยสูง  หรือ ความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบเหนือ

เขื่อนภูมิพล หรือรีสอร์ทในหุบเขา เป็นต้น 

    1.2 มีลักษณะเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะกาล เช่น  งานประเพณีในเทศกาลส าคัญ

ของแต่ละท้องถิ่น เช่น งานประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  การจัดขบวนบุพชาติ หรือการตกแต่งขบวนพาเหรด และการแสดงในเทศกาลต่างๆ 

การแสดงแสง สีเสียง ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ที่สะพานข้ามแม่น้ าแคว จังหวัด

กาญจนบุรี เป็นต้น 

    1.3  ความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หาดูได้ยาก หรือเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง เช่น ตลาด

น้ าด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การแสดงหนังตะลุง จังหวัดพัทลุง หรืองาน Bangkok Motor show 

เป็นต้น 

   2. ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility)  ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะ

ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้มากหากมีความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชม หากนักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งที่เป็นที่ตั้งของทรัพยากรท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

และหรือรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจะเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก ดังนั้น แม้แหล่งท่องเที่ยวมีความ

สวยงาม แต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยวชมก็ได้ แต่กระนั้นก็

ข้อยกเว้นส าหรับทรัพยากรท่องเที่ยวบางอย่างหรือบางแห่ง ที่แม้การเข้าถึงจะยากล าบาก เช่น ต้อง

เดินเท้าหลายกิโลเมตร ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยากเข้าชม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นมี

ความดึงดูดใจเป็นอย่างมาก เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นต้น 

   3. ความประทับใจ (Amenity) ทรัพยากรการท่องเที่ ยวควรก่อให้ เกิดความ

ประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งในการเที่ยวชม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท าให้นักท่องเที่ยว
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ซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย หรือการพบช้างป่าที่โป่งชมรมเพ่ือน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจในความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย เป็นต้น 

   4. การเสริมการบริการ  (Ancillary Service)  ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือใน

บริเวณที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวตั้งอยู่ควรสิ่งของ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

จัดบริการไว้ให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย ความพึงพอใจ หรือความประทับใจให้แก่

นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่น ศาลาชมวิว นิทรรศการ ลานจอดรถ ห้องสุขา ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

เป็นต้น 

  Pike Steven (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นการ

ผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ และการน าเสนอทรัพยากรที่จับต้อง

ไม่ได้อ่ืนๆ แก่ผู้บริโภค สิ่งส าคัญคือแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเยี่ยมชม

หรือพักอาศัย ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ (6A’s) ดังต่อไปนี้ 

   1. ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว (Available Package) เป็นการ

จัดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความสะดวกรวดเร็ว รู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ที่จะ

เดินทางไป เพ่ือให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว 

   2. ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง

ทางอากาศ ทางบก และทางน้ า ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย

ปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

   3. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นจุด

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น 

หรือแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ Bed 

& Breakfast และ Guest House โดยที่พักแรมประเภทต่างๆ จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับที่

แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้มีราคาและบริการในระดับต่างกันอีกด้วย เช่น ภัตตาคาร บาร์ ฟิตเนส เซ็น

เตอร์ สระว่ายน้ า ซาวน่า และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นต้น 

   5. กิจกรรม (Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่นกัน ในยุคปัจจุบันซึ่ง การ

ท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของป่าไม้ 

ธรรมชาติ หากความส าคัญส าหรับผู้มาเยือน คือ การได้มีโอกาสท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเดิน
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ป่า เพ่ือศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์สูตรในป่าดิบชื้น การล่องแก่งในแม่น้ าของท้องถิ่น การปีนหน้า

ผา การด าน้ ารูปแบบ Scuba Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนู บริเวณป่าชายเลน การตก

ปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น การไถนา การด านา การ

เกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในความทรง

จ าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

   6. การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) ได้แก่ ทั้งหมดที่มีให้

นักท่องเที่ยว อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ ามัน ร้านค้า ร้าน

ขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำวัฒนธรรม 

 ก.   ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  การท่องเที่ยวเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการในเรียนรู้ด้วย

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อาศัยของตน   ท าให้เกิดการเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ท าให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอีกหลายๆ สังคม

กลายเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังพ้ืนที่ที่แตกต่างจากตนเพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ วัฒนธรรม

ของกันและ ซึ่งมีผู้ให้ความหมาย ดังนี้ 

  นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย  (2554) กล่าวว่า เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับแรง

ดลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพ่ือสังเกตเรียนรู้ มีประสบการณ์ร่วม และ

ตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมายปลายทางนั้น ซึ่งครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์ 

ประเพณีขนบธรรมเนียม และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวและคน

ในชุมชนต้องเคารพ เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันเพ่ือให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพ

ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืน 

  ฉันทัช วรรณถนอม (2554,  หน้า 44)  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการ

ท่องเที่ยวซึ่งมีจุดสนใจอยู่วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนแหล่งโบราณสถาน ประเพณี และ

ศิลปะแขนงต่างๆ  

  ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543, หน้า 63-65) ได้อธิบายถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ว่าเป็นการ

เดินทางเพ่ือสัมผัส และการเข้าร่วมใช้วิถีชีวิตแบบเก่า ๆ ที่ก าลังจะสูญหายไปในบางท้องถิ่น เพ่ือให้มี
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ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประวัติความเป็นมา การด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เช่น 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานเทศกาลต่าง ๆ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็น

ชาวสวน และชาวนา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่ส าคัญ ท าให้นักท่องเที่ยวอยาก

เข้าไปชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ 

  วาลิกา แสนค า (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการ

เคลื่อนไหวของผู้คนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น  การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ

การศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชื่นชมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล การเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์

สถาน การเดินทางเพ่ือศึกษาขนบธรรมเนียมความเชื่อที่สืบทอดติดต่อกันมาของชุมชน ท้องถิ่น 

ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา 

  นอกจากนี้ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ (2555)  ยังเพ่ิมเติมอีกว่า 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ ตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นที่การศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่

หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดังกล่าวจะมีการบอกเล่า

เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่ องกับวัฒนธรรม 

องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่ง

นอกเหนือจากสถานที่แล้ว เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึงสินค้าพ้ืนเมืองใน พ้ืนที่ต่างๆ เช่น 

ประเพณีวันสารทเดือนสิบของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีลากพระและประเพณีปล่อยเต่า ของ

จังหวัดพังงา ประเพณีจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน 

  โดยสรุปแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือศึกษา

และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งความเป็นมา ประเพณีและเทศกาลต่างๆ เพ่ือเป็นการ

เรียนรู้และก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของตน 

 

 ข.  หลักการและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2551, หน้า 168-169) ได้กล่าวถึง หลักการของการท่องเที่ยวเชิง 

ศิลปวัฒนธรรมไว้ ประกอบด้วย 4 ประการคือ 

  1. เป็นการท่องเที่ ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ  คุณค่า

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
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นักท่องเที่ยวในการเพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก็ท าให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

  2. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก หวง

แหน รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตน และได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การบริการน าเที่ยว การ

ให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก และการขายสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น 

  3. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให๎ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจใน

วัฒนธรรม และได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  4. เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน หรือของชุมชนอ่ืน รวมทั้ง

เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนเองด้วย 

  ส่วนในด้านองค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ ได้แก่ 

  1.  ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น 

  2. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมทั้งซาก

ปรักหักพัง 

  3. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และงานแกะสลัก 

  4. ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 

  5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 

  6. ดนตรี การแสดง มหรสพต่าง ๆ 

  7. ภาษาและวรรณกรรม 

  8. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 

  9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่าง ๆ 

  10. ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น าเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะน าเพ่ือจูงใจ 

ที่น ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ก.  ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นิยาม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ว่าเป็น

รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีการให้การศึกษาแก่ผู้ท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2544, หน้า 4)  

  ราชบัณฑิตยสถาน  (2544 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

, 2548, หน้า 1) ได้นิยามการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบใน

แหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ของท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

  ไพฑูรย์ พงศะบุตร (2552) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ

ท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช 

สัตว์ และมนุษย์ เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่างๆ การได้สัมผัสและชื่นชมกับความงามของธรรมชาติอย่าง

ใกล้ชิด 

  Janet Richardson (1993) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ โดยการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการสื่อความหมายใน

เรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นของประชาชนท้องถิ่น 

  The Economic Society (1991)  ให้ค าจ ากัดความว่า การท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

หมายถึง การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

และธรรมชาติด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศ และ

ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน  

  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548)  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการ

ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนาน
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เพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวอย่างดี รวมถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อันได้แก่  การท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงการศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ 

เป็นต้น 

  อุดม เชยกีวงศ์ (2554, หน้า 67) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวที่

มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่

เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกที่ดีต่อการ

รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

  ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง (2553, หน้า 72) ให้ความหมายตามราชบัณฑิตยสถานว่า หมายถึง 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรมที่

เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยว

จ้องภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน 

 

 ข. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะทางที่มีความคล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ แต่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ รวมทั้งแนวคิดของการอนุรักษ์วัตถุโบราณ 

โบราณสถานต่างๆ  อนุสาวรีย์ อาคารบ้านเรือน  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเน้นกิจกรรมในการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมรอบตัวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  (ราณี อิสิชัยกุล ,  2557, หน้า 208-209 ) โดยการก าหนดแหล่ง

ท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างมีความ

รับผิดชอบ มุ่งเน้นให้ความรู้และเกิดประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ให้มีจิตส านึกต่อสภาพแวดล้อม

และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในแหล่ง
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ท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดังนี้  (อุดม เชยกีวงศ์, 

2554, หน้า 70-71) 

   1. องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆ  

   2. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ

เรียนรู้ โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีและถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว 

ประชาชนที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นนั้นและผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

   3. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่ความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตและยั่งยืนให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ โดยไม่

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

   4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนท้องถิ่น ร่วมคิด 

วางแผน ปฏิบัติตาม ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากร อันก่อให้เกิด

ประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น การกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน 

เพ่ือกลับมาบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เป็นการร่วมมือจากระดับล่างไปจนถึง

การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

  จากองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการท่องเที่ยวดังกล่าว จะเห็นว่าองค์ประกอบด้านการมี

ส่วนร่วมนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

การได้รับผลตอบแทนเพ่ือกลับมาบ ารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นในการจัดการการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงนี้ จึงน าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมา

เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 

 ค. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

  เพ่ือการบริการให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเที่ยวอย่างสะดวก ได้รับความรู้และได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ โดยแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ผู้

มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว จัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ โดยมีหลักการดังนี้ (ประชิด สกุณะพัฒน์, 2554, หน้า 224-227)  
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   1.  ในเหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ควรสร้างห้องสุขาบริการตามระยะทางเดินห่างกัน

อย่างน้อย 3 กิโลเมตร / ต่อหนึ่งห้องสุขา และต้องสะอาด 

   2.  แหล่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องค านึงถึงการก าจัดขยะและน้ าเสีย 

   3.  การเดินทางไปมาสะดวก (หมายถึงถนนลาดยางจนถึงแหล่งท่องเที่ยว) ทางเดิน

ในแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบางควรท าทางเดินข้าม ค านึงถึงความปลอดภัย มีระบบการสื่อความหมาย

ที่ดี รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ป้าย

สื่อความหมายควรออกแบบใช้ได้ทนทาน ตลอดจนป้ายชี้ทางต้องชัดเจน 

   4. ออกแบบสิ่งก่อสร้าง เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว (ที่จอดรถ 

ที่พัก การเดินทาง ห้องสุขา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเข้า อนึ่ง การก่อสร้างควรค านึงถึงความสะดวกของผู้พิการ

ต่างๆ และควรหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้เป็นส าคัญ  

   5. การรักษาสภาพของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง คงรักษาไว้ให้มีสภาพดั้งเดิมมาก

ที่สุด รวมถึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี (สะอาด) มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

   6. การก าจัดของเสีย ต้องมีระบบการก าจัดน้ าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บ าบัด

น้ าเสียกอ่นทิ้งตามธรรมชาติ  

   7.  ศึกษาและส ารวจแหล่งพลังงาน เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น พลังงาน

ลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ควรใช้พลังงานจากธรรมชาติให้มากท่ีสุด 

   8. ศึกษาและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ 

มรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งโบราณคดี โบราณสถานต่างๆ แม้เป็นเพียงเนินก็สามารถสะท้อนอดีต

ที่ทรงคุณค่า ซึ่งสามารถศึกษาและค้นคว้าลักษณะความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในสมัย

โบราณได ้

   9. มีการจัดการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทาง

กายภาพ และขีดความสามารถในการรองรับทางสภาพแวดล้อม เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า ขยะมูลฝอย 

โดยมีแผนการจัดการอย่างดี เพียงพอต่อการใช้อย่างเต็มที่ 

   10. การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนปรับปรุงกฎระเบียบระหว่าง

ผู้ประกอบการ ภาครัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนกับประชาชนท้องถิ่น องค์ประกอบของธุรกิจ

ท่องเที่ยวต้องเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการอย่างเสมอภาคกัน 
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   11. มีการตรวจสอบผลกระทบ การประเมินศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยว ต้องก าหนด

สถานภาพให้เหมาะสมโดยการหารายละเอียด การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมในที่แห่งนั้นว่าอยู่

ระดับใด หาความสมดุลระหว่างความสามารถการรองรับของพ้ืนที่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

และการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลต้องมีความสัมพันธ์กับ

เป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกับฝ่ายบริหารทุกระดับ  

   12. การให้การศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนศึกษาต่อประชาชนในท้องถิ่น

ทุกระดับ ให้มีการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ รู้วิธีการบริการ การฝึกอบรมและไปดูงานให้เกิดความรู้

ใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์เสมอ 

   13. การจัดการบริการต่างๆ ควรค านึงถึงระดับมาตรฐานต้องให้เป็นที่ยอมรับ 

 

 ง.  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  การท่องเที่ยวเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามจะดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้ไปเยือน เช่น ภูเขา ป่าไม้ ส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวมีการ

ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนในพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วง

ฤดูกาลท่องเที่ยว ท าให้หลักการและแนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา

ผลกระทบต่างๆที่เกิดข้ึน และน ามาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยแนวคิดของการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามารถพิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ  ได้แก่  (ราณี  อิสิชัยกุล , 

2557, หน้า 50-52) 

   1.  การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ ยวในขอบเขตความสามารถของชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมท่องเที่ยว 

   2. การตระหนักในกิจกรรมท่องเที่ ยวที่ มีผลกระทบต่อระบบนิ เวศชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 

   3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบ

นิเวศชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
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   4. การประสานความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

  ทั้งนี้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีหลักการส าคัญ 10 ประการ  ดังนี้ 

   1. อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง 

ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง

เพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้องค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของ

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้มี

คุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บ ารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพ่ิมพูน 

และเสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อีกทั้งการปรับปรุงและ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็น

ผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่การใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดอย่างเหมาะสมจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน 

   2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย (Reducing 

overconsumption and waste) ผู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งต้ อ ง ร่ ว ม กั น ว า งแ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพ

เหมือนกันใช้ทด แทนกันได้ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้อง

หาวิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ ขยะแห้งอาจน าระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ า และ

การแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle) ขยะเปียกอาจน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์

และน าหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดของเสียหรือการบ ารุงรักษา

สิ่งแวดล้อมท่ีถูกท าลายไป 

   3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 

(Maintain diversity) ต้อง วางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความ

หลากหลายเพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการ

ท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ าอีก เช่น แหล่งโบราณคดีอาจเพ่ิมกิจกรรมการนั่ง

ช้าง หรือการนั่งเกวียนเทียมวัว เป็นต้น 

   4. บูรณาการการท่องเที่ยวกับการวางแผน (Integrating tourism into planning) 

ต้องมีการประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของ

กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการท างานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมี

ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน และช่วยขยายศักยภาพของการท่องเที่ยวในระยะยาวได้ 

   5. ก ารส นั บ ส นุ น เศ รษ ฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น  (Supporting local economy) ต้ อ ง

ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ ยวในท้องถิ่น  โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นน าไป

ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็น

การสร้างรายกระจายสู่ ประชากรที่ประกอบการในท้องถิ่น  

   6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น ( Involving 

local communities) ต้อง ร่วมท างานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม (Participation Approach) 

โดยเข้าร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็น

หน่วยงานร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว

ด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

   7.  มีการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในท้องถิ่น  (Consulting 

stakeholders and the public) ต้อง มีการประสานกับประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่

รับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือท้ังการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบ

การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการตลาด โดยจัดการ

ประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์

ที่ต่างกัน 

   8.  การฝึกอบรมบุคลากร (Training staff) ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การ

ฝึกอบรม การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสม่ าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการ

การท่องเที่ยว 

   9. การท าการตลาดด้วยความรับผิดชอบ (Marketing tourism responsibly) ต้อง

ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมและ
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เพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดท าในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือ

การตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 

   10. การด าเนินการวิจัย (Undertaking research) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย 

จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาและเพ่ิมคุณค่าคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว

จะต้องมีการประเมินผลการตรวจสอบผลกระทบและการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถาม

ผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบความเห็นจากใบประเมินผล หรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวเพ่ือทราบ

ผลของการบริการน ามาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความ

ประทับใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 

4.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมและกำรท่องเที่ยวชุมชน 

 ก.   ความหมายของการมีส่วนร่วม 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ การส่งเสริม

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชน 

รวมทั้งเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่

ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้าง

ความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย  

(พรรณิลัย นิติโรจน, 2557, หน้า 15) 

  ประชัย ศรีจามร (2549) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการ

สร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาโดยผ่านทางกระบวนการ

ส่งเสริมชักน า การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิด ร่วมก า 

หนดแนวทางในการพัฒนาร่วมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลื อด้าน

ทรัพยากรทางการบริการ ตลอดจนอ านาจในการตัดสินใจในการก าหนดกิจกรรม แนวทางการด าเนิน

กิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตนเอง เพ่ือเพ่ิม

และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุม การใช้ และการกระจายทรัพยากร ตลอดจน

ปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
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  สุนทร กองทรัพย์ (2548) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่บุคคลหรือ

กลุ่มคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล ต่อกลุ่มคน รวมทั้งต่อส่วนรวม โดยที่ประชาชน

ต้องเป็นคนตัดสินใจในกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยตนเองและรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น 

  

 ข.  ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชน 

  การท่องเที่ยวชุมชน  (Community  Tourism) เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ เน้น

ผลประโยชน์เพื่อชุมชน ดังนั้น การท่องเที่ยวลักษณะนี้จึงเป็นความหวังของชุมชนในด้านการน ารายได้

มาสู่ชุมชน  ดังนั้นการท่องเที่ยวลักษณะนี้จึงเป็นความหวังของชุมชนในด้านการน ารายได้มาสู่ชุมชน 

โดยเฉพาะชุมชนในประเทศท่ีก าลังพัฒนา  ทั้งนี้จากการค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องและงานวิจัย มีผู้ให้

นิยามของการท่องเที่ยวชุมชนไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

  บุญเลิศ เลียวประไพและคณะ (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การ

ที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และกิจกรรมด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 

  จากงานวิจัยของอภิรัฐ ปานแป้น (2555, หน้า 30) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การท างานร่วมกันกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าโดยกลุ่ม

ตลอดกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา การร่วม

วางแผน การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมลงมือปฏิบัติ ด าเนินการและร่วมกันติดตามประเมินผล 

การมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเป็นการเสริมสร้าง

ความสามัคคี ความรู้สึก ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่วนที่มีความส าคัญ

ต่อความส าเร็จของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมที่

แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี 4 ขั้นตอนคือ 

   1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของ

ตนเป็นอย่างดีแล้วการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์เพราะชาวชนบทจะ

ไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 
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   2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น

ขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสาร

ข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 

   3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะ

ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาว

ชนบทสามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

   4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ

ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับ

ผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป 

  สุธี วรประดิษฐ์ (2553) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม 

ทั้งนี้ ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องค านึงถึง

วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 

เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจและการได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนคือ 

   1.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 

   2.  การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

   3.  การก าหนดกิจกรรม 

   4.  การด าเนินกิจกรรม 

   5.  การประเมินผลกิจกรรม 

  ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยมี

หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกเท่านั้น 

  โดยทั้งนี้กระแสของการจัดการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่น จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะตอบสนองต่อข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเกิด

การท่องเที่ยวชุมชนนั้นเป็นที่จับตามองเนืองจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส าคัญ 3 ประการ    

(พิมพ์ระวี, 2556, หน้า 2-4) 

   1. กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง จากการที่องค์กรการ

ท่องเที่ยวระดับโลกที่เน้นให้โลกเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการท่องเที่ยวที่
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เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและในชุมชนที่เน้นให้เห็นว่าชุมชนเป็นหัวใจ

ส าคัญของการพัฒนา ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักพัฒนาหรือที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้ ในลักษณะการให้ค าปรึกษา โดยควรพิจารณาจากบริบท

ชุมชน ซึ่งตามหลักการนี้เชื่อว่าสามารถพัฒนาชุมชนไปส ู่ความยั่งยืนได ้

   2. กระแสกลุ่มตลาดที่ใหม่และกว้างขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการเติบโตที่ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาทางการศึกษาที่ดีขึ้น ท าให้คนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 

เกี่ยวกับโลกที่ต่างจากที่คุ้นเคย และการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นในยุคปัจจุบันถือเป็นการ

สนับสนุนกระแสนี้มากขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น การขยายตัวของชนชั้นกลาง การ เกิดก าลังซื้อของกลุ่ม

ผู้สูงอายุก็เป็นส่วนส าคัญเช่นกันที่ท าให้การท่องเที่ยวชุมชนได้รับความสนใจและพัฒนาขึ้น 

   3. กระแสที่เน้น “ความรับผิดชอบและจิตส านึก” ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว 

โดยเกิดกระแสที่มองว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบความเป็นไปของโลกใบนี้ ท าให้การท่องเที่ยว

ชุมชนเป็นหนึ่งในจุดสนใจ กล่าวคือ แทนที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปกับทัวร์หมู่มากก็เปลี่ยนเป็นเที่ยว

ชุมชนที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพ่ิมพูนความรู้มากขึ้น แนวโน้มนักท่องเที่ยว

สมัยใหม่จะเน้นการท่องเที่ยวที่สื่อถึงความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม และถือเป็นกระแสที่

ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนอีกด้วย 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว 

 ก. ความหมายและองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  

  เอกสารการศึกษาโครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ 

น่าน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) กล่าวว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยววิเคราะห์ได้จาก

ความดึงดูดใจของสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึงสถานที่ รวมถึง ภาพพจน์ต่างๆ เช่น 

ความมีชื่อเสียง ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ ความสะอาด ความปลอดภัย โอกาสในการ

เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ เป็นต้น 

  ในการศึกษาของสภาสถาบันราชภัฎ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยส านักงานการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย ได้จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพ ซึ่งมี

อยู่ 6 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 
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   1. เส้นทาง และสภาพการเข้าถึง 

   2.  ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว 

   3.  ตลาด (จ านวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในแต่ละปี) 

   4. โครงสร้างพื้นฐานภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   5.  บริการต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   6.  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

  ราณี  อิสิชัยกุล  (2557, หน้า 212-216)  กล่าวไว้ว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว คือ ความ

พร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อการพัฒนาการปรับปรุงหรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความ

น่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

นั้นหรือไม่ โดยจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ สามารถน ามาขยายความ

องค์ประกอบแต่ละด้าน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของพ้ืนที่  

   1. ด้านพื้นที่  

    1.1 ความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและความดึงดูดใจ 

    1.2 ความอุดมสมบูรณ์ของชีวภาพและพันธุ์พืช 

    1.3 ความหลากหลายของชีภาพและสัตว์ป่า 

    1.4 ความเปราะบางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

    1.5 สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

    1.6 สภาพของพ้ืนดิน พืชคลุมดินและบริเวณโดยรอบ 

    1.7 สภาพทัศนียภาพและความสวยงามของทรัพยากรท่องเที่ยว 

    1.8 สภาพพ้ืนที่มีความสัมพันธ์เหมาะสมกับกิจกรรม 

    1.9 ศักยภาพในการเข้าถึง 

    1.10  ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาในอนาคต 

    1.11  ทรัพยากรมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

   2. ด้านการจัดการ 

    2.1 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่ งอ านวยความสะดวกกับ

สภาพแวดล้อม 

    2.2 การจัดการขยะ 
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    2.3 การจัดการคุณภาพเสียง 

    2.4 การจัดการคุณภาพน้ า 

    2.5 การจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

    2.6 การจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

    2.7 การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ 

    2.8 มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม 

    2.9 การด าเนินการตามแผนแม่บท และ/หรือแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

    2.10  คุณภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

   3. ด้านกิจกรรมและการเรียนรู้ 

    3.1  ประโยชน์และความคุ้มค่าในการเรียนรู้ 

    3.2  รูปแบบ เนื้อหา ความรู้ และวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสม 

    3.3  ความหลากหลายของกิจกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 

    3.4  กิจกรรมที่มีความเหมาะสมหรือเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการสร้างจิตส านึกแก่

นักท่องเที่ยว 

    3.5  กิจกรรมเอ้ืออ านวยหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน 

   4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    4.1  ผลประโยชน์ต่อชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

    4.2  ผลประโยชน์ต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

    4.3  โอกาสในการสนับสนุนด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 

    4.4 ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

    4.5 ความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทธุรกิจ ชุมชน องค์กร

พ้ืนที ่และนักท่องเที่ยว  

 

 ข.   การประเมินศักยภาพ 

  ดรรชนี เอมพันธุ์ และเรณุกา รัชโน (2550, หน้า 2) ได้กล่าวถึง การประเมินศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวว่าเป็นการบ่งชี้ความสามารถและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งเป็นการจัดล าดับ

ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว ในกรณีที่มีแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนาเป็น
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จ านวนมาก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงจะถูกจัดให้อยู่ในล าดับต้นของการพัฒนาเพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ 2 ประเด็น

ใหญ่ ได้แก่ 

   1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหรือศักยภาพของตัวแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจ

และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 

   2. ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในด้านของสิ่ง

อ านวยความสะดวก สภาพการเข้าถึง สภาพแวดล้อม ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว และความมี

ชื่อเสียงในปัจจุบัน 

  การก าหนดปัจจัยและตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจะต้อง

ครอบคลุมประเด็นของประเภทหรือรูปแบบการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ให้มากที่สุด เพ่ือน าไปสร้างเกณฑ์

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหรือรูปแบบการท่องเที่ยวแต่ละประเภทในพ้ืนที่ที่ต้องการได้

เหมาะสมมากที่สุด โดยตัวชี้วัดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมี 4 ปัจจัย ได้แก่ 

   1. ปัจจัยจูงใจหลักทางการท่องเที่ยว พิจารณาจากที่ตั้งและลักษณะของแหล่ง

ท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต

โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 

   2. ปัจจัยประกอบ พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ 

สังคมท่ีสะท้อนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

   3. ปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

   4. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 

 

6.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

 ก.  ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว 

  การจัดการการท่องเที่ยว เป็นการจัดการที่มีการประสานงานในการด้านจัดการต่างๆ 

ภายใต้หลักพ้ืนฐาน โดยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบในเชิงระบบ

ของการท่องเที่ยว ซึ่งกระบวนการจัดการจะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและชัดเจนระหว่าง

องค์ประกอบต่างๆและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง แนวทางการจัดการควรก าหนดเป็นแนวทางด้าน
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ต่างๆ  6 ด้าน  ซึ่งอาจก าหนดเป็นนโยบายหรือกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  (ราณี  อิสิ

ชัยกุล, 2557, หน้า 219-223) 

   1.  ด้านการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

   2.  ด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก 

   3.  ด้านการส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น 

   4.  ด้านการส่งเสริมการตลาดและการน าเที่ยว 

   5.  ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเที่ยว 

   6.  ด้านการส่งเสริมการลงทุน 

  อารีย์ นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว 

หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้านการวางแผนด้านการจัดการผู้รับผิดชอบ การ

ควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวข้องกับทางการท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2543, หน้า 68 – 69 อ้างถึงใน รุ่งรัตน์ ทองสกุล และคณะ 

2549 , หน้า 14) ได้กล่าวถึง การจัดการการท่องเที่ยวที่ควรจะด าเนินการในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีอยู่ 5 ภารกิจหลักดังนี้ 

   1.  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวควรมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้สาธารณะชนได้รับรู้และทราบ

ให้มากที่สุด 

   2.  การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นการส ารวจหาข้อมูลในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นท่ี เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

   3.  การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นการจัดท าแผนงานโครงการ เพ่ื อ

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

   4.  การบริหารแหล่งท่องเที่ยว เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   5.  การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการวางระบบในการดูแลรักษา

ระบบความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  มนัส สุวรรณ และคณะ (2541) ได้ให้หลักการในการจัดการการท่องเที่ยว โดยต้องพิจารณา

การจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายจะต้องพิจารณาระบบย่อย
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และองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเที่ยวไปด้วย 

   1. ทรัพยากรทางท่องเที่ยว (Tourism Resource) ซึ่งประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว

ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

   2.  การบริการการท่องเที่ยว (Tourism Services) อันได้แก่ การให้บริการเพ่ือการ

ท่องเที่ยวที่มีอยู่พื้นที่หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้นๆ 

   3.  การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) โดยเป็นส่วนของความต้องการใน

การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายรวมถึง

กิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการการท่องเที่ยว  

  นอกจากหลักการในการจัดการท่องเที่ยวซึ่งกล่าวในเบื้องต้นแล้วแนวทางการบริหารและ

จัดการการท่องเที่ยวยังสามารถน ามาวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวได้อันประกอบไปด้วย 

   1. แนวทางการบริหารและจัดการ 

   2. แนวทางการจัดการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

   3. แนวทางการบริหารและจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

   4. แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

   5. แนวทางการให้ประชาชนกลุ่มและองค์กรอื่นๆมีส่วนร่วม 

  นอกจากนี้การจัดการการท่องเที่ยวยังจ าเป็นที่จะต้องการด าเนินการจัดการโดยชุมชน หรือ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเองตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ 

และการติดตามการประเมินผล เพ่ือดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เอ้ือประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและสังคม และลดผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ของท้องถิ่น เน้นกระบวนการวางแผนและสามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และเน้นหลักการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน อีกทั้งการจัดการการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น จะเป็น

เครื่องมือที่ใช้คัดสรรนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการประสานความร่วมมือ

และการให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั้งระหว่างภายในชุมชน และภาคีหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์การท่องเที่ยว และการให้ความ

ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย  (ดรรชนี เอมพันธุ์ และ เรณุกา กลับสุข, 2554) 
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 ข.  ความหมายของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์

ทางธุรกิจ ในการจัดสร้างพัฒนาและปรับปรุง กับการอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว การมี

ระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแผนงาน แผนการเงิน และแผนบุคลากร เพื่อใช้เป็นกลไกใน

การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแผนการอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร การรักษาความปลอดภัยหรือการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว หรือ

มาตรการควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระยะ

ยาวต่อไป (ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, มปป.) 

  

 ค.  ความส าคัญของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 

และอ านวยประโยชน์มาสู่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยจ าแนกได้เป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

   1.  ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ

ของรายได้ประชาชาติ (GDP) และเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องใช้ก าลังคน ท าให้เกิดการ

สร้างงานสร้างอาชีพในภาคบริการจ านวนมาก เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง

กว้างขวาง 

   2.  ด้านสังคม การท่องเที่ยวช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและคน

ในท้องถิ่นจากการแลกเปลี่ยนความคิด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามต่อกัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการ

น าประเพณี วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นมาเผยแพร่ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนในมรดกและ

ศิลปวัฒนธรรมของตน ตลอดจนรักษา สิ่งแวดล้อมและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป 

   3.  ด้านการเมือง การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเมื่อได้มาเยือน และเกิด

ความประทับใจ จะช่วยสร้างไมตรีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้โดยง่าย รวมทั้งการท่องเที่ยวยัง

สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาชาวต่างประเทศ ส่งเสริมให้นานาประเทศรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

  ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีใน

ด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับตลาดท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และน าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 ง.  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

  การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

, มปป) ต้องค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยความร่วมมือ

กันของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ซึ่งคณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว (Destination 

Management Organization- DMO) จะมีบทบาทส าคัญทั้ งในด้านการน า และประสานการ

ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ

บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้   

 

 จ. องค์ประกอบของคณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว 

  คณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว (DMO) ประกอบด้วยบุคคลประมาณ 8-15 คน ซึ่งอาจเป็น

บุคคลในองค์กรเดียว หรือเป็นตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ภาคเอกชน 

ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

พ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ านวยความสะดวก ที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบ

ธุรกิจน าเที่ยว สถิตินักท่องเที่ยว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวในประเด็นต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่น ประสบการณ์ การเยี่ยมชม ปัญหาอุปสรรคในการท่องเที่ยว ความ

คาดหวัง และสิ่งที่ควรปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในประกอบการวางแผนบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวและผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ด้านการ

ท่องเที่ยว 
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รูปที่ 2-2  แสดงองค์ประกอบของคณะบริหำรแหล่งท่องเที่ยว 

 

  คณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว (DMO) แบบเป็นทางการ อาจเกิดขึ้นตามค าสั่งของผู้ว่า

ราชการจังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ส านักบริหารพ้ืนที่

อนุรักษ์ ส านักงานศิลปากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประชาชนในพ้ืนที่ และหน่วยราชการในส่วนกลาง เช่น กรมการ

ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา เป็นต้น 
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รูปที่ 2-3  แสดงโครงสร้ำงของคณะบริหำรแหล่งท่องเที่ยวแบบเป็นทำงกำร 

 

  คณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว (DMO) แบบไม่เป็นทางการ อาจเกิดจากการรวมตัวกันด้วย

ความสมัครใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ เจ้าของหรือผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงาน

ราชการในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือ

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจ เพื่อจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น 

เทศกาลท่องเที่ยวประจ าปี งานท าบุญตามประเพณีในท้องถิ่น งานแสดงศิลปวัฒนธรรม งานแข่งขัน

กีฬาพ้ืนบ้าน หรือรวมตัวตามช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น 1 ปี  2 ปี หรือ 4 ปี เป็นต้น 
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รูปที่ 2-4  แสดงโครงสร้ำงของคณะบริหำรแหล่งท่องเที่ยวแบบไม่เป็นทำงกำร 

 

7.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนและจัดเส้นทำงน ำเที่ยว 

 ก.  ความหมายและปัจจัยส าคัญของเส้นทางน าเที่ยว 

  เส้นทางท่องเที่ยวเป็นการก าหนดจุดหมายปลายทางในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด โดยต้องมี

การวางแผนเส้นทางให้มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของเส้นทาง

ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 

  เส้นทางการท่องเที่ยว (กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548 หน้า 164-165) หมายถึง ถนน แม่น้ า 

คลอง ทางเท้าที่ใช้เป็นทางสัญจรของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายที่ใช้เชื่อมส่วนต่าง ๆ 

ของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน มีเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง โดยเส้นทางดังกล่าวต้องท าข้ึนมาอย่าง

ชัดเจนเพียงพอให้ นักท่องเที่ยวหรือ ผู้มาเยี่ยมเยือนหรือผู้อยู่อาศัยในเมืองสามารถเชื่อมโยงส่วนต่าง 

ๆ ที่ส าคัญของเมืองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงการก าหนดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตามจุดที่

น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ได้อย่างง่าย สะดวก และปลอดภัย รวมทั้งยังได้รับความรู้และ

ความเพลิดเพลินควบคู่กันไป (วิภาวรรณ ปิ่นแก้ว,  2551) โดยเส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Route) 

เป็นแนวทางการสัญจรที่ก าหนดขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในการจัดเส้นทางน าเที่ยว ควรเน้นปัจจัย

ต่อไปนี้ 
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   1. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

   2. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับ

สถานที่อ่ืนๆ 

   3. เส้นทางการท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดกับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุก

กลุ่มรายได้ และต้องค้นหากับจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 

   4. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีระยะทางที่ไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะ

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 

   5. เส้นทางการท่องเที่ยวต้องค านึงถึงอากาศที่ดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา 

  ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และคณะ (2546 ; อ้างถึงใน สิทธา กองสาสนะ, 2552) ได้ให้ความหมาย

ของ เส้นทางการท่องเที่ยว (Tourism Route) หรือเส้นทางนักท่องเที่ยว (Tourist Route) หมายถึง 

แนวทางการสัญจรที่ก าหนดขึ้นส าหรับการเดินทางหรือการตัดสินใจเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยว 

เพ่ือให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย 

ได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่ก าหนดขึ้นส าหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้ง

เส้นทางที่เกิดขึ้นจากความนิยมของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโดยอัตโนมัติ หรือเส้นทางสัญจร

ปกติที่เข้าถึงแหล่งเป้าหมายได้ ตลอดทั้งเส้นทางที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ตามศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

โดยเฉพาะ 

  วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ (2547) กล่าวถึง การจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว 

หมายถึง เส้นทางที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็น หรือเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่จัดท า

ขึ้น เส้นทางท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จากการที่นักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มใช้เส้นทางเดิมซ้ า

อยู่เป็นประจ า เส้นทางท่องเที่ยวนี้อาจเป็นเส้นทางรถยนต์ ทางเท้า ทางเรือ หรือทางอ่ืนๆ อาจใช้

ร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของเมือง หรืออาจเป็นการก าหนดเส้นทางข้ึนมาเฉพาะเป็นพิเศษ 

  เดชา บุญค้ า (2539) ให้ความหมายของการจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว หมายถึง 

การก าหนดเส้นทางเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย สะดวก 

และปลอดภัย รวมทั้งยังได้รับความรู้และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป บางครั้งเส้นทางการท่องเที่ยว

อาจเกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มใช้เส้นทางเดิมอยู่เป็นประจ า ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทาง
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ทางรถยนต์ ทางเท้า ทางเรือ หรือทางอ่ืนๆ ที่อาจใช้ร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของเมืองหรืออาจเป็น

การก าหนดเส้นทางข้ึนมาเฉพาะเป็นพิเศษก็ได้ 

  สอดคล้องกับวิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551) กล่าวว่า การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว หมายถึง 

การก าหนดเส้นทางเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างง่ายและ

สะดวกปลอดภัย รวมทั้งยังได้รับความรู้และเพลิดเพลินควบคู่กันไป บางครั้งเส้นทางการท่องเที่ยวอาจ

เกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มใช้เส้นทางเดิมๆ อยู่เป็นประจ า หรืออาจเป็นการก าหนด

เส้นทางขึ้นมาใหม่เฉพาะ นอกจากนี้  การก าหนดเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยวควรส ารวจและ

สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวร่วมด้วย 

  ในขณะที่สุดารัตน์ แสงจ านงค์ (2549) กล่าวว่า การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจะก าหนดขึ้น

โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ โดยน าเอาสิ่งที่นักท่องเที่ยว

ต้องการซึ่งประกอบด้วย ความสนุกสนาน ความสะดวกสบาย ความง่าย ความคุ้มค่า และความ

เพลิดเพลิน มาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดเส้นทาง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางในเส้นทางที่

ก าหนดขึ้นมานั้นมีความพึงพอใจสูงสุด แต่ภายใต้แนวคิดที่ว่านี้ ผู้จัดเส้นทางการท่องเที่ยวจะต้อง

ค านึงถึงทรัพยากรที่มีด้วยว่ามีความพร้อมที่จะน ามาใช้หรือไม่ เพ่ือไม่ให้การส่งเสริมการท่ องเที่ยว

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

  นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงความหมายของเส้นทางการท่องเที่ยวในบริบทอ่ืนๆ ดังเช่น 

คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ ( ICOMOS, 2003 ;  

อ้างถึงใน ปรัชญาพร พัฒนผล, 2554) กล่าวว่า เส้นทางวัฒนธรรม คือ เส้นทางบก เส้นทางน้ า หรือ

ทั้งสองอย่างรวมกัน หรือเส้นทางประเภทอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพอันโดดเด่นของ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และประเพณี แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีพัฒนาการมาอย่าง

สืบเนื่องและแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความรู้ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ภายในท้องถิ่น ภายในประเทศหรือระหว่างภูมิภาคในแต่ละช่วงเวลาที่ส าคัญ รวมถึงมรดกทาง

วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  

  ดังนั้น จากความหมายของเส้นทางการท่องเที่ยวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า “เส้นทางการ

ท่องเที่ยว” หมายถึง การก าหนดเส้นทางเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ใน

พ้ืนที่ได้อย่างสะดวก โดยการจัดเส้นทางท่องเที่ยวต้องท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความเพลิดเพลิน 

ความรู้และประสบการณ์ ความสะดวกสบายในการเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนความง่ายในการ
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เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจัดเส้นทางท่องเที่ยวต้องไม่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรม และเสียหาย

ของทรัพยากรในพ้ืนที่  

 

 ข. องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 

  1. องค์ประกอบในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 

   สุดารัตน์ แสงจ านงค์ (2549) กล่าวว่า ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ

ที่ส าคัญที่ผู้จัดเส้นทางต้องค านึงถึง ซึ่งประกอบด้วย 

    1.1 จ านวนวัน 

    1.2 ลูกค้าเป้าหมาย 

    1.3 ระยะทาง 

    1.4 แหล่งบันเทิง 

    1.5 การซื้อของ 

    1.6 ท าเลที่ตั้งของที่พัก 

    1.7 จดุแวะพักระหว่างทาง 

    1.8 ร้านอาหาร 

    1.9 ค่าใช้จ่าย 

   ทั้งนี้ องค์ประกอบดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้อง

กับลักษณะของเส้นทางท่องเที่ยว เช่น หากเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นเส้นทางแบบครึ่งวัน ก็ไม่

จ าเป็นต้องมีท่ีพัก หรือหากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาจไม่มีแหล่งบันเทิงก็ได้ เป็นต้น 

  2. หลักเกณฑ์ในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 

   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2539) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การจัด

เส้นทางท่องเที่ยวว่า ควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว ระยะเวลาของการ

ท่องเที่ยว การรวมกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว  

   ในขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2540) ได้กล่าวถึงการสร้างเส้นทางของ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้องค านึงถึง ความเหมาะสมในการก าหนดแนวเส้นทางการท่องเที่ยว การ

จัดเส้นทางในลักษณะวงรอบ (Loop) การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่าง การให้ข้อมูล ข่าวสาร ใน

เส้นทาง การพิจารณาจัดประเภทพาหนะตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ การปรับปรุงบริเวณ

จุดเริ่มต้นของเส้นทาง รวมทั้งการสร้างความต่อเนื่องกับเส้นทางภายนอกพ้ืนที่ 
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   จากหลักเกณฑ์ในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวข้างต้น ได้สอดคล้องกับข้อพิจารณาในการ

จัดเส้นทางท่องเที่ยว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   United Nation (2000; อ้างถึงใน สิทธา กองสาสนะ, 2552) ได้กล่าวถึง การวางแผน

ระบบขนส่งและการสัญจร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดระบบขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวภาคพ้ืนดิน ว่าควรจัดระบบขนส่งและ

เส้นทางท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการเข้าถึง และสัญจรภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีข้อ

ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 

    1. มีการเชื่อมโยงสถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ด้วยกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    2. มีการจัดเส้นทางการสัญจรให้สอดคล้องกับล าดับศักดิ์ (Hierarchy) ของ

ถนน 

    3. มีการพัฒนาเส้นทางเพ่ือ “เปิด” การเข้าถึงและการบริการแก่แหล่ง

ท่องเที่ยวให้สะดวกถึงกัน ยกเว้นพ้ืนที่บางส่วนที่ต้องการควบคุมและจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ ยว 

อาจจะลดระดับความสะดวกสบายของการเข้าถึงพ้ืนที่ลงได้ 

   นอกจากนี้ พณกฤษ อุดมกิตติ (2556) ได้กล่าวถึงข้อพิจารณาในการจัดเส้นทางสัญจร

เพ่ือการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ 

    1. การก าหนดเส้นทาง การพิจารณาก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวควรส ารวจและ

สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ ประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัด

เส้นทาง ควรเริ่มจากการพิจารณาต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ และจัดล าดับ

ความส าคัญและความน่าสนใจ จากนั้นพิจารณาความสามารถในการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

เข้าด้วยกัน 

    2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงจรบรรจบ ท าให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่ง

แปลกใหม่ เกิดความเพลิดเพลินไปตลอดทางโดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม ซึ่งการย้อนกลับไปเส้นทาง

เดิมจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและเสียเวลา อีกทั้งยังเกิดความสะดวกส าหรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มย่อยที่ต้องการทิ้งพาหนะหรือสัมภาระของตนเองไว้ยังจุดเริ่มต้น 

    3. การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่างภายในเมือง การก าหนดเส้นทางอาจ

จัดท าขึ้นหลายเส้นทาง หรือหลายระบบก็ได้ เพ่ือเป็นการเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลามากน้อย

ต่างกัน ความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากความสนใจของนักท่องเที่ ยว เช่น เส้นทางส าหรับผู้สนใจ
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ศิลปะและวัฒนธรรม อาจพานักท่องเที่ยวไปตามแม่น้ าล าคลองเพ่ือดูชีวิตความเป็นอยู่และสภาพ

บ้านเมือง หรืออาจเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายและน่าสนใจหลายด้านร่วมกันอยู่ 

    4. ควบคุมเส้นทางและรูปแบบของการสัญจรไม่ให้เกิดความสับสน การเข้าถึง

และเดินทางจะต้องควบคุมได้ง่ายไม่สับสน 

    5. การให้ข้อมูลข่าวสารในเส้นทาง จัดท าการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับ

นักท่องเที่ยวตลอดทางอย่างสม่ าเสมอ ด้วยระบบป้ายหรือด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือช่วยบอกทิศทาง ต าแหน่ง

ที่ตั้ง และระยะทาง เช่น ช่วยนักท่องเที่ยวก าหนดทิศทางด้วยที่หมายตา (landmark) การสร้างความ

ต่อเนื่องของเส้นทางด้วยการใช้วัสดุปูพ้ืนทางเท้าที่เหมือนกันไปตลอดทางหรือใช้วัสดุพืชพันธุ์ที่

เหมือนกันตลอดแนว เป็นต้น 

    6. พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

เส้นทางท่องเที่ยวอาจใช้พาหนะในการเดินทางต่างกัน ท าให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างกันตามความ

เหมาะสมของลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่นั้นๆ 

    7. จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวควรจะเข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลด้านการ

ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจวางแผนการเดินทาง อีก

ทั้งควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่พัก ห้องน้ า เป็นต้น ซึ่งสิ่งอ านวย

ความสะดวกเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีท่ีเดียว อาจจะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ 

    8. ควรมีความต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณรอบพ้ืนที่ที่พัฒนาด้วย 

    9. ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างทางตามสมควร เช่น ร้านอาหาร ร้าน

ขายของช า ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น 

    10. ควรมีการบริการให้ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตามจุดต่างๆ หรือ

จัดท าเอกสาร แผ่นประกาศ ป้ายสื่อความหมายบริเวณตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และข้อมูลดังกล่าว

ควรประกอบด้วย ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร การสัญจร และด้าน

ความปลอดภัย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

    11. ลักษณะทางกายภาพของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจะเป็น

รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่น ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสะดวกใน

การให้บริการ 

    12. ควรมีการดูแลรักษาสถานที่และส่วนบริการต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและ

ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 
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  3. รูปแบบของการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 

   เดชา บุญค้ า (2539 อ้างอิงในวิภาวรรณ ปิ่นแก้ว, 2551) ได้เสนอรูปแบบการจัดแบ่ง

เส้นทางท่องเที่ยว ดังนี้ 

   3.1 เส้นทางท่องเที่ยวในเขตเมือง 

    เมืองมีบทบาทดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่น่ าสนใจ มีความ

หลากหลายของกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การค้า สังคม วัฒนธรรม เส้นทางสัญจรโดยการเดินเท้า

ได้กลายเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาก าหนดเส้นทางเป็นพิเศษ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว

จะเป็นการก าหนดเส้นทางที่เหมาะสมต่อการเดินทางในหนึ่งวัน เส้นทางเหล่านี้จะผ่านไปในย่านธุรกิจ 

ผ่านอาคาร หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สวนสาธารณะ หรือจุดชมวิวที่ส าคัญๆ 

    เส้นทางท่องเที่ยวโดยการเดินทางเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ใช้ได้ส าหรับทุกเมือง 

และเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะอิสระ มีความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เนื่องจาก

การเดินเท้านั้นไม่มีการก าหนดระยะเวลา สามารถหยุดแวะชมตามจุดที่น่าสนใจต่างๆ ได้ ตาม

ต้องการ นอกจากนี้ การเดินทางเท้ายังสามารถพบเห็นรายละเอียดของสภาพบ้านเมือง วิถีชีวิตของ

ผู้คนตามเมืองต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเป็นการออกก าลังกายด้วย ในขณะเดียวกันการจัดท า

ทางเดินเท้าในเมืองก็สามารถท าได้ง่าย และการลงทุนมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ประชาชนของเมืองก็

ได้รับผลประโยชน์จากการมีทางเดินที่ต่อเนื่องกันโดยตลอด 

    เหตุผลที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทางเดินเท้าในเมือง คือ การขยาย และ

พัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย หรือการสร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับเมือง ก่อให้เกิด

ความต้องการกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นภายในเมือง ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ การแสดง เทศกาล 

และกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะต้องเตรียมพ้ืนที่อ านวยความสะดวก ได้แก่ ทางเดินเท้า ที่นั่งพักผ่อน 

น้ าพุ ร้านค้า ร้านอาหาร และกิจกรรมในยามค่ าคืน หากทางเดินเท้าได้รับการออกแบบ และวางแผน

ที่ดี จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม สังคม และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องให้ได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน โดยมี

หลักการจัดเส้นทางเดินเท้า ดังนี้ 

     1.  สงวนรักษาย่าน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของย่าน ป้องกันไม่ให้ย่านใจกลาง

เมืองขยายตัวออกไปยังชานเมือง ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองเพ่ือปรับปรุงการเข้าถึงย่านใจกลาง

เมือง และรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง 

     2.  ช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ

จับจ่ายใช้สอย 
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     3.  ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาการกีดขวางทางสัญจรของ

ยานพาหนะ 

     4. ช่วยปรับปรุงลักษณะทางจินตภาพของชุมชนเมืองให้สวยงามและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

     5. ช่วยลดมลภาวะทางเสียง และมลภาวะทางอากาศที่ เกิดจาก

การจราจรบนท้องถนน 

     6. รองรับปริมาณนักท่องเที่ยว และน านักท่องเที่ยวเข้าสู่สถานที่ได้อย่าง

สะดวก และใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

     7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมภายใจเมืองให้บริการสาธารณะ และ

กิจกรรมต่างๆ ของประชาชน เช่น การพบปะสังสรรค์ การแสดงต่างๆ เป็นต้น 

     8. ส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน อาคารทางประวัติศาสตร์ และ

ป้องกันมิให้โบราณสถานทรุดโทรมลงอันเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของรถยนต์ เป็นต้น   

   3.2 เส้นทางธรรมชาติ 

    เส้นทางธรรมชาติ เป็นเส้นทางส าคัญส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะ

นอกจากจะท าหน้าที่เชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในแหล่ง

ท่องเที่ยวจากผลกระทบของการเหยียบย่ า และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็น

สื่อกลางที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ และซาบซึ้งต่อธรรมชาติอย่า ง

ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้ 

     1. เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน านักท่องเที่ยวเข้า

ไปชื่นชมธรรมชาติระหว่างการใช้เส้นทาง อาจมีการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติบ้าง 

     2. เส้นทางเดินป่าระยะไกล เป็นเส้นทางเดินระยะไกล จัดสร้างขึ้นเพ่ือ

การใช้งาน เพ่ือเดินชมธรรมชาติ หรือเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพ่ือการได้เรียนรู้ 

และเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติรอบๆ ตัว 

     3. เส้นทางสื่อความหมายธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นเพ่ือการสื่อ

ความหมาย ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว เส้นทางสื่อความหมายนี้อาจจ าแนกแยก

ย่อยเป็นเส้นทางสื่อความหมายที่มีบุคคลน า หรือเส้นทางสื่อความหมายศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง 

     4. เส้นทางเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยว หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นเส้นทาง

ที่สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการน านักท่องเที่ยวจากจุดหมายหนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่งในแหล่ง
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ท่องเที่ยว การออกแบบมักให้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดเพ่ือให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการอย่าง

รวดเร็วที่สุด 

   3.3 เส้นทางแบบผสมผสาน 

    เส้นทางแบบผสมผสานเกิดจากการวางแผนผังในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ

โดดเด่นหลายประเภทในบริเวณเดียวกัน เพ่ือก าหนดเส้นทางท่องเที่ยว คือ เส้นทางที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็น หรือเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย สะดวก 

ปลอดภัย ได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่จัดท าขึ้ น เส้นทางท่องเที่ยวอาจ

เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติจากการที่นักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่มท่ีใช้เส้นทางเดิมซ้ าอยู่เป็นประจ า หรืออาจเป็น

เส้นทางที่ก าหนดขึ้นมาเฉพาะเป็นพิเศษเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยว โดยมี

หลักการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสาน ดังนี้ 

     1. การก าหนดเส้นทาง ควรส ารวจและสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว  

     2. การจัดเส้นทางในลักษณะวงรอบ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความ

เพลิดเพลินและไม่ต้องย้อนกลับไปเส้นทางเดิม 

     3. การจัดเส้นทางให้มีความแตกต่าง การก าหนดเส้นทางอาจท าขึ้นหลาย

เส้นทาง หรือหลายระบบก็ได้ เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาต่างกัน  

     4. พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

เส้นทางท่องเที่ยวอาจใช้พาหนะในการเดินทางต่างกัน ท าให้เกิดความน่าสนใจแตกต่างกันด้วย 

     5. ความต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวภายนอกเมือง เส้นทางท่องเที่ยวไม่

ควรจะจ ากัดอยู่เพียงภายในเมืองเท่านั้น แต่ควรต่อเนื่องกับเส้นทางท่องเที่ยวภายนอกเมืองในแหล่ง

ท่องเที่ยวหลักด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางเดียวกัน หรือต่อเนื่องกันเป็นบางส่วนก็ได้ 

  การจัดเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 4 รูปแบบข้างต้น ล้วนเป็นเส้นทางที่ใช้เพ่ือเป็นสื่อกลางในการ

สื่อความหมายถึงคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความ

เข้าใจของนักท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมคุณค่าทางมรดกทางธรรมชาติ และ

ประวัติศาสตร์ รวมถึงให้ประสบการณ์ทางนันทนาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิม

ศักยภาพของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

  นอกจากรูปแบบการจัดเส้นทางท่องเที่ยวดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีนักวิชาการได้เสนอ

แนวทางในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว ดังนี้ 
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   1. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม (Richards et al., 2007; อ้างถึงในปรัชญาพร 

พัฒนผล, 2554)  

    เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมีขอบเขตที่กว้าง เพราะมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน

ที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ รูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนใหม่ ในเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์สามารถ

แบ่งเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

    นอกจากนี้  ยังมีรูปแบบการเดินทางอีกหลายประเภทในการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ซึ่งในหนึ่งองค์ประกอบของการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีวิธีการเดินทางที่หลากหลาย เช่น  

     1.1 การเดินทางท่องเที่ยวโดยการเดินเท้า โดยมากแล้วจะอยู่ในเส้นทาง

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

     1.2 การเดินทางท่องเที่ยวโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทาง 

โดยมากจะใช้ในเมืองใหญ่ๆ 

     1.3 การเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ 

     1.4 การเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถจักรยาน โดยต้องเป็นเส้นทางที่

เชื่อมต่อจากรถยนต์หรือเส้นทางเดินเท้า แต่การใช้รถจักรยานต้องพัฒนาถนนให้มีเส้นทางส าหรับ

รถจักรยานโดยเฉพาะเพ่ีอความปลอดภัยของผู้ปั่นจักรยาน  

     1.5 การเดินทางท่องเที่ยวโดยการขี่ม้าซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ไม่มากและมี

โอกาสที่จะพัฒนาได้อีก 

     1.6 การชมทิวทัศน์ใต้ท้องทะเลโดยใช้เรือที่พ้ืนเป็นกระจกเป็นพาหนะใน

การเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเห็นทิวทัศน์ใต้ท้องทะเลได้จากในเรือ  

   2. เส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว 

    พนกฤษ อุดมกิตติ (2556) ได้ศึกษาแนวคิดการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการ

ท่องเที่ยว พบว่าในแต่ละพ้ืนที่ที่มีการจัดการเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวนั้น จะมีกรอบแนวคิด

โดยเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทางจักรยานในมุมมองของนักวางผังเมือง ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางกายภาพและการจัดการจราจร โดยมุ่งเน้นพัฒนาทางจักรยาน

และระบบการจราจร การสัญจรหรือการใช้เส้นทางจักรยานเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยของ

ผู้ใช้จักรยาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทรรศนะ บุญอยู่ (2548) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบของ
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ช่องทางจักรยานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่หลายรูปแบบและปรับตามความเหมาะสมของ

พ้ืนที่ โดยสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานส าหรับเส้นทางจักรยาน ได้แก่ 

     2.1 ช่องจราจรส าหรับรถจักรยาน (Bicycle lane) โดยแบ่งประเภทของ

ช่องทางจักรยาน ดังนี้ 

      2.1.1 ช่องจราจรเฉพาะจักรยาน 

      2.1.2 ช่องจราจรส าหรับจักรยานร่วมกับช่องจอดรถยนต์ 

      2.1.3 ช่องจราจรส าหรับจักรยานทิศทางตรงข้ามกับจราจรหลักบน

ถนนเดินรถทางเดียว 

      2.1.4 ช่องจราจรส าหรับจักรยานบนไหล่ทาง 

      2.1.5 ช่องจราจรส าหรับจักรยานแบบสองทิศทางมีคัดหินกั้น 

      2.1.6 ช่องจราจรส าหรับจักรยานแบบแนะน าสิทธิ์ หมายถึงการมี

สัญลักษณ์อนุญาตให้ใช้จักรยานร่วมทางได้ 

      2.1.7 ช่องจราจรส าหรับจักรยานโดยการขยายช่องจราจร 

      2.1.8 ช่องจราจรส าหรับจักรยานร่วมกับช่องเดินรถประจ าทาง 

     2.2 เครื่องหมายจราจรส าหรับรถจักรยาน 

     2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับข้ามและทางแยก 

     2.4 จุดจอดรถจักรยาน 

     2.5 สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการใช้รถจักรยาน เช่น ที่จอด

รถจักรยาน 

 

 ค. ความหมายและความส าคัญของการวางแผนจัดน าเที่ยว 

  การวางแผนจัดน าเที่ยว หมายถึง การวางแผนและตัดสินใจในการเลือกองค์ประกอบในการ

จดัน าเที่ยวที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เช่น การวางแผน

เลือกเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เลือกร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อย เลือกยานพาหนะที่เหมาะสมมี

ความปลอดภัย และเลือกแหล่งซื้อของที่ดีมีคุณภาพ เป็นต้น โดยการเลือกจะต้องค านึงถึงความ

เหมาะสมในเรื่องของราคา ศักยภาพในการซื้อของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว 

ความเป็นไปได๎ในเรื่องของการบริหารเวลากิจกรรม ฤดูกาลท่องเที่ยว ความสามารถในการป้องกัน

ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การวางแผนจัดน าเที่ยวควรจะต้องมีผล าาไรตามสมควรเพ่ือ
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น ามาบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552 หน้า 23-27) 

  การที่ได้มีการวางแผนจัดน าเที่ยวนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  

   1.   เป็นการเตรียมการเพ่ือจองสถานประกอบการต่างๆ ให้พร้อมชัดเจน เพ่ือลด

ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น เสี่ยงที่จะไม่ได้รถ  เสี่ยงที่จะไม่ได้ร้านอาหาร เป็นต้น 

   2. เป็นการจัดเตรียมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด 

   3. เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการจัดน าเที่ยวอย่างเป็นระบบ ท าให้

พนักงานขายมคีวามมั่นใจในการตอบค าถามของลูกค้า เช่น เข้าชมทึ่ไหนบ้าง ไปพักที่ไหน เป็นต้น 

   4. ได้สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน  

   5.  สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากที่สุด 

   6. ได้รู้ถึงสภาพทั่วไปในเรื่องต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการเสนอขาย 

   7. เป็นการสร้างสัมพันธ์โดยตรงที่ดีให้เกิดข้ึนกับสถานประกอบการต่างๆ จากการได้

ไปส ารวจเส้นทางและเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งกันและกัน 

   8. เป็นกระบวนการให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทาง และแนวทางการในการปฏิบัติ

วางแผนจัดน าเที่ยว และร่วมกันประสานงานอย่างเป็นทีม อย่างเป็นระบบ  

   9. สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายแนวปฏิบัติของแต่ละฝ่าย 

   10. เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นต่อการท างานในอนาคต 

   11. การวางแผนท าให้เกิดการประหยัด เพราะได้เลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

   12.  ผู้จัดน าเที่ยวได้มีโอกาสเลือกสถานประกอบการที่ดีที่สุด มีเวลาเหลือส าหรับ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

 

 ง. ปัจจัยในการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยว 

  การจัดรายการน าเที่ยวหรือการวางแผนการท่องเที่ยวจะต้องมีการวางแผนเป็นระยะ

เวลานาน โดยปัจจัยในการวางแผนจัดน าเที่ยว มีดังนี้ (บังอร ฉัตรรุ่งเรือง, 2554 หน้า 48)  

   1.  รายการท่องเที่ยวอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว 

   2.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

   3. มีสิ่งดึงดูดใจทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง 
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   4. มีระยะทางไกลพอสมควรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หรือหากเป็นระยะทางใกล้

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเอง ไม่จ าเป็นต้องใช้บริการบริษัทน าเที่ยว 

   5. อากาศดี มีภูมิทัศน์สวยงาม 

   6. มีความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก 

   7. มีตัวแทนผู้ประกอบการท้องถิ่นอ านวยความสะดวก เช่น บริการเรือท้องถิ่น 

   8. มีการก าหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของรายการน าเที่ยว และ

ราคาของคู่แข่ง 

   9. สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการขายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

8.   แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) 

 ก. ความหมายของรูปแบบ 
  ค าว่า “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าที่ใช้เพ่ือสื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

รูปแบบจะหมายถึงสิ่งหรือวิธีการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบบจ าลอง

สิ่งก่อสร้าง รูปแบบในการพัฒนาชนบท เป็นต้น  
  พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (1981, p. 668) ให้ความหมายไว้ 

5 ความหมาย แต่โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะ คือ 
   1.  Model หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของของจริง ซึ่งเท่ากับ แบบจ าลอง 
   2.  Model ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการ

บางอย่าง เช่น ครูต้นแบบ 
   3.  Model หมายถึง รุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
  พจนานุกรมการศึกษา Good (1973) ได้ให้ความหมายรูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือ เป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ 

ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง หรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและสัญลักษณ์ในระบบสังคม ตามความหมาย

ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบคือแบบจ าลองของสิ่งที่เป็น 
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2536, หน้า 91-99) รูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด

ความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือ เรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏใน

ลักษณะของการสื่อสารในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลักษณะเลียนแบบ 
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หรือเป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผังหรือแบบแผนของการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ 
  อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่

ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

 

 ข.  ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป 

ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (Keeves, 1988, 

pp. 561-565) 
   1.  Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่ง

เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน

นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 

นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง

เท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
   2.  Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏ การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ  หรือรูปภาพ เพ่ือให้ เห็นโครงสร้างทางความคิด 

องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ  
   3.  Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการ

แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้ งในสาขาจิตวิทยาและ

ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
   4.  Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis 

และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่

เกิดข้ึน เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ

ทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 

เป็นต้น 
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  กล่าวโดยสรุป รูปแบบมีหลายประเภท เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่ง

ออกเป็น รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่

ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบที่น าเอา  ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่

เกิดข้ึน เป็นต้น 

 

9.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรสื่อสำรกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 

 ก.   ความหมายของการสื่อสารการตลาด 
  การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึงการสื่อความหมายของ

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับ

ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าคัญคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และสร้างความจง-รักภักดีของ

ลูกค้า (Customer Loyalty) กิจกรรมการสื่อสารการตลาดจึงประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
  ดารา ทีปะปาล (2546, หน้า 23) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารการตลาด คือ กิจกรรมทั้ง

มวลที่นักการตลาดได้กระท าขึ้นเพ่ือให้เป็นข่าวสารกระตุ้นจูงใจ เพ่ือสื่อความหมายถ่ายทอดความคิด 

ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้เกิดการยอมรับ 

และตัดสินใจซื้อในที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มุ่งหวังไว้ 
  ทั้งนี้ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานสามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งของตรา

ยี่ห้อ(Strong Brand Identity) ในตลาด โดยการผูกรวมเอาภาพลักษณ์และข่าวสารต่าง ๆ เข้าไว้

ด้วยกัน ซึ่งหมายความว่า ข่าวสารต าแหน่งครองใจและภาพลักษณ์ ตลอดจนอัตลักษณ์ของธุรกิจจะ

ถูกน าเสนออย่างกลมกลืนเป็นแนวเดียวกันในทุก ๆ เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นทางการประชาสัมพันธ์ 

การตลาดทางตรง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และอ่ืน ๆ  
  แนวคิดในการน ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริม

การตลาดนี้  เป็นการประยุกต์เอาแนวทางการด าเนินงานของการตลาดสมัยใหม่มาเป็นกรอบ 

เนื่องจากภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดถือเป็นเป้าหมายส าคัญทางการตลาดที่องค์การธุรกิจ
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จะต้องสร้างเสริมให้มีความโดดเด่นและเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในสภาวะการแข่งขันของ

ตลาดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 ข.   ลักษณะของการสื่อสารการตลาด 
  การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) มีลักษณะดังนี้ (จิระวัฒน์ อนุวิชชา

นนท์, 2554, หน้า 162) 
   1. เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางการตลาดระหว่างผู้ส่งข่าวสารหรือผู้ขาย และ

ผู้รับข่าวสารหรือผู้ซื้อ 
   2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตือนความทรงจ า แจ้งข่าวสาร และจูงใจให้เกิดความต้องการ

ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
   3. อาจใช้บุคคลหรือเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเรียกว่าส่วนประสมการ

ส่งเสริมการตลาด 
  โดยบทบาทของการสื่อสารการตลาด มีดังนี้  

1. ก าหนดต าแหน่งและสร้างความแตกต่างในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ 
2. ช่วยให้ลูกค้าประเมินคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งบ่งชี้ความ

แตกต่างที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ิมการสนับสนุนแก่พนักงานผู้ให้บริการและการปฏิบัติงานเบื้องหลัง 
4. เพ่ิมคุณค่าผ่านการสื่อสาร 
5. ช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมากข้ึน 
6. การเพ่ิมหรือลดอุปสงค์ให้ตรงกับขีดความสามารถ 

 

 ค.  กระบวนการในการสื่อสารการตลาด 
  กระบวนการในการบริหารการสื่อการตลาด มีดังนี้  (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554, หน้า 

168)   
   ขั้นที่ 1 การก าหนดกลุ่มผู้รับข่าวสาร โดยได้แก่ ผู้มีศักยภาพในการซื้อ ผู้ใช้ ผู้ตัดสินใจ 

ผู้มีอิทธิพล ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรืกลุ่มก็ได้ ลักษณะของกลุ่มผู้รับข่าวสารจะเกี่ยวข้องกับลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ จะพิจารณาจากปัจจัยภายใน ภายนอก 

และปัจจัยเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้รับข่าวสาร 
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   ขั้นที่ 2  การก าหนดวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร เป็นการก าหนดภารกิจในการ

โฆษณาที่ต้องอาศัยกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ารู้จักหรือระลึกได้ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี และเพ่ือให้เกิดความตั้งใจซื้อ

   ขั้นที่ 3  การออกแบบข่าวสาร ผู้ส่งข่าวจะต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารที่

จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
    1) ใจความของข่าวสาร ได้แก่การจูงใจทางด้านอารมณ์ การจูงใจด้านเหตุผล 

การจูงใจด้านศีลธรรม สังคมและสภาพแวดล้อม 
    2) โครงสร้างข่าวสาร ประกอบด้วย ล าดับการน าเสนอข่าวสาร การให้เหตุผล 

และการเขียนข้อสรุป 
    3) รูปแบบของข่าวสาร เช่น ข่าวสารในสื่อวิทยุประกอบไปด้วยส่วนน า ค าพูด 

เสียงเพลงหรือดนตรี คุณสมบัติเฉพาะเพลง เสียงของผู้ประกาศ สื่อโทรทัศน์จะประกอบไปด้วยผู้

แสดง ค าพูด คุณภาพเสียง และการออกเสียง ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์จะประกอบด้วยการพาดหัว ข้อความ สี 

รูปภาพ ฯลฯ 
    4) แหล่งข่าวสาร มีอิทธิพลให้ผู้รับข่าวสารเกิดความสนใจ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้

ที่น่าเชื่อถือ และบุคคลที่ก าลังเป็นที่ชื่นชม 
   ขั้นที ่4 การเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสาร มี 2 แบบ ดังนี้ 
    1) ช่องทางที่ใช้บุคคล  ได้แก่ การขายโดยพนักงาน การให้บริการลูกค้า การ

ฝึกอบรมลูกค้า การให้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและการบอกต่อ 
    2) ช่องทางที่ไม่ใช่บุคคล เป็นการสื่อสารที่ข่าวสารเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน 

ได้แก่ การติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อมวลชน กรส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมและสร้างเสริม

ประสบการณ์ การจัดเหตุการณ์พิเศษ การประชาสัมพันธ์ และบรรยากาศ 
   ขั้นที่ 5 การก าหนดงบประมาณการส่งเสริมการตลาดทั้งหมด อาจใช้วิธีต่างๆ ได้แก่  

การก าหนดความสามารถที่จะจ่าย การก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย การก าหนดตามคู่แข่ง 

และการก าหนดตามวัตถุประสงค์ของงาน 
   ขั้นที่ 6 การตัดสินใจในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ได้แก่ 

ลักษณะของตลาด ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของผู้ซื้อ ขั้นตอนในชีวิตผลิตภัณฑ์ และเงินทุน

ที่ม ี
   ขั้นที่ 7 การวัดการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การวัดเชิงปริมาณ และการวัดเชิงคุณภาพ 
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   ขั้นที่ 8 การจัดการและการประสานงานในกระบวนการติดต่อสื่อสาร โดยเป็นการใช้

แนวคิดการสื่อสารการตลาดร่วมกัน คือ ก าหนดผู้อ านวยการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเครื่องมือการ

ส่งเสริมการตลาดและงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ติดตามการท างานของเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด

ทั้งหมด ติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องทุกประเภท พร้อมทั้งปรับปรุงให้ได้ผลดี

ขึ้น และประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

 ง.  ความหมายและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 

  “การประชาสัมพันธ์” (public relations : PR) เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อองค์กรมากใน

ปัจจุบันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายและการประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ ไม่อยู่กับที่ จึงท าให้มีผู้ ให้ค านิยามไว้ต่าง ๆ กันมากมาย ตามนิยามดั้งเดิม (traditional 

definition) มีผู้ให้ความหมายเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้ 

  World book dictionary (อ้ างอิงจาก วิ รัช  อภิ รัตนกุล , 2554, หน้ า 5) ได้ อธิบาย

ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า  
   1. กิจกรรมของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน หรือบุคคลที่ปฏิบัติ เ พ่ือชนะใจ

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ โดย

การแพร่กระจายข่าวสารทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และ

ภาพยนตร์ 

   2. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน  
   3. การด าเนินธุรกิจ และอาชีพทางด้านนี้ 
  ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2548, หน้า 110) ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า เป็นการ

ติดต่อสื่อสาร ระหว่างองค์กรกับสาธารณชน เพ่ือบอกกล่าวให้ทราบ ชี้แจงท าความเข้าใจให้ถูกต้อง

เกี่ยวกับความคิดเห็น (opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (value) สร้างชื่อเสียงและ

ภาพพจน์ที่ดี สร้างเสริมและรักษา(to build and sustain) ความสัมพันธ์ที่ดีน าไปสู่การสนับสนุน 

และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย  
  เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระท าทั้งสิ้น

ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้า ในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ก่อให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดี อันจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชน ที่

เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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  จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรสถาบันนั้นๆ ด้วยความพยายามในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอันดี ด้วยสื่อหรือวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือให้กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เกิดทัศนคติมีความ

เข้าใจอันดีต่อภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรสถาบัน ยอมรับด้วยความศรัทธาและเกิดการสนับสนุนและให้

ความร่วมมือเป็นผลให้การด าเนินงานขององค์กร สถาบัน บรรลุวัตถุประสงค์ 

  วิรัช อภิรัตนกุล (2554 ,หน้า 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ว่าเพ่ือการ

ชักจูงประชามติ (public opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดมีความรู้ ความ

เข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นการเผยแพร่ 

ที่เป็นในเชิงการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว่างหน่วยงาน หรือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการสร้างค่านิยม (goodwill) แก่กลุ่ม

ประชาชนต่างๆ ด้วยวิธีการบอกกล่าว (inform) ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ 

และสิ่งซึ่งองค์การ สถาบันได้ท าลงไป ในขณะที่รัตนวดี ศิริทองถาวร (2546, หน้า 17) ได้กล่าวถึงการ

ประชาสัมพันธ์ต่อธุรกิจว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการด าเนินความพยายามขององค์การ สถาบัน หรือ

หน่วยงานต่างๆ ในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ ( image) และ

รักษาทัศนคติที่ดีของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุนและให้ความร่วมมือ การประกอบ

ธุรกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่ม หากได้รับความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประชาชนทุกกลุ่มก็จะท าให้การประกอบธุรกิจประสบผลส าเร็จ 

  กัญญา  ศิริสกุลและคณะ (2541, หน้า 5-6 ) พูดถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ไว้

ดังนี้ 

   1. ท าให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย ได้รู้จักองค์กร ตระหนักถึงชื่อเสียง

เกียรติคุณ และมีความรู้ความเข้าใจในงานที่องค์กรปฏิบัติ 

   2. สามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เห็นถึงคุณค่าขององค์กร ซึ่งจะส่งผล

ต่อเนื่องถึงความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ 

   3. เรียกร้องให้ประชาชนให้การสนับสนุนกับสิ่งที่องค์กรด าเนินงานอยู่ 

   4. แก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดข้ึนกับองค์กรเพ่ือเรียกศรัทธาในองค์กรกลับคืนมา 

      สรุปว่าจากการที่การประชาสัมพันธ์ได้ถูกน าไปใช้ในองค์กรแทบทุกแห่ง อย่างกว้างขวาง

ย่อมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี การประชาสัมพันธ์จึงมี

ความส าคัญต่อองค์กรในหลายประการ ดังที่กล่าวมาเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่าย
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บริหารในการเผยแพร่ข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่

ดี ส่งผลให้ภารกิจต่างๆขององค์กรด าเนินไปอย่างราบรื่น และปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ยังเพ่ิม

บทบาทไปในด้านอ่ืนๆ เช่น การตลาด การโฆษณา การปฏิบัติการ จิตวิทยามวลชน การประชา

พิจารณ์ การสื่อสารสาธารณะ ชุมชนสัมพันธ์  ฯลฯ 

 

 จ. วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 

  เสรี  วงศ์มณฑา (2542, หน้า 131-134) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้

คล้ายๆกันดังนี ้

   1. เพ่ือการประกาศข่าวสาร (announcement) 

   2. เพ่ือการให้ข้อมูลข่าวสาร  (information) 

   3. เพ่ือให้ความรู้หรือให้การศึกษา  (educate)  

   4. เพ่ือสร้างการยอมรับ  (to create receptivity) 

   5. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด  (change idea) 

   6. เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมและภาพพจน์ตราสินค้า  (value added and brand 

image) 

   7. เพ่ือสร้างความเข้าใจ  (cognitive) 

   8. เพ่ือสร้างความปรารถนาดีต่อสังคม  (good desire for social) 

   9. เพ่ือชักจูง  (persuade) 

   10. เพ่ือสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่ดี  (love and good relationship) 

   11. เพ่ือการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคม  (social development) 

   12. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  (cooperative) 

   13. เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  (social responsibility) 

   14. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ  (credibility) 

  ลักษณา สตะเวทิน ( 2540, หน้า 8 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้  

   1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่และชี้แจง สร้างความนิยมให้สาธารณชน 

ได้รับรู้ถึงบทบาท นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสาธารณะนั้นประกอบด้วย

สมาชิกขององค์กรและประชาชนนอกองค์กร  
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   2. เพ่ือสร้างชื่อเสียง และป้องกันชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้

องค์กรเป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้วางใจ ยกย่อง ศรัทธา โดยการแสดงเจตนารมณ์ที่ถูกต้องตามบรรทัด

ฐานของสังคม 

   3. เพ่ื อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ถ้ ามีการ

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ก็ย่อมได้รับความร่วมมือและสนับสนุน ฉะนั้น 

การตรวจสอบและประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนย่อมมีความส าคัญต่อองค์กร 

  วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หน้า151) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน

ต่างๆ มีดังนี้  

              1. เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานและประเภทของการ

ด าเนินงานธุรกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

   2. เพ่ืออธิบายให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ Management) ได้ทราบถึงทัศนคติ

ประชามติหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน  

   3. เพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้าและค้นหาจุดบกพร่องต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหายุ่งยาก

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  

   4. เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ ซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ก็เพ่ือให้ลูกค้า

ยอมรับในบริษัทของตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการ  

   5. เพ่ือท าหน้าที่ขจัดปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 

   6. เพ่ือแนะน าบริการ หรือฝ่ายจัดการให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเพ่ือ

ความเจริญ ก้าวหน้าและชื่อเสียงที่ดีของหน่วยงาน  

  สรุปว่าวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะ

ชน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ

องค์กร ส่วนการประชาสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจนั้น เมื่อพิจารณาแล้วมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่า

ขององค์กรรัฐบาลเพราะรัฐวิสาหกิจบางประเภทจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (สุพิณ  ปัญญามาก, 2530, หน้า 169)  จากงานวิทยานิพนธ์ เรื่องการสร้างสื่อ

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในส่วนกลาง ของพรสวรรค์ ภู่

ประการ (2544, หน้า 23-25) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการ 

ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ที่แน่ชัด และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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การท่าอากาศยาน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์

รัฐวิสาหกิจประเภทนี้คือ  

   1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

   2. เพ่ือเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน 

   3. เพ่ือส่งเสริมกิจการหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 

   4. เพ่ือประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชล เพ่ือประโยชน์ของ

ประเทศชาติ 

  ณัฐธิดา  สิริหิรัญ (2551) วิเคราะห์ว่าการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ

ขึ้นกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละองค์กร  ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทขององค์กร 

เพราะวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญใน

การก าหนดแผนประชาสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง คือ 

   1. วัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ หมายถึงรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภทแต่ละแห่ง 

จะต้องก าหนดแผนประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ขององค์กรตนเอง เช่น 

รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารนูปโภค ก็ต้องเน้นในเรื่องประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชน ประเภท

การเงินก็ต้องเน้นถึงความม่ันคงด้านการเงิน 

   2. นโยบายของรัฐวิสาหกิจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม กับสภาวการณ์อยู่

ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายมีส่วนในการก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ 

   3. บุคลากร ต้องมีความค านึงถึงบุคคลที่จะมาร่วมท างาน โดยค านึงถึง 

    3.1 ความรู้ความสามารถของบุคลากร บุคลากรควรมีความรู้ เรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน และสนใจความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ 

    3.2 ความเหมาะสมในวิชาชีพของบุคลากร นอกจากจะมีผู้มีความรู้ ทางการ

ประชาสัมพันธ์แล้ว บุคคลในวิชาชีพอ่ืนก็มีความจ าเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้น เช่น นัก

กฎหมาย วิศวกร นักเศรษฐศาสตร์ ก็จะมีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ซึ่งมีส่วนในงานประชาสัมพันธ์ 

    3.3 ความเหมาะสมของบุคลากรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายที่อยู่

ต่างถ่ิน ต่างภาษา ควรใช้บุคคลที่เข้าถึงกลุ่มเหล่านั้นได้ 

    3.4 ปริมาณบุคลากร กับปริมาณงานประชาสัมพันธ์ ต้องให้มีความเหมาะสมกัน 

มีการแบ่งจ าแนกหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
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   4. ความยืดหยุ่นของแผนการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้อง

กับคน เกี่ยวข้องกับทัศนคติ การจะวางแผนงานประชาสัมพันธ์ต้องค านึงถึงความคิดของคนที่อาจ

เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะต้องใช้ความยืดหยุ่น

ของแผนงานในการปรับเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

   5. กลุ่มเป้าหมาย ของรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันออกไป เช่น ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไร่ ชาวนา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ คนกรุงเทพ ฉะนั้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดจะช่วยในการจัดการวางแผน

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

   6. งบประมาณ เป็นตัวหนึ่งในการก าหนดขีดความสามารถว่างานประชาสัมพันธ์จะ

มีขอบข่ายงานเพียงใด 

   7. เครื่องมือ อุปกรณ์ การด าเนินงานการประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 

อุปกรณ์ สนับสนุน เช่น โสตทัศนูปกรณ์ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ต้องค านึงถึงขีดความสามารถ

ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้วย 

 

 ฉ. ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ 

  “สื่อ” (ศักดา ประจุศิลปะ, 2540, หน้า 12) ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525 ให้ความหมายแบบกริยาไว้ว่า “ท าการติดต่อให้ถึงกัน ชักน าให้รู้จักกัน”, (นาม) “ผู้หรือสิ่งที่ท า

การ ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน” อย่างไรก็ตาม ตามความหมายของค าว่า “สื่อ” ในแง่นี้เป็น

การกล่าวถึงลักษณะของกิจกรรมทางการ สื่อทางมวลชน (Mass communication) ซึ่งพิจารณาค า

ว่า “สื่อ” (Chanel) ในลักษณะของสิ่งที่ท าส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก ดังนั้นจึงควร

พิจารณาค าว่า “สื่อมวลชน” (Mass media) มาประกอบด้วยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “สื่อมวลชน” ไว้ว่า “สื่อกลางที่น าข่าว และความรู้ไปสู่

ประชาชน เช่น หนังสือพิมพ์,วิทยุ,โทรทัศน์ และภาพยนตร์”จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าค าว่า 

“สื่อ” เป็นค ากลางๆ ที่มีความหมายครอบคลุมไปยังสื่อทุกสื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาหรือได้เลือกมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ โดย

มีวัตถุประสงค์ที่จะน าข่าวสารความรู้จากองค์การไปสู่กลุ่มประชาชน เป้าหมาย เครื่องมือการ

ประชาสัมพันธ์มีมากมาย เพราะความรู้ในด้านนี้ไม่หยุดนิ่งเพียงแค่นี้ ดังนั้นเครื่องมือใหม่ๆ จึงเกิดได้
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ตลอดเวลา สรุปจาก เสรี  วงศ์มณฑา (2542, หน้า 167-181)  เขียนเรื่องเครื่องมือการประชาสัมพันธ์

ได้ดังนี ้

   1. การเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับองค์กร โดยการ

เผยแพร่ข่ าว  (news release) การประชุ มนั กข่ าว  (press conference) การให้ สั มภ าษณ์ 

(interview) การท าสารคดีวิดีโอ (video documentary) ฯลฯ 

   2. การท าสารคดีวิดีโอ (Video documentary) องค์กรต่างๆควรจะสร้างวิดีโอ

ขึ้นมาอย่างน้อย 1 เรื่องโดยการจัดท าเป็นวิดีโอสารคดี โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับองค์ การ

ด าเนินงาน ประวัติขององค์กร เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเอาไว้ในหลายๆกรณี เช่น ในโอกาสที่

มีใครมาเยี่ยมชมองค์กรจะได้เปิดให้เข้าชม หรือเอาไว้เวลาจัดนิทศรรการ หรือเวลาจัดการสัมมนา 

   3. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press relations) เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

สื่อมวลชน ถือว่าเป็นรากฐานของการประชาสัมพันธ์ เช่น การพบปะกับสื่อมวลชนเป็นครั้งคราวการ

เยี่ยมเยียนสื่อมวลชน 

   4. ชุมชนสัมพันธ์ (Community relations) เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ชุมชน เช่น การเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของชุมชน ช่วยอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชน ช่วยพัฒนาชุมชน ฯลฯ การช่ยเหลือด้านใดด้านหนึ่งแก่สังคมย่อมท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ

องค์กร 

   5. การท ากิจกรรมสาธารณะ (Public affairs) 

   6. รัฐบาลสัมพันธ์ (Government relations) เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกับรัฐบาล

เพ่ือท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น การเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน การมี

ส่วนร่วมในการกุศล การให้หรือการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดงาน การส่งคนไปร่วมกิจกรรม

ของรัฐบาล ฯลฯ 

   7. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special event) เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษที่สามารถดึง

คนเข้ามามีส่วนร่วมได้ เราสามารถที่จะวัดผลได้ทันทีว่ามีที่สนใจในกิจกรรมมากเท่าใด เช่น การจัด

ประกวด การจชจัดการแข่งขัน การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน การ

จัดงานวันฉลอง ฯลฯ 

   8. เครื่องมือการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทศรรการ การ

เปิดโอกาสให้คนมาเยี่ยมชมองค์กร ฯลฯ ซึ่งการเปิดโอกาสให้คนมาเยี่ยมชมองค์กร เป็นอีกวิธีการหนึ่ง

ซึ่งสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดี ให้กับองค์กรได้ เพราะนอกจากจะให้กลุ่มเป้าหมายได้มาเห็น
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กระบวนการท างานขององค์กร ยังมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ที่องค์กรต้องการให้ทราบ ไม่ว่าจะ

เป็นปรัชญาการท างานขององค์กร ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีที่สร้างความน่าชื่นชมให้กับ

องค์กร 

  นอกจากนี้อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553, หน้า 21 - 22) ยังอธิบายประเภทสื่อซึ่งสอดคล้องกัน

คือ 

   1. สื่อบุคคล (Personal  Media) หมายถึง  ตัวบุคคลที่ท าหน้าที่ เป็นสื่อหรือ

ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่  ประชาชน บุคลากร 

ครอบครัว ครู นักเรียน เป็นต้น 

   2.  สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) หมายถึง สื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และ

องค์การใช้เป็นสื่อหรือช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จัดเป็นสื่อทั้ง

ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  ได้แก่ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสาร เป็นต้น 

   3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics   Media)  หมายถึง ใช้ติดต่อสื่อสารกันด้วย

ภาพและเสียงโดยใช้กระบวนการทางเทคนิคผ่านสื่อที่อาศัยคลื่นไฟฟ้าเป็นตัวน าพาให้เกิดภาพหรือ

เสียงโดยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

   4. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหา

เฉพาะเจาะจงและเป้าหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่มได้แก่ จดหมายข่าว ใบปลิ ว แผ่นพับ 

โปสเตอร์ จูลสาร คู่มือ การจัดนิเทรรศการ สื่อพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

   5.  สื่อใหม่ (New Media) เป็นสื่อที่พัฒนามาจากสื่อเดิมที่มีอยู่โดยการบูรณาการสื่อ

เก่าและสื่อใหม่ และอาศัยความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไป อาจจะจัดอยู่ในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เช่น Internet Line Facebook SMS เป็นต้น  

  นอกจากนี้ยังมีสื่อวีดีทัศน์ ได้รับความนิยมและน ามาใช้ในวงการต่างๆมากมาย ทั้งภาครัฐ

และเอกชน พบว่าวีดิทัศน์มีคุณลักษณะเด่นหลายประการ ดังที่ สุดสวาท เกศบุรมย์ (2530 , หน้า 11) 

ได้กล่าวถึงคุณค่าที่เป็นลักษณะเด่นของวีดิทัศน์ ดังนี้  

   1. สามารถเสนอภาพในแง่มุมต่างๆ วิธีถ่ายท าและตัดต่อวิดีโอเทป สามารถแสดง 

ให้ผู้ดูได้เห็นทั้งภาพระยะใกล้ และภาพระยะไกล ซึ่งภาพระยะใกล้จะเน้นให้ผู้ดูเห็นที่สิ่งต้องการได้ 

   2. เปิดดูรายการได้หลายครั้งตามความต้องการ 

   3. เครื่องเล่นบางรุ่นสามารถหยุดภาพ เลื่อนภาพได้ทีละเฟรม หรือเล่นภาพช้าใน 

ส่วนที่ต้องการได้ ท าให้ความต่อเนื่องของภาพได้อย่างชัดเจน 
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   4. สามารถลบภาพและเสียงหรือบันทึกใหม่ได้ 

   5.  ในส่วนของผู้ผลิตรายการ หากผลิตรายการครั้งแรก ด้ภาพหรือเสียงไม่สมบูรณ์ 

สามารถหาภาพหรือเสียงมาใส่แทรกภายหลังได้ ถ้ามีเครื่องตัดต่อโดยไม่จ าเป็นต้องท าใหม่ทั้งรายการ 

  การเลือกใช้สื่อมักมีวิธีการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้รับ (Type of audience) 

ลักษณะข่าวสาร (Message) และขั้นตอนในกระบวนการยอมรับของผู้รับสารหากเลือกและใช้สื่อแต่

ละประเภทได้เหมาะสมแล้ว ความส าเร็จของโครงการนั้นๆอาจเป็นไปได้ยาก ในการส่งข่าวย่อมต้อง

อาศัยสื่อ (media) เป็นเครื่องช่วยน าเนื้อหาข่าวสารไปยังผู้รับ ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนถูกต้อง แต่

การจะใช้สื่ออะไร อย่างไร ให้บังเกิดผลตามความต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องท าความเข้าใจกับสื่อ

เหล่านั้นให้ดีเสียก่อนและจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงธรรมชาติและหน้าที่ของสื่อแต่ละชนิดเพ่ือการวาง

แผนการใช้อย่างเหมาะสม (อนันต์ธนา อังกินันทน์, 2527, หน้า40) 

  ในการใช้สื่อให้ เกิดประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ นอกจากจจะต้องค านึงถึง

ประสิทธิภาพของต้นทุนจากสื่ออ่ืนแล้ว ยังต้องค านึงถึงว่าสื่อนั้นสร้างภาพลักษณ์อะไรให้กับองค์กร 

และสามารถเสริมสร้างภาพพจน์องค์กรให้ดูดีขึ้นหรือไม่ ตลอดจนค านึงถึงผลว่าสามารถเปลี่ยนแปลง

ความคิดของผู้รับสารด้วย (ณัฐธิดา   ศิริหิรัญ, 2551, หน้า 19) 

 

 ช. ประเภทและรูปแบบของรายการวีดิทัศน์ 

  รายการวีดิทัศน์ถูกผลิตขึ้นมาหลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่นเพ่ือให้

ข่าวสาร เพ่ือให้สาระความรู้ หรือเพ่ือความบันเทิง วสันต์ อติศัพท์ (2533, หน้า 50) สรุปประเภท 

ของรายการวีดิทัศน์ไว้ดังนี้ 

1. รายการข่าวสาร เป็นรายการที่เสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าง 

ตรงไปตรงมา 

2. รายการการศึกษา เป็นรายการที่เสนอความรู้ต่างๆกับผู้ชม ทั้งทางด้านการเรียน 

การสอนโดยตรง และการให้ความรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ชีวิต 

3. รายการบันเทิง เป็นรายการที่มุ่งเสนอเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน แก่ผู้ชม 

เป็นหลัก 

   4. รายการโฆษณา เป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ผู้ชมคล้อยตามกับสินค้าต่างๆ 
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   5. รายการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกับรายการโฆษณา ตรงที่เน้นถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน รวมถึงการรณรงค์ เผยแพร่เรื่องราว

ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

  ซึ่งการจัดท าสื่อวีดีทัศน์นิยมจัดท าหลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเน้นในเรื่องการสร้าง

ภาพพจน์ที่ดี เป็นที่น่าประทับใจ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการความร่วมมือสนับสนุนจากสาธารณะ

ชนให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (วัฑฒนา จันทร์จรัสวัฒนา, 2533, หน้า 32) 

 

 ฌ. ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 

  ณรงค์ สมพงษ์ (2535, หน้า 253 - 278) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการผลิตรายการวีดิทัศน์ 

ว่ามี 4 ขั้นตอน คือ  

   1. การวางแผนการผลิต (planning) 

    จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในการผลิต การพิจารณากลุ่มผู้ดู การศึกษาเนื้อหา

และก าหนดรูปแบบของรายการ สุดท้ายของการวางแผนคือการเขียนบท การวางแผนการผลิตว่าจะ

ผลิตรายการออกมาแบบใด มีความยาวเท่าไร ขึ้นกับหัวข้อพิจารณาดังนี้ 

     1.1 จุดมุ่งหมายของรายการ 

     1.2 งบประมาณในการผลิตรายการ 

     1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตรายการเท่าท่ีมีอยู่ 

     1.4 กลุ่มเป้าหมายที่จะน ารายการไปใช้ 

     1.5 ลักษณะเนื้อหาของรายการ 

    การเขียนบทวีดิทัศน์ซึ่งอยู่ในขั้นการวางแผนการผลิตมีความส าคัญมาก เพราะ

บทวีดิทัศน์จะเป็นแนวทางให้ผู้ร่วมผลิตในทีมงานทุกฝ่ายสามารถทราบและเข้าใจตรงกันว่า จะต้อง 

ท างานประสานกันอย่างไร เริ่มตั้งแต่การเตรียมงานก่อนถ่ายท า การถ่ายท า และการตั ดต่อ

บันทึกเสียง รวมไปถึงการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย และการจ ากัดเวลาของรายการ ผู้เขียนบท

จะต้องมีความเข้าใจกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์ เทคนิคของอุปกรณ์และข้อจ ากัดของเครื่องมือ 

มิฉะนั้นแล้วบทอาจเกินความสามารถของเครื่องมือ 

    การเขียนบทที่ดี มีหลักส าคัญในการเขียน ดังนี้ 
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  1. บทวีดิทัศน์ควรจะมี theme หรือแก่นของเรื่อง ซึ่งเป็นจุดที่ส าคัญ

ที่สุดของเนื้อหา เพ่ือคงบทวีดิทัศน์ให้มีเอกภาพ (unity) ในเนื้อหาเอาไว้ไม่ให้เนื้อหาเบี่ยงเบนไปจาก

จุดส าคัญของเรื่องมากเกินไป 

  2. บทวีดิทัศน์ควรมีการวางโครงเรื่องที่ดี ตั้งแต่การน าเรื่องให้ชวน

ติดตาม มีการถ่วงเรื่องและขยายรายละเอียด เมื่อรู้สึกว่าคนดูเริ่มจะเบื่อก็ควรเปลี่ยนสถานที่ใหม่ ที่

ส าคัญคือ บทวีดิทัศน์ทุกเรื่องควรมีจุดสุดยอด (climax) ของเรื่อง และการสรุปปัดเรื่องในตอนท้าย 

อัตราส่วนของเนื้อเรื่องในบทควรจัดให้เหมาะสม บทน าไม่ควรยาวเกิน 10 % ของเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง

ควรมี 80 % และท่ีเหลือเป็นส่วนสรุป 10 % 

  3. รูปแบบของรายการวีดิทัศน์ควรมีความหลากหลาย (variety) การ

เสนอเรื่องไปในแนวเดียวกันทั้งหมด ผู้ดูก็จะเกิดความเบื่อหน่าย 

  4. ภาษาของบทวีดิทัศน์ที่ดี ควรมีความสละสลวย (coherence) และ

ลื่นไหลไปตามเรื่อง ควรใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ค ากะทัดรัด เข้าใจง่าย เน้นความรู้สึกสร้าง

อารมณ์ร่วมไปกับภาพ 

  5. ภาพและค าบรรยายควรมีความสัมพันธ์กัน 

  6.  บทที่ดีจะต้องมีความต่อเนื่องของภาพ และค าบรรยาย ได้แก่ต่อเนื่อง

ด้วยภาพเป็นการเสนอภาพให้ต่อเนื่องไปตามล าดับ ไม่สะดุดความรู้สึกของคนดู จากช็อตหนึ่งไปยัง

อีกช็อตหนึ่ง หรือมีความต่อเนื่องด้วยค าบรรยาย เป็นการใช้ค าบรรยายเป็นตัวเชื่อมต่อความรู้สึกของ

คนดูโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นช่วงต่อของช็อตต่อช็อต หรือฉากต่อฉาก 

   2. การเตรียมการถ่ายท า (preparation) 

    หลังจากที่ได้วางแผนการผลิตและเขียนบทแล้ว การเตรียมงานถ่ายท า มีขั้นตอน

ดังนี้ 

    2.1 แยกช็อตส าหรับถ่ายท าจากบทวีดิทัศน์ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นบทส าหรับถ่าย

ท า  (Shooting script) โดยการเรียงล าดับช็อตที่จะท าการถ่ายท าในฉากเดียวกันไว้ด้วยกัน ถึงแม้จะ

อยู่ต่างฉากกันก็ตาม 

    2.2  ออกไปส ารวจสถานที่ ที่จะใช้ในการถ่ายทั้งหมด โดยเฉพาะการถ่ายท านอก 

สถานที ่

    2.3  ก าหนดตารางในการถ่ายท าตามช็อตที่แยกไว้แล้ว โดยแยกไว้ตามเวลาและ 
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สถานที่ถ่ายท าเป็นแห่งๆไป เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในขั้นตอนของการถ่ายท า ไม่จ าเป็นที่จะท า

การถ่ายท าตามล าดับของบทเสมอไป จะท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

    2.4 วางผังรายการและก าหนดสถานที่ถ่ายท า 

    2.5 ด าเนินการจัดฉากและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถ่ายท าไว้ให้ครบ 

ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ในตาราง หากเป็นการถ่ายท าตามสถานที่จริงก็ควรติดต่อเจ้าของสถานที่ และ

แจ้งให้ทราบถึงวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ประกอบในฉาก 

    2.6 ทีมงาน ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนที่จะมีการถ่ายท าจริงๆ เพ่ือ

ซักซ้อมให้เข้าใจตรงกันก่อนการถ่ายท า 

    2.7 ท าการซ้อมบทผู้แสดงก่อนถ่ายท าจริง เพ่ือไม่ให้ผิดพลาด จึงเริ่มถ่ายท าจริง 

    2.8 ถ้าเป็นการถ่ายท านอกสถานที่ ต้องติดต่อกับผู้แสดงและเจ้าของสถานที่

นานพอสมควร 

   3. การผลิตรายการ (production) 

    การผลิตรายการเป็นขั้นตอนทางเทคนิคต่างๆ เช่นการบันทึกภาพ การก ากับ

รายการ การบันทึกเสียงขณะถ่ายท า เป็นต้น การถ่ายท าในข้ันผลิตรายการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

    3.1 การถ่ายท าภาพในสถานที่ (indoor or studio shooting) เป็นการถ่ายท า

เทปโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ โดยจัดฉากส าหรับถ่ายท าในสตูดิโอ 

    3.2 การถ่ายท าภาพนอกสถานที่ (outdoor shooting) เป็นการถ่ายท าจาก

สถานที่จริง 

   4. งานผลิตหลังการถ่ายท า (post production) 

    งานผลิตหลังการถ่ายท าเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะในการใช้

เครื่องมือและเทคนิคพิเศษ คือการตัดต่อ และการบันทึกเสียง การตัดต่อภาพนับเป็นขั้นตอนที่มี

บทบาทส าคัญ เพราะช่วยให้เรื่องราวที่ถ่ายท ามานั้นน่าสนใจ สมคิด ธีระศิลป์(2540, หน้า 142-144) 

พูดถึงการตัดต่อล าดับภาพ ว่ามีความส าคัญ ดังนี้ 

    4.1 ช่วยเชื่อมต่อภาพ การถ่ายท ารายการวิทยุโทรทัศน์ไม่นิยมจับภาพฉากใด 

นิ่งๆ นานๆ เพราะจะท าให้ผู้ชมเบื่อหน่าย จึงนิยมถ่ายช็อต (shot) สั้นๆ จับภาพในมุมต่างๆกัน ถ้า

เป็นการถ่ายท าด้วยกล้องตัวเดียว ก็จะต้องน าภาพที่ถ่ายมาทั้งหมดมาเรียงล าดับใหม่ ต่อเชื่อมภาพแต่ 

ละช็อตเข้าด้วยกันตามล าดับให้ถูกต้องตามเรื่องราว หรือตามบทโทรทัศน์ 
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    4.2 ช่วยแก้ไขส่วนบกพร่อง การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นั้น แม้ว่าจะ

ระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ยังมักจะพบข้อบกพร่องอยู่เสมอ การตัดต่อสามารถช่วย

ได้ โดยตัดภาพที่ไม่พึงปรารถนาออกไป แล้วแทรกภาพที่ดีเข้าแทนที่ หรือถ้าต้องการแต่ภาพ ไม่

ต้องการเสียงที่มากับภาพก็เอาออกไปได้ 

    4.3 ช่วยจ ากัดเวลา เวลาออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นเวลามีค่ามาก 

การผลิตรายการจึงต้องให้มีความยาวพอดีกับช่วงเวลาที่ก าหนด แม้ว่าจะต้องเสียภาพดี ๆ สวย ๆ 

และเป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่จะน าเสนอมากเพียงไร ก็จ าเป็นต้องเลือกภาพเหล่านั้นมาตัดต่อ ให้ได้

ความยาวที่เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

    4.4 ช่วยสร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง การล าดับภาพเป็นการน าภาพแต่ละฉาก

แต่ละตอนมาต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยได้อารมณ์และความรู้สึกที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ในขั้นตอนของการ

ถ่ายท าต้องได้ภาพที่ดี มีรายละเอียดพียงพอ ทั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง และภาพใกล้ ภาพหลายๆ

มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน เพ่ือสามารถเลือกภาพมาตัดต่อได้ตามต้องการ ทั้งนี้อาจใช้เทคนิคพิเศษ

ในการตัดต่อล าดับภาพ เช่น การท าภาพจางซ้อน (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) หรือเทคนิคอ่ืนๆ 

เข้าช่วย เพื่อท าให้รายการสมบูรณ์ ได้เรื่องราวตามท่ีต้องการ 

     

 ฌ.  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

  มีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้  (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553, หน้า 218 - 221) 

1. ขั้นเตรียมการ (pre-production)  เป็นขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการ

อยู่ด้วยกันควรพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้  

    1.1 วัตถุประสงค์  ต้องมีจุดมุ่ งหมายชัดเจนว่าเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เป็นต้น 

    1.2 กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเป็นใคร  เพ่ือให้เนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถดู

จากปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ฐานะเศรษฐกิจ สถานภาพ รวมไปถึงทัศนคติ 

  1.3 เนื้อหารายการ  ควรมีอะไรบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

    1.4 ความยาวของรายการและรูปแบบรายการ  ความยาวต้องเหมาะสมและ

เนื้อหาต้องสอดคล้องกับรูปแบบรายการ 

    1.5 เวลาในการออกอากาศรายการ ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
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    1.6 งบประมาณ   เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้รายการมีคุณภาพน่าติดตามเพราะ

การด าเนินงานต้องอาศัยงบประมาณในการผลิตรายการ 

    1.7 บทวิทยุกระจายเสียง  เป็นเหมือนกรอบของการผลิตรายการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์   

 

   2. ขั้นซักซ้อม(Rehearsal)  

    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดีนั้นต้องมีการซักซ้อมก่อนการบันทึกเสียง 

การซักซ้อมอาจมีหลายขั้นตอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายการ ถ้าเป็นรายการที่ผลิตยากและมี

ผู้เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เช่น รายการละคร ก็ต้องซ้อมหลายขั้นตอนและต้องมีความพิถีพิถันมาก 

ข้อดีของการซ้อมคือ ช่วยลดความผิดพลาดทั้งด้านเนื้อหา การพูด และการแสดง เพราะระหว่างการ

ซ้อมผู้ผลิตและผู้ก ากับรายการจะต้องแนะน าแก่ผู้ร่วมรายการทุกฝ่าย ท าให้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่าง ๆ ก่อนมีการบันทึกเสียง หรือจัดรายการสด 

   3. ขั้นออกอากาศ (On Air) 

    เป็นขั้นตอนที่จัดรายการจริงหลังจากที่มีการซักซ้อมเป็นอย่างดีจนมั่นใจแล้ว

ขั้นตอนนี้ต้องมีความพิถีพิถันในการจัดท ารายการเพ่ือให้รายการสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น

และเกิดผลตามท่ีคาดหวังไว้ 

   4. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  

    เป็นขั้นเมื่อออกอากาศไปแล้วผู้ฟังรู้สึกอย่างไรเกิดประสิทธิพลตามที่รายการ

คาดหวังไว้หรือไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างเพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรังรายการให้มีคุณภาพต่อไป 

 

 ญ. การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  มีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553, หน้า 237 - 246) 

   1. ขั้นเตรียมการก่อนผลิตรายการ (Pre-production)  เป็นขั้นตอนที่น าแผนซึ่งวาง

ไว้แล้วมาสร้าง  ผลิต  หรือจัด  ให้พร้อมก่อนจะถึงวันเวลาการผลิตรายการ  การเตรียมการครอบคลุม

การจัดความพร้อมในด้านบุคลากร  ได้แก่  การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆ  การเตรียม

สถานที่ทั้งภายในและนอกสถานที่  หมายถึง  การเลือกสถานที่และบางสถานที่ต้องขออนุญาตใช้

สถานที่ล่วงหน้า  การเตรียมอุปกรณ์การผลิต  เช่น  กล้องโทรทัศน์  เครื่องบันทึกเทป  ระบบเสียง  

แสง  ฯลฯ  การเตรียมฉาก  วัสดุประกอบฉาก  เครื่องแต่งตัวและแต่งหน้า  การเตรียมวัสดุกราฟิก
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และวัสดุรายการ  การเตรียมการแสดง  การเตรียมเสียงแสง  การติดตั้งและอุปกรณ์การผลิต  ใน

ขั้นตอนนี้บางครั้งรวมไปถึงการเตรียมท าประชาสัมพันธ์รายการด้วย  นอกจากนี้  ยังรวมไปถึงการ

ซักซ้อมก่อนเริ่มด าเนินการผลิตรายการด้วย 

   2. ขั้นตอนการผลิตรายการ  (Production)  เป็นการน าแผนงานและปัจจัยการผลิต

ที่ได้จัดเตรียมไว้ไปด าเนินผลิตให้ผลส าเร็จออกมาเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์  ผู้รับผิดชอบในขั้นนี้คือ  

ผู้ก ากับรายการ  สิ่งที่ต้องท าในขั้นตอนนี้ได้แก่  การติดตั้งอุปกรณ์  (set  up)  การถ่ายท ารายการ  

(shooting  &  recording)  ซึ่งบางรายการอาจจะต้องบันทึกรายการไว้ตัดต่อภายหลัง 

   3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ  (Post-production)  เมื่อด าเนินการผลิตรายการ

เรียบร้อยแล้วขั้นหลังการผลิตรายการจะเก่ียวกับงาน  2  ประเภท  ดังนี้ 

    3.1 การตัดต่อล าดับภาพ  หากไม่เป็นรายการสดที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ในห้องผลิต

รายการโทรทัศน์จะต้องน ามารายการที่บันทึกไว้มาตัดต่อล าดับภาพ  ท าเทคนิคพิเศษ  ซ้อนอักษร  

ซ้อนภาพ บันทึกเสียงบรรยาย  บันทึกเสียงดนตรี  และการผสมเสียง  เมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วต้อง

ตรวจสอบรายการ  ซึ่งแบ่งออกเป็นการตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหา  แล้วจึงน าไปออกอากาศ 

    3.2 การประเมินรายการ   เป็นการพิจารณาคุณค่าของรายการโทรทัศน์ที่ผลิต

ขึ้นมาว่ารายการมีคุณภาพควรแก่การออกอากาศหรือไม่  ต้องปรับปรุงอะไร  รวมทั้งตรวจสอบว่า

ออกอากาศแล้วมีผลย้อนกลับจากผู้ชมอย่างไร  มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ 

  

 ฎ. รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

  สามารถแบ่งได้เป็น  14  รูปแบบ  ดังต่อไปนี้  (อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์, 2552, หน้า134-

143) 

   1.  รายการพูดคุย  (Talk programme หรือ  Talk  show)  เป็นรายการที่มีผู้

ด าเนินรายการเพียงหนึ่งคนมาปรากฏตัวพูดคุยกับผู้ชมหรือผู้ฟังทางบ้าน  มักน าข่าวเหตุการณ์  

วิเคราะห์สถานการณ์สังคมหรือเศรษฐกิจ  หรือสาระความรู้มาน าเสนอ  ส่วนมากจะมีภาพประกอบ

เรื่องราวที่พูดถึงเพ่ือมิให้เห็นหน้าผู้พูดตลอดเวลา  รายการแบบนี้จะน่าสนใจเมื่อผู้ด าเนินรายการมี

ความรู้และมีความสารถในการพูดและเสนอเนื้อหาสาระและต้องมีภาพประกอบ 
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   2.   รายการสนทนา  (Conversational  programme)  เป็นรายการที่มีคนมา

พูดคุยกัน  2 – 3  คน  เป็นผู้ร่วมสนทนา  มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่น าเสนอ  โดยผู้

สนทนาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้  รายการสนทนาที่ดีควรมีภาพประกอบเพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายของภาพ 

   3.  รายการอภิปราย  (Discussion  programme  หรือ  forum  หรือ  panet)  

เป็นรายการที่น าเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายโดยเชิญบุคคลที่มีความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง

แตกต่างกันมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนด  ผู้ด าเนินรายการมีหน้าที่ตั้งค าถาม  กระตุ้น

ให้ผู้ร่วมรายการแสดงความคิดเห็น  เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ  และสรุปประเด็นส าคัญ 

   4.  รายการสัมภาษณ์  (Interview  programme)  คือรายการที่ต้องการน าเสนอ

ความรู้  ความคิดเห็นจากบุคคลใดคนหนึ่งหรอหลายคน  สาระส าคัญของรายการสัมภาษณ์คือ  ความ

อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียง  และความรู้ความคิดเห็นของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์โดย

มีบุคคล  2  ฝ่าย  ได้แก่  ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมค าถามไว้เ พ่ือให้

สามารถถามได้อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งต้องปรับค าถามให้เข้ากับสถานการณ์ขณะที่สัมภาษณ์ได้  

รูปแบบรายการสัมภาษณ์อาจจะน าไปสอดแทรกกับประเภทรายการอ่ืนๆ  เช่น  น าเอาสัมภาษณ์ไป

ประกอบรายการข่าวหรือสารคดี  เป็นต้น 

   5.  รายการเกมหรือการตอบปัญหา  (Game  show  หรือ  quiz  show)  เป็น

รายการที่จัดให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือตอบปัญหา  มีการก าหนด

กติกาที่ชัดเจนแน่นอน  รวมถึงตั้งรางวัลดึงดูดใจให้เข้าร่วมแข่งขัน  เป็นรายการที่เน้นความตื่นเต้นเร้า

ใจชวนติดตาม  หัวใจของการแข่งขันอยู่ที่วิธีการแข่งขันที่น่าแปลกใหม่ชวนติดตาม  รายการแข่งขัน

แยกได้เป็น  2  ประเภท  กล่าวคือหากเป็นการแข่งขันโดยวิธีเล่นเกม  เช่น  ให้เดาะลูกบอล  ให้ต่อ

ภาพ  เราเรียกว่า  เกมโชว์  (game  show)  และหากเป็นการแข่งขันตอบปัญหา  เรียกว่า  ควิซโชว์  

(quiz  show) 

   6.  รายการสารคดี (Documentary programme)  เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราวที่

เป็นจริงหรือมีพ้ืนฐานอยู่บนความจริงไม่ใช่จากการแต่งขึ้น  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์

และบุคคลจริง  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้จะเป็นการเสนอเรื่องจริง  แต่การน าเสนอจะต้องมีลักษณะ

สร้างสรรค์ไม่ใช่ลอกเลียนจากของจริงทั้งหมดโดยไม่มีการตกแต่ง  รายการสารคดีเป็นรายการที่

มุ่งเน้นให้ความรู้มากกว่าความบันเทิง 
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    เราอาจแยกประเภทรายการสารคดีตามลักษณะเนื้อหา  ได้แก่  สารคดีท่องเที่ยว  

สารคดีประวัติศาสตร์  สารคดีบุคคลส าคัญ  สาคดีชีวิตสัตว์  เป็นต้น  การน าเสนอสารคดีอาจเสนอ

ด้วยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการ  โดยไม่มีผู้ด าเนินรายการปรากฏตัวเพ่ือคอยพูดเกริ่นน า  

เชื่อมโยงรายการ  หรืออาจมีผู้ด าเนินรายการปรากฏตัวและท าหน้าที่พูดน าเข้าสู่รายการ  พูด

เชื่อมโยงรายการแต่ละตอน  และสรุปท้ายรายการ 

    รายการสารคดีโทรทัศน์ที่ดีจะต้องมีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งการก าหนดเรื่อง  

ศิลปะการน าเสนอเนื้อหา  เทคนิคการถ่ายท า  การตัดต่อล าดับภาพ  และการให้เสียงดนตรีและเสียง

ประกอบตลอดจนการใช้เทคนิคพิเศษและกราฟิกที่สอดคล้องกลมกลืนกับเนื้อหาสาระ  บรรยากาศ  

และอารมณ์ของรายการ  รายการสารคดีที่สามารถผลิตรายการได้อย่างสร้างสรรค์จะช่วยท าให้ผู้ชมได้

สาระความรู้  พร้อมทั้งเกิดความเพลิดเพลินในการรับชม 

   7.   ข่าว  (News  programme)  คือ  รายการที่น าเสนอเหตุการณ์   เรื่องราว  

ข้อเท็จจริง  หรือข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ  เป็นเรื่องที่สดใหม่มีผลกระทบต่อประชาชน  น าเสนอโดย

วิธีการรายงานเหตุการณ์  การประกาศ  การอ่านค าบรรยายข่าวประกอบภาพ  การสัมภาษณ์  เป็น

ต้น  รายการข่าวที่ดีเนื้อหาข่าวต้องถูกต้อง  รวดเร็วเน้นความน่าเชื่อถือ  เป็นกลาง  ง่ายต่อการเข้าใจ 

    นอกจากน าเสนอข่าวโดยตรงแล้วยังสามารถน าเสนอในลักษณะการวิเคราะห์  

วิจารณ์ข่าว  สารคดีเชิงข่าว  เพื่อมุ่งให้รายละเอียดอย่างเจาะลึกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

   8.   รายการละคร  (Drama  programme)  เป็นรายการที่สะท้อนหรือจ าลอง

เหตุการณ์  สถานการณ์สมมุติ  โดยการก าหนดแนวเรื่อง  โครงเรื่อง  เหตุการณ์  สถานที่  ตัวละคร  

การแสดง  และบทสนทนาให้มีความขัดแย้งหรือการเผชิญปัญหา  เพ่ือดึงดูดความสนใจให้คนติดตาม

จนมีอารมณ์คล้อยตาม  และมีอารมณ์ตื่นเต้น  ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ  จนถึงจุดตื่นเต้นสูงสุด แล้ว

คลี่คลายปัญหากับความขัดแย้งไปในทางท่ีสร้างความพึงพอใจแก่คนดูในที่สุด 

    วัตถุประสงค์ของรายการละครมุ่งให้ความบันเทิงเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็

อาจสอดคล้องสาระความรู้คติเตือนใจไปด้วยเนื้อหาของละครโทรทัศน์สามารถแยกแยะได้หลาย

ประเภทเช่นเดียวกับการแยกประเภทของภาพยนตร์  เช่น  ละครชีวิต  ละครแนวสืบสวน  สอบสวน  

ละครแนวแฟนตาซี  ละครแนวสยองขวัญ  เป็นต้น 

    การเสนอรายการละครสามารถน าเสนอได้หลายรูปแบบ  เช่น  ตอนเดียวจบซึ่ง

จะเป็นละครที่ผลิตขึ้นเนื่องในวาระพิเศษต่างๆ  เช่น  วันแม่  วันพ่อ  เป็นต้น  ละครเรื่องยาว  (Serial  

หรือ  soap  opera)  เป็นละครที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันหลายตอนจบ  และละครที่จบเป็นตอนๆ  
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(Series)  เป็นละครที่เนื้อหาแต่ละตอนไม่ต่อเนื่องกัน  แต่มีตัวละครชุดเดียวกัน  หากเป็นละครแนว

ขบขันที่จบเป็นตอนๆ  มีชื่อเรียกเฉพาะว่า  ซิตทูเอชั่น  คอมเมดี้  (situation  comedy)  หรือเรียก

สั้นๆว่า  ซิทคอม 

   9. รายการสาระละคร  (Docu-drama  programme)  เป็นรูปแบบรายการที่

น าเสนอโดยอาศัยรูปแบบสารคดีผสมผสานกับรูปแบบละคร  ละครจะถูกน ามาใช้เป็นสื่อเพ่ือถ่ายทอด

สาระความรู้หรือสะท้อนปัญหาด้านต่างๆ  ผู้ด าเนินรายการเป็นผู้ท าหน้าที่เกริ่นน าอธิบาย  และสรุป

ประเด็น  รายการรูปแบบนี้มุ่งเน้นให้สาระและความบันเทิงไปพร้อมกัน  การเสนอละครในรายการ

สาระละครสามารถท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  ใช้ละครเพ่ือน าเรื่อง  ใช้ละครเป็นตัวอย่าง  ใช้ละครเพื่อ

ขยายประเด็นหรือความคิด  และใช้ละครเพ่ือสรุปประเด็น 

   10. ร า ย ก า ร ส า ธิ ต แ ล ะ ท ด ล อ ง   ( Demonstration and Experimental  

programme)  คือรายการที่น าเสนอความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการการกระท า  หรือการ

แสดงให้ผู้ชมได้เข้าใจเป็นไปตามล าดับขั้นตอนแล้วสามารถน าไปปฏิบัติเองได้  เช่น  การสาธิตการ

ท าอาหาร  การประดิษฐ์ดอกไม้  เป็นต้น  หรือการที่น าเสนอวิธีการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการ

น าเสนอภาพและเสียงประกอบการสาธิตและทดลองในแต่ละเทคนิค  เช่น  ทดลองวิทยาศาสตร์  เป็น

ต้น  การถ่ายท ารายการประเภทนี้  ต้องค านึงถึงล าดับขั้นตอนให้ต่อเนื่องเป็นช่วงๆ  โดยส่วนใหญ่แล้ว

จะน าเสนอภาพสมบูรณ์ของสิ่งที่สาธิตให้ดูก่อน  เช่น  สาธิตการท าดอกไม้กระดาษควรจะแสดงให้

เห็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์เสร็จสิ้นแล้วให้ชมก่อน  หลังจากนั้นบอกรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอน

การท า  แล้วเสนอภาพรวมพร้อมทั้งพูดสรุปอีกครั้ง 

   11.   รายการเพลงและดนตรี  (Music  programme)  เป็นการน าเสนอภาพเพ่ือการ

สื่อความหมายถ่ายทอดอารมณ์และความไพเราะของดนตรี  เพ่ิมเติมในส่วนที่เพลงหรือดนตรีให้ ได้ไม่

ครบถ้วน  สรุปแล้วก็คือ  เป็นการน าเสนอเพ่ือช่วยตีความแนวคิดเรื่องราว  ความประทับใจ  ความ

สะเทือนใจของผู้ประพันธ์เพลงที่มีต่อเรื่องราว  สถานที่  หรือบุคคล  อาจเสนอเป็นรายการมิวสิกวิดี

โอ  (music  video)  หรือรายการแสดงดนตรี  (concert)  รายการรูปแบบนี้มุ่งให้ความบันเทิงเป็น

หลัก  แต่อาจจะสอดแทรกสาระความรู้ให้แก่ผู้ชมได้ 

   12.   รายการนิตยสาร  (Magazine  programme)  คือ  รายการที่มีเนื้อหาเรื่องราว

หรือการแสดงหลายๆ  อย่างอยู่ในรายการเดียวกันโดยมีจุดร่วมที่เป็นเอกภาพ  ( theme)  เช่น  

เริ่มต้นด้วยรายการเพลง  สลับด้วยรายการสัมภาษณ์  รายการสารคดี  รายการสนทนา  หรือรายการ

ละคร  แต่ทั้งนี้ล้วนแต่เป็นการพูดถึงเรื่องการรักษาสุขภาพ  เป็นต้น  การท าให้รายการมีเอกภาพ
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สามารถท าได้โดยใช้เนื้อหาเป็นจุดร่วม  เช่น  รายการนิตยสารด้านการเลี้ยงดูลูก  เป็นต้น  หรือใช้

กลุ่มเป้าหมายเปน็จุดร่วม  เช่น  รายการนิตยสารเพื่อเด็ก  เป็นต้น 

   13.  รายการปกิณกะ (Variety  programme)  เป็นรายการที่มีการน าเสนอเนื้อหา

และรูปแบบรายการหลายๆ  อย่างมารวมไว้ด้วยกัน  มีความหลากหลายเช่นเดียวกับรายการนิตยสาร  

แต่ไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงหรือร้อยเรียงแต่ละช่วงหรือแต่ละตอนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

    มักใช้รูปแบบรายการปกิณกะในการเสนอเพลง  ดนตรี    การแสดงตลก  

องค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้รายการปกิณกะน่าสนใจคือ  พิธีกรประจ ารายการ  พิธีกรต้องเป็นผู้ที่มี

ความสามารถในด้านการน าเสนอ  มีไหวพริบดี  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง  และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

กับผู้ชมเป้าหมาย 

   14.  สปอต  (Spot  programme)  เป็นการเสนอเนื้อหาสาระที่ผ่านกระบวนการผูก

เรื่องและเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัด  และใช้ศิลปะการน าเสนอด้วยภาพและเสียงที่สอดคล้อง  และ

กลมกลืนกับเนื้อหาสาระ  โดยใช้ระยะเวลาประมาณ  30 – 60  วินาที  มักใช้เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้ชม

ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

 ฏ. รูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

  ความหมายของค าว่า “สิ่งพิมพ์” (ศักดา ประจุศิลปะ, 2540, หน้า12-13 ) ปรากฏใน

เอกสารต่างๆ เช่น ทางกฎหมายพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ได้บัญญัติความหมายไว้ว่า 

สิ่งพิมพ์หมายถึง “สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัสดุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้ง เพลง แผนที่ แผนผัง

แผนภาพ ภาพระบายสีใบประกาศแผนเสียง หรือสิ่งอื่นใดๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน”   

  สื่อสิ่งพิมพ์มีลักษณะพิเศษหลายประการ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ , 2549, หน้า 25-26) ท าให้สื่อ

สิ่งพิมพ์ยังคงเป็นสื่อที่มีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้สื่อสิ่งพิมพ์

จะลดน้อยลง เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทแทนที่ 

อย่างไรก็ตามข้อสังเกตข้างตนยังไม่เป็นความจริงในเวลานี้ เพราะ ข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ของสังคมไทย รวมไปถึงปัจจัยร่วมอ่ืนๆ ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีความส าคัญอยู่มาก โดย

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงลักษณะพิเศษของสื่อสิ่งพิมพ์ที่สื่อชนิดอื่นไม่มีในเวลานี้ ดังนี้ 

   1.  เป็นสิ่งที่มีราคาถูก เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืนๆนั้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็น

สื่อที่มีราคาถูกท่ีสุด 
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   2. สื่อสิ่งพิมพ์ที่แพร่หลายทั่วไปหาซื้อได้ง่าย เพราะว่าการที่มีต้นทุนในการผลิตต่ า 

อีกประเภทหนึ่งคือวิทยุ และโทรทัศน์เพราะเป็นสื่อท่ีต้องใช้ไฟฟ้าประกอบ 

   3. สื่อสิ่งพิมพ์นั้นที่เมื่อซื้อมาแล้วนั้นจะอ่านเมื่อใดก็ได้ตามความต้องการ 

   4. สื่อสิ่งพิมพ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดได้ลึกซึ้งมากกว่าสื่อวิทยุ และ 

โทรทัศน์ 

   5. สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่แตกต่าง ไปจากสื่อประเภทอ่ืน ข่าวสารต่างๆ เรื่องราวใหม่

น่าสนใจ เกิดความชักจูงให้อยากอ่าน พออ่านแล้วก็จะเกิดความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ มี

ข้อมูลในการตัดสินใจบางกรณีท าให้มองเหตุการณ์ต่างๆด้วยทัศนะคติอันกว้าง และพัฒนาความรู้สึก

นึกคิด และคิดวิเคราะห์ เป็นอย่างดี 

  นอกจากนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ยังมีบทบาทที่ส าคัญในด้านของสื่อมวลชนหรือสื่อประชาสัมพันธ์ โดย

สื่อสิ่งพิมพ์มีความส าคัญในด้านการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิง ซึ่งเมื่องาน

สื่อมวลชนต้องเผยแพร่  จึงต้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น  (ชนเมศ 

มีทองหลาง, 2557, ออนไลน์) 

   1. บทบาทสื่อสิ่งพิมพ์ในสถานศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ถูกน าไปใช้ในสถานศึกษา โดยทั่วไป

ซึ่งท าให้ผู้เรียน ผู้สอนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น เช่น หนังสือ ต ารา แบบเรียน แบบฝึกหัดสามารถพัฒนาได้

เป็นเนื้อหาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

   2. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในงานด้านธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกน าไปใช้ในงานธุรกิจ

ประเภทต่าง ๆ เช่น งานโฆษณา ได้แก่ การผลิต หัวจดหมาย/ซองจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน /ใบส่งของ 

โฆษณาหน้าเดียว นามบัตร เป็นต้น 

   3. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในงานธนาคารงานด้านการธนาคาร  ซึ่งรวมถึง งาน

การเงิน และงานที่เกี่ยวกับหลักฐานทางกฎหมาย ได้น าสื่อสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภทมาใช้ในการ

ด าเนินงาน เช่นใบน าฝาก ใบถอน ธนบัตร เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน และหนังสือเดินทาง 

   4. บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก สื่อสิ่งพิมพ์ที่ทาง

ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกใช้ในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  ใบปิดโฆษณาต่าง ๆ ใบปลิว แผ่นพับ 

จลุสาร 

  ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ (วิชัย พยัคฆโส , 2548, หน้า83-85) ถ้าจะแบ่งตามลักษณะหรือ 

ประภาพต่างๆโดยทั่วไปไว้ดังนี้ 
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   1. แผ่นปลิว (Leaflets) หรือที่เรียกว่า ใบปลิว หรือบางครั้งก็เรียกว่าใบประกาศมี

ลักษณะเป็นเอกสารแผ่นเดียว อาจมีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่แผ่นยาว, ครึ่งแผ่น, หรือแผ่นเล็ก ไม่มี

การพับแผ่นปลิว เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ ค าแถลง ประกาศ 

ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพ่ือแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาจมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณา หรือเพ่ือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ก็ได้ 

   2. แผ่นพับ (Folders) หรือแผ่นปลิวพับมีลักษณะคล้ายแผ่นปลิว เป็นเอกสารแผ่น

เดียวแต่พับให้เป็นรูปต่างๆอาจพับสองถึงสี่ครั้ง โดยจะออกแบบ และจัดหน้า ให้ดึงดูดความสนใจ ไม่

เย็บกลางเล่มแผ่นพับ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับองค์กร เรื่องราวเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือแจกจ่ายเฉพาะกิจหรือท าถาวรไว้แจกจ่ายเผยแพร่ เพ่ือให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

องค์กรนั้นๆเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือน 

   3. หนังสือเผยแพร่เล่มเล็ก (Pamphlets) เป็นหนังสือเล่มคล้ายกับแผ่นปลิวกับแผ่น

พับมีหน้ามากกว่าแผ่นพับแต่มักจะมีจ านวนไม่เกิน 10 หน้า เป็นหนังสือเล่มเล็กบางและเย็บกลางเล่ 

   4. เอกสารแนะน าประกอบ (Brochures) หรือโบชัวร์เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้าย 

หนังสือเผยแพร่เล่มเล็ก แต่มีลักษณะของการอธิบายข้อมูลรายละเอียด เป็นคู่มือของสิ่งของวิธีการ 

หรือเรื่องของหน่วยงาน กิจการ กิจกรรมต่างๆมากว่าการแนะน าอาชีพเอกสารแนะน าประกอบ เป็น

สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มุ่ง เสนอข่าวสารเป็นการเฉพาะและต้องการเนื้อหารายละเอียดที่สามารถบรรจุได้

มากกว่าแผ่นปลิวทั่วๆไป รวมทั้งในการจัดท าเอกสารแนะน ามาประกอบจะมีการเอาใจใส่ในคุณภาพ

ทางการพมิพ์มากกว่า 

   5. หนังสือเวียน (Circular letters) เป็นจดหมายเหตุจากต้นตอข่าวเพ่ือแจ้งไปยังผู้

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิ่งพิมพ์แผ่นเดียวเป็นการประหยัด แล้วเวียนอ่านกันไป แต่ในปัจจุบันการพิมพ์มี

ความสะดวกยิ่งขึ้นจึงมักพิมพ์จดหมายเวียนนี้ในลักษณะเป็นแผ่นปลิวแทน 

   6. จดหมายติดต่อ (Correspondence) เป็นหนังสือหรือจดหมายตอบโต้ ติดต่อ

สอบถาม ฯลฯ หรือจดหมายถึงพนักงาน คนงาน หุ้นส่วน และผู้ร่วมงาน เป็นต้น 

   7. หนังสือพิมพ์ก าแพง (Wall street journal wall news paper) มักจัดท าเป็น

แผ่นป้ายขนาดใหญ่ เขียนข่าวที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เขียนตัวหนังสือที่มีขนาดสูงตั้งแต่ 2 นิ้ว 

ขึ้นไป มีข่าวประกาศอะไรจะน ามาพิมพ์ให้คนยืนอ่าน มีการพาดหัวคล้ายหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ 

   8. เอกสารเผยแพร่ (Bulletin) เป็นหนังสือของหน่วยงานที่พิมพ์ออกเผยแพร่

เกี่ยวกับเรื่องราวกิจการทั่วๆไปของหน่วยงาน หรือเรื่องอ่ืนทั่วไป 
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   9. หนังสือต่างๆ (Books) เป็นเอกสารที่จัดท าเป็นเล่มหนังสือทั่วๆไปเพ่ือรายงาน

กิจการความก้าวหน้าหน่วยงานหรืออ่ืนๆ 

   10. หนังสือเล่มเล็ก (Booklets) เป็นแบบลักษณะของหนังสือแต่มีขนาดเล็กและหนา 

เพ่ือความสะดวกในการถือ หรือค้นหา หรือเพ่ือดึงดูดความสนใจ ฯลฯ 

   11. แผ่นโฆษณา (Poster) หรือโปสเตอร์ เป็นแผ่นแจ้งข่าวแบบย่อๆ เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นให้คนสนใจ เตือนความทรงจ าให้เข้าประชุม ไม่นิยมเขียนรายละเอียดมาก ควรมีลักษณะเมื่อมี

คนมาอ่านสามารถอ่านเข้าใจข้อความทั้งหมด อาจท าด้วยกระดาษ ไม้อัด หรือผ้า ตามลักษณะที่

ต้องการแผ่นโฆษณา หรือโปสเตอร์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่

ต้องการ เรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วมักน าเสนอเพียงแนวคิดเดียวรูปแบบลักษณะ ของ

โปสเตอร์ คือ เป็นงานพิมพ์แผ่นเดียวขนาดใหญ่ โดยมักมีขนาดเต็มหน้ากระดาษท่ีใช้ 

   12. หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ (Newspaper supplement) เป็นวิธีการที่หน่วยงานจัด

ขอหน้าที่พิเศษของหนังสือพิมพ์ หรือเป็นใบแทรก หรือหนังสือแทรกเป็นฉบับพิเศษ 

   13. หนังสือภาพ  (Photo books) เป็นหนังสือที่ส่วนมากเป็นภาพเพ่ืออธิบาย

เรื่องราว อาจมีค าอธิบายบ้างเล็กน้อย ส่วนมากเป็นภาพ ควรให้เป็นภาพที่มีคุณภาพดีและพิมพ์อย่าง

ดี 

   14. นิตยสาร (Journals) เป็นหนังสือที่ออกประจ าของหน่วยงาน อาจเป็นรายเดือน 

หรือราย 2-3 เดือน เป็นการน าเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า วิชาการในสาขางาน 

ตลอดจนประกาศต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   15. หนังสือคู่มือ (Hand book) เป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ แล้วแต่ลักษณะงาน อาจมีเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานหรือ

รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือหรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ 

   16. แฟ้ม หรือหนังสือคู่มือส าหรับแจกผู้สื่อข่าว (Press Kits) คือ การจัดท าแฟ้ม

ขนาดกะทัดรัดเพ่ือใส่รายละเอียดข่าวต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงาน เพ่ือให้มวลชนนักข่าว หรือ

นักหนังสือพิมพ์ได้น าไปเผยแพร่ 

   17. หนังสือรายงานประจ าปี (Yearbooks annual reports) เป็นหนังสือรายงาน

หรือสรุปผลงานในรอบปี ที่ได้ปฏิบัติมาว่าได้ท าอะไรไปบ้าง มีความก้าวหน้า หรือมีข้อแนะน า

ข้อสังเกตอย่างไรบ้างในตลอดปีที่ผ่านมา 

  ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (กัญจณิพิฐ วงศ์สุเมธรต, 2549, หน้า 287) มีดังนี้ 
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   1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมรายละเอียด

ต่างๆ ทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสื่อสิงพิมพ์ โดยข้อมูลที่ต้องใช้อาจดูได้จากประสงค์ของการ

พิมพ์ และแหล่งข้อมูลจากลูกค้า เป็นต้น 

   2. ขั้นตอนการจัดท าต้นฉบับ เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลรายละเอียดที่เก็บ

รวบรวมมาท าการออกแบบ ซึ่งการออกแบบ (อนัน วาโซะ , 2558, หน้า 9-14) คือ กระบวนในการ

ถ่ายทอดทางความคิดออกมาเป็นผลงาน ตามแผนที่วางไว้ การรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้า

ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของประโยชน์การใช้สอย 

ความสวยงาม และมีแนวคิดในการออกแบบที่ดี โดยทั่วไปประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญหลาย

อย่าง ได้แก่ ตัวอักษรหรือข้อความ พื้นที่ว่าง การใช้สี และต้องค านึงถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ 

เข้าด้วยกัน 
    ทั้งนี้ การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ต้องกระท าในลักษณะที่ สอดคล้องและ

สัมพันธ์กับเนื้อหา และความต้องการของลูกค้าที่ต้องการน าเสนอ โดยสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทนั้นย่อมมี

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนอ่าน ผู้ดู ผู้ซื้อที่แตกต่างกันไป การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์

จ าเป็นต้องค านึงถึงจิตวิทยาในการรับรู้สารของกลุ่มเป้าหมายด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ

และวัตถุประสงค์ในการใช้สิ่งพิมพ์ด้วย (Russell  and  Lane, 1993,  p. 488)  
   3. การก าหนดต าแหน่งพ้ืนที่หน้าพิมพ์ หรือการจัดหน้าพิมพ์หมายถึงการก าหนด 

พ้ืนที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแต่ละหน้าว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยอาจจะเป็นตัวอักษรภาพประกอบ 

ว่าควรจะอยู่ในต าแหน่งบริเวณใด จึงจะเกิดความเหมาะสมงดงามตามหลักองค์ประกอบศิลปะ และ

สามารถสร้างความสนใจ 

   4. ขั้นตอนการพิมพ์ เมื่อผ่านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จนส าเร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้

จัดพิมพ์จ าเป็นต้องมีความเข้าใจต่อลักษณะการพิมพ์แต่ละระบบ เพื่อจะได้เลือกระบบการพิมพ์ให้ตรง

กับงานพิมพ์อันจะมีผลให้ได้งานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

 

ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ (2560) ท าวิจัยเรื่อง การศึกษา“การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม" เป็นการศึกษาปัญหาเเละ

พฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยาน ต้นเเบบเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการ เเละ
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น าเสนอรูปแบบเส้นทางจักรยานส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ในรูปของ

อินโฟกราฟิก (infographic) เเละสารคดี เพ่ือน าไปสู่การศึกษาความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อต้น

เเบบเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย การส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก เเละการใช้เเบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ

เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เเละน ามาสรุป อภิปรายผลเเละข้อเสนอเเนะของงานวิจัย จาก

การศึกษา พบว่า 1) ปัญหาเเละพฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลนครสงขลานั้น นัก

ปั่นจักรยานส่วนใหญ่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยของเส้นทางจักรยานมากที่สุด รองลงมามีปัญหา

เกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางจักรยาน ความไม่ชัดเจนของป้ายบอกทางเส้นทางจักรยาน 

สภาพพ้ืนผิวถนนไม่เหมาะส าหรับการปั่นจักรยาน มีสิ่งรบกวนบรรยากาศบ้างเล็กน้อย ส่วนสภาพ

อากาศไม่เหมาะส าหรับการปั่นจักรยานเเละเส้นทางการปั่นจักรยานไม่มีความดึงดูดใจเป็นปัญหาที่อยู่

ในระดับเล็กน้อยที่สุด การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า ณ จุดจอดพัก คือการพูดคุย 

รองลงมาคือการถ่ายรูป เเละการรับประทานอาหาร 2) การศึกษาต้นเเบบเส้นทางจักรยานเพ่ือการ

ท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า พ.ศ.2559 จังหวัดสงขลามีนโยบาย"สงขลา

มหาสนุก" สนับสนุนปั่นจักรยานสนุกได้ทั้งปี ในด้านการจัดการควรมีบุคลากรที่สนับสนุนด้านการ

ท่องเที่ยวด้วยจักรยาน โครงสร้างพ้ืนฐาน เลนจักรยาน ป้ายชี้ทาง เเละควรมีกิจกรรมเพ่ือสร้ าง

บรรยากาศที่ดีให้เเหล่งท่องเที่ยวด้วย ในส่วนของภาคธุรกิจเกี่ยวกับโรงเเรมควรให้ความสะดวก

เกี่ยวกับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับที่พัก อาหาร เเละให้ข้อมูลเส้นทางการปั่นเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

เเละต่างประเทศมากขึ้น 3) การน าเสนอข้อมูลรูปแบบเส้นทางจักรยานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต

เทศบาลนครสงขลา ซึ่งได้จากการศึกษาปัญหา เเละต้นเเบบเส้นทางจักรยานที่ชุมชนต้องการ 

ประกอบด้วยการน าเสนอข้อมูลดังนี้คือ แผนภาพอินโฟกราฟิก ( infographic) เส้นทางจักรยาน 3 

เส้นทาง ได้เเก่ (1) บ้านป๋าเปรม – สวนสองทะเล – ศาลาไท, (2) บ้านป๋าเปรม – หาดชลาทัศน์ – เก้า

เส้ง – ถนนไทรบุรี , (3) บ้านป๋าเปรม – ถนนนางงาม – ถนนนครใน – ถนนนครนอก เเละสารคดี 

“Let's Ride in Songkhla” 4) การศึกษาความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวมีต่อต้นเเบบเส้นทางจักรยาน

เพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความเเตกต่าง

ทางลักษณะภูมิศาสตร์เเละวัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมาคือสถานที่ตั้ งซึ่งอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทย มี

แหล่งท่องเที่ยวเเละกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทางการ

ท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ สิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือ

ดึงดูดใจกลุ่มนักท่องเที่ยวมากข้ึน ได้เเก่ การประชาสัมพันธ์ต้องกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
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ทั่วถึง เเละปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ที่มี

ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเส้นทางจักรยานในระดับมาก (4.02) 

  ธัญญาศิริ ระวิวรรณ (2557) ได้ศึกษาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนและความพร้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวล าภู ผลวิจัยพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม

องค์ประกอบมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาการทองเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ และด้านการบริหารจัดการ  ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนนั้น ด้านการริเริ่มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการรับ

ผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนและความพร้อมของ

แหล่งท่องเที่ยวภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวล าภู ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคให้เกิดความพร้อม 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีการสร้างงาน สร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้นและสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เพ่ือเป็นการวางแผนและก าหนดนโยบายในการ

จัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จิรวัฒน์  พิระสันต์ และคณะ (2556)  ได้จัดท ารายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  ผลการวิจัยได้น ามาสู่

แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่วางอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการประชุม 

การสัมมนา และการปฏิบัติการ หารือร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้องในการการน าองค์ความรู้ในด้าน

วัฒนธรรมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เช่น ต านาน ประวัติความเป็นมา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดงศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ซึ่งล้วน

เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน มาใช้เพ่ือพัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นที่พักแรม 

ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และขายสินค้าพ้ืนเมือง รวมทั้งการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของข้อมูลสินค้า

พ้ืนเมือง และข้อมูลเทศกาลและงานประเพณี เพ่ือสะท้อนให้เห็นตัวตนและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของ

คนในชุมชนที่แท้จริง 
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  นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร และคณะ (2556) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง การส ารวจศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และความตั้งใจท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในอนาคตในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ า ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความตั้งใจท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในอนาคต  แนวทางการบริหารจัดการในการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าโดย

การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และแนวทางก าหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องควรน าไปประยุกต์ใช้ มีดังนี้ (1) การดูแลสิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าให้สะอาด สวยงาม อยู่ในสภาพที่ดีและคงความดั้งเดิม (2) จัดบริการ

เรือน าเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน (3) ส่งเสริมด้าน

การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (4) มุ่งเน้นการมีส่วน

ร่วมโดยทุกภาคส่วนมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ

ชุมชน (5) พัฒนาการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในอนาคตโดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้การท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบความส าเร็จ

มากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

  ณรงค์ โรจนโสทร (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนชาวมอญในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านหนองดู่-บ่อคาว อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า  ชุมชน

ชาวมอญบ้านหนองดู่-บ่อคาว อาเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ถือเป็นชุมชนชาวมอญที่มีศักยภาพในด้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่อนข้างมาก เนื่องจากชุมชนชาวมอญยังให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ 

หวงแหน และร่วมกันทากิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีเป็นประจ าทุกปี เช่น การรา ผีเม็ง ลอยอะ

มด (ลอยกระทง) บวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี ผู้เฒ่า ผู้แก่ ยังคงพูด คุยสื่อสารกันด้วยภาษามอญ มีการ

สวดมนต์เป็นภาษามอญ มีการอนุรักษ์อาหารมอญ เช่น แกงมะตาด แกงมะซ่าน น้าปลามอญ ขนมจีน

มอญ เป็นต้น การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนชาวมอญบ้านหนองดู่-บ้าน บ่อ

คาว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

หน่วยงานรัฐยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ และการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับชุมชนค่อนข้างมีในระดับน้อย 

  มรกต ศิริจันทร์  (2555) ได้ศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการบริหารจัดการ

ภายในแหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 ด้านปัจจัยภายใน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
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การสนับสนุนหรือจัดระบบประปาภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างสะดวก แต่ขาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือห้องประชาสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อได้

อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านพ้ืนที่บริเวณชายหาดมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดได้

อย่างเหมาะสม และด้านบุคลากรที่รับผิดชอบได้จัดให้มีคนงานท าความสะอาด จัดเก็บขยะและสิ่ง

ปฏิกูลต่าง ๆ มีจ านวนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ 

สภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศก าหนดใช้ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมาตรการ การ

ก ากับดูแลผู้ประกอบการเป็นไปโดยมติการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับส่วนที่

เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและปัจจัยด้านอื่น ๆ นั้น มีการด าเนินการจัดกิจกรรมประเพณีภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุม ชน 

สรุปโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

  รายงานผลการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสีเขียว กรณีพ้ืนที่ภาค

ตะวัน ออก เฉี ย ง เห นื อ  (ส านั ก งานคณ ะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556) พบว่า ปัจจัยที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสี

เขียวที่ส าคัญ คือ 1) ด้านพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวและสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่ง

ท่องเที่ยว ที่มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่ส าคัญ สะท้อนภาพความงดงาม

และแปลกตา ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่บรรดานักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ

เข้าเยี่ยมชม 2) ด้านกิจกรรมและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวมี

กิจกรรมเสริม เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามและแปลกตาของแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่

กับการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านการเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการประกอบ

อาชีพ 3) ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน โดยประชาชนในพ้ืนที่ต้องมี

ค่านิยมที่รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็นหลัก โดยการมีแนวความคิดริเริ่ม

การแก้ไขปัญหา พัฒนาพ้ืนที่ด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการร่วมรับรู้ข้อมูลการพัฒนา

ของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เพ่ือน ามาปรับใช้และร่วมมือพัฒนาต่อยอดศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน
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ให้ดียิ่งขึ้น 4) ด้านการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความยั่งยืน โดยต้องอาศัยศักยภาพขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน เป็นพ้ืนฐาน

หลักทั้งด้านพ้ืนที่ ด้านกิจกรรมกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ื อให้การ

บริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ปรัชญาพร พัฒนผล (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่น้ า

เพชรบุรี” เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าในแม่น้ าเพชรบุรี และเพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  ต่อการพัฒนาเส้นทาง

ท่องเที่ยวผลการศึกษาพบว่าตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม

เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน คือ เห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

วัฒนธรรม เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในเขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมไปถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของเพชรบุรีจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น คนใน

ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ทั้งนี้ตัวแทนชุมชน

มีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบในแง่ของมลภาวะทางเสียงและขยะที่จะเกิดจาก

การท่องเที่ยว  โดยตัวแทนชุมชนมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่อง เที่ยวในทุก

ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว 

การให้บริการทางการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลและความรู้ด้านวิถีชุมชนแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงด้าน

บริการขนส่ง ในส่วนของผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

กล่าวคือ หากสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวได้ก็จะส่งผลดีต่อเพชรบุรีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน และการท่องเที่ยวของเพชรบุรีจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึง

ส่งผลดีต่อแม่น้ าเพชรบุรีที่คนจะได้หันมาใส่ใจดูแลแม่น้ าเพชรบุรีให้มากขึ้น ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว

ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านการจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวก การบริการทางการท่องเที่ยว และการจัดการภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของปัญหา

และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวนั้น ตัวแทนชุมชนและผู้ดูแล

แหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาด้านปริมาณน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีที่มีปริมาณไม่

สม่ าเสมอตลอดทั้งปีและบางครั้งน้าในแม่น้ าก็แห้งขอดท าให้ไม่สามารถล่องเรือได้  ปัญหาความ

ร่วมมือจากทางภาครัฐกล่าวคือ หากภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวก็จะเป็นไป

ได้โดยยาก รวมไปถึงการขาดบุคคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านการท่องเที่ยว ในส่วนแนว
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ทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา โดยอาจประสานความ

ร่วมมือระหว่างชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวควรเป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมเนื่องจาก

แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีล้วนเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญไว้

มากมายไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ งานช่างแขนงต่าง ๆ งานสถาปัตยกรรมวิถีชีวิต ประเพณี และ

วัฒนธรรมชุมชน 

  วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2554) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวส าหรับ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  กรณีศึกษาพ้ืนที่รอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์

หลักเก่ียวกับ 1) เพ่ือจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแม่เมาะและชุมชนรอบ ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและ 2) เพ่ือประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว 

เพ่ือการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่ เมาะและชุมชนรอบ ส าหรับ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การกระบวนการศึกษา

เอกสารต าราวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในเรื่องพฤติกรรม

การท่องเที่ยวรวมทั้งศึกษาส ารวจพ้ืนที่รอบเหมืองแม่เมาะเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยว ผล

การศึกษาพบว่า สถานที่ท่องเที่ยวของเหมืองแม่เมาะควรเพิ่มสิ่งที่อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะห้องน้ า สถานที่พัก เส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติโดยรอบบริเวณเหมืองแม่เมาะ 

และทุ่งดอกบัวตอง ส าหรับข้อมูลที่เหมาะสมมีองค์ความรู้เพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ย่อมส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมมาศึกษาหาความรู้พร้อมกับการพักผ่อน และควร

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมสามารถใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้หลายมิติ

มากกว่าตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเน้นการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้และอาศัยการ

สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไปท าลายธรรมชาติ (เส้นทางการท่องเที่ยว) 

พร้อมทั้งการให้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากกว่า และมีข้ อมูลเชิงลึก รวมทั้งเหมาะสมแก่

นักท่องเที่ยวทุกประเภท 

  นาฏสุดา เชมนะสิริ (2553) มีข้อค้นพบจากการวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ว่าความส าเร็จ

และยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การท าสวนผลไม้

การเพาะเห็ด การปลูกพืชปลอดสาร เป็นต้น ยังรวมถึงเกษตรและชุมชนในพ้ืนที่ และปัจจัยที่ส าคัญ
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คือ ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องให้ทั้งเงินทุนและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ด้านการรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

ดั้งเดิมของท้องถิ่น ส่งเสริมและรักษาศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น และที่ส าคัญ

คือ ต้องให้ความรู้เรื่องของการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรให้มีการใช้ในปริญมาณพอเพียงและ

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนแก่นักท่องเที่ยว  

  ธิติมา เกตุแก้วและคณะ (2552) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ

ของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดบ้านสุด อ าเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของตลาดบ้านสุด อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี ทางด้านศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรม อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรท้องถิ่น 

ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ในตลาดบ้านสุด อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชนตลาดบ้านสุด จ านวน 30 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ใน

การส ารวจข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน แบบสังเกต และการจัดเวทีประชาคม 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บริบททั่วไปของตลาดบ้านสุด เป็นตลาดเก่าแก่ประมาณ 120 ปี ตั้งอยู่ใน

ต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยชุมชนย่อย 1 ชุมชน ตั้งอยู่บนฝั่ง

ขวาของคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หน โดยในตลาดบ้านสุดมีทั้งตลาดสด และตลาดขายสินค้า ซึ่งเปิดขาย

ตั้งแต่เวลา 0.40 - 16.00 น. ส าหรับการเดินทางเข้าสู่ตลาด เข้าได้ 2 ทาง คือ ทางบกและทางน้ า 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ ทิวทัศน์ริมฝั่งคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หน และตลาดเก่าบ้านสุด ใน

ส่วนของปัญหา พบว่า ชุมชนในตลาดยังขาดความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในการพัฒนาตลาด ส าหรับความเป็นไปได้ในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน พบว่า ประชาชนใน

พ้ืนทีม่ีความต้องการให้มีการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในตลาดบ้านสุด กิจกรรมที่ต้องการเข้ามา

มีส่วนร่วม คือ ขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่ต้องการพัฒนาเพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยว คือ ร้านค้า (ขายอาหารและขายของที่ระลึก) และจากการประเมินศักยภาพของ

ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะพ้ืนที่และปัจจัยด้าน

องค์กรชุมชน มีศักยภาพในระดับปานกลาง แต่ปัจจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว

และปัจจัยด้านกิจกรรมและการจัดการนักท่องเที่ยว จัดอยู่ในระดับศักยภาพต่ า ส าหรับศักยภาพของ

ตลาดบ้านสุด จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความเป็นเอกลักษณ์ระดับท้องถิ่น สามารถพบเห็นได้
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ทั่วไป ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมของตลาดบ้านสุด มีความน่าประทับใจมากที่สุด มีการจัดการ

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น ไม่รบกวนความสงบสุขของคนส่วนใหญ่ใน

พ้ืนที่ และไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยว การให้บริการ

ต่างๆ และชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการขายอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง 

  จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2552) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วย

การจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง อ า เภอพระประแดง 

จงัหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ด าเนินการโดย

องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้

เพราะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจาก

ปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ กระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐ ที่สร้างความ

ต้องการในการท่องเที่ยวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวระดับ

ท้องถิ่น โดยมีปัจจัยภายในคือพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่

อนุรักษ์ของภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2520 และตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การมีผู้น าอย่างเป็นทางการ

ที่ด ารงต าแหน่งนายก อบต. ท าให้สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่ าง

ต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยายผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้าน

ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาด้านคมนาคม สาธารณูปโภคต่างๆ การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม

ประเพณีเป็นต้น  

  ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ได้วิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ บูรณาการเพ่ือการ

วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่า แนวทางการ

วางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้าง

ความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตร

แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  วิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพ่ือเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่การท่อง เที่ยว รวมทั้ง
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เสนอเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า เมืองเพชรบุรีประกอบไปด้วยทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เทศกาลและงานประเพณี 

รวมถึงกิจกรรมและการบริการ ทั้งนี้มีความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์มากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้เสนอเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 5 เส้นทาง 

โดยเน้นการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ได้แก่ 1) เส้นทางยลงานศิลป์ถิ่นช่าง

เมืองเพชร 2) เส้นทางเยี่ยมเยือนวัด วัง สถาปัตยกรรม และโบราณสถาน 3) เส้นทางเลาะเลี้ยวเที่ยว

ธรรมชาติ แวะชมหาดเจ้าส าราญ 4) เส้นทางนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชร 5) เส้นทางเที่ยวชมวิถี

ชีวิต กิจกรรม ย่านของฝากเมืองเพชร และได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ 2) ด้านการจัดการ 3) ด้านกิจกรรมและกระบวนการ

เรียนรู้ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  อารีรัตน์ แดงบุญมา (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ  

กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาสภาพปัจจุบันและหาแนวทางในการพัฒนาเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ใน

ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ทองยังไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงมีการพัฒนาในด้านต่างๆ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายในแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ทองมีกิจกรรม

และสิ่งที่เป็นความรู้มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา และจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พบว่า

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังมีข้อบกพร่องเนื่องจากมีการบริหารจัดการกันเองในชุมชน และ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ้ าเพชรโพธิ์ทองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

และความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว มีการท าลาย ขูด ขีด เขียนผนังถ้ า หัก จับต้องหินงอกหินย้อย

และทิ้งขยะภายในบริเวณถ้ า ซึ่งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงคนในชุมชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรม

ท าลายเหล่านี้ และต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีก ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากการศึกษาพบว่า 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในการท่องเที่ยวนั้น ควรกระทบกับธรรมชาติและระบบนิเวศน้อย

ที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย ต้องค านึงถึงขอบเขตของความสามารถของของธรรมชาติและวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้บริการนักท่องเที่ยว 

ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักท่องเที่ยวและชุมชนรักและหวงแหงธรรมชาติ จัดสิ่งอ านวยความสะดวก

เท่าที่จ าเป็นและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อ โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่

ส าคัญในปัจจุบัน 

  ทูล  อนุสนธิ  (2551)  ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพวัดเขาบางทรายเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า วัดเขาบางทรายมีประวัติความเป็นมาโดดเด่น รวมถึง

ศักยภาพด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติ ส่วนทางศักยภาพ

ด้านโบราณสถาน วัดเขาบางทรายประกอบด้วยสิ่งส าคัญที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี นับว่าดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

  รัชนีวรรณ บุญอนนท์และคณะ (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดของอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มย่อยประชาชนท้องถิ่นในแหล่ง

ท่องเที่ยว การสังเคราะห์เอกสารต่างๆ แบบประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การสัมภาษณ์เชิงลึก

และการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของอ าเภอแม่สอด ผลการศึกษาพบว่า 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัด จ านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ 

คอกช้างเผือก พระธาตุดอยหินกิ่ว วัดไทยวัฒนาราม วัดมณีไพรสนฑ์ วัดชุมพลคีรี วัดโพธิคุณ ศาลเจ้า

พ่อพะวอ ศาลเข้าพ่อขุนสามชน โดยแหล่งท่องเที่ยวแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจาก

แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ด้านการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ล่ะแห่ง พบว่า 

โดยภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดของอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีศักยภาพด้าน

การท่องเที่ยวสูงมากจานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อพะวอ วัดโพธิคุณ วัดมณีไพรสนฑ์และวัดไทย

วัฒนาราม ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า แหล่ง

ท่องเที่ยวเกือบทุกแหล่ง ประชาชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้าน

การวางแผน การพัฒนา การจัดกิจกรรม การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ อนึ่งภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวอ าเภอแม่สอด ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวควรเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยิ่ง ซึ่งในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาชน

ท้องถิ่นนั้น ในระยะแรกหน่วยงานภาครัฐควรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่นโดยการสนับสนุน

งบประมาณและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งให้ประชาชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้ต่อไป 

  ดรรรชนี เอมพันธุ์ และเรณุกา รัชโน (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่

เป็นประเภทชื่นชมธรรมชาติ จ านวน 121 แห่ง รองลงมาคือ ประเภทตื่นเต้นผจญภัย จ านวน 56 แห่ง 

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 แห่งตามล าดับ ประมาณร้อยละ 45 ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่ท า

การส ารวจมีศักยภาพในระดับสูง 

  ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ (2550) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ผลการประเมินศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยว จ านวน 40 แหล่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง จ านวน 15 แหล่ง ศักยภาพปานกลาง 

จานวน 14 แหล่ง และศักยภาพต่ า จานวน 11 แหล่ง ส าหรับผลการวิเคราะห์ความต้องการของ

นักท่องเที่ยวโดยผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว จ านวน 416 คน พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมา

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพราะความน่าสนใจด้านเกษตรกรรม วิถีชีวิต

เกษตรกรรม ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เน้นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง

กับศักยภาพของแหล่มท่องเที่ยวนั้นๆ 2) ด้านการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว 3) กลยุทธ์พัฒนา

ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ 4) กลยุทธ์พัฒนาด้านอ่ืนๆ ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์

พ่ึงพาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเบื้องต้นโดยเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ

สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบงาน

สนับสนุนการท่องเที่ยว 

  Imbal, J. (2009) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศ

ปาปัวนิวกินี  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย ความเป็นมิตรของผู้คนและความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ  ระยะทางในการ

เดินทางท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ระบบการคมนาคมที่ดี การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อถือได้ การ

ให้บริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ภูมิอากาศและบรรยากาศที่เงียบสงบตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่จัด

ให้กับนักท่องเที่ยว 
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บทท่ี 3 

 

วิธีกำรด ำเนนิโครงกำรวิจัย 

 

 โครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษา และส ารวจศักยภาพของ

ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มาด าเนินการและ

จัดท ารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ออกแบบโปรแกรมน าเที่ยว และเพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานโครงการวิจัยนี้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงได้แบ่งงานออกเป็น 5 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาและส ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 

กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 ระยะที่ 3 การสร้างรูปแบบ (Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 ระยะที่ 4  การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 ระยะที่ 5 การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง และจัดกิจกรรม

ชุมชนการเรียนรู้ 

 

เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ระยะที่ 1 การศึกษาและส ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 

กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง แบ่งเครื่องมือออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

  1.   การส ารวจโดยใช้แบบส ารวจทรัพยากรชุมชน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดย

ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจัดท าเครื่องมือ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ  

แบบส ารวจทรัพยากรชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อของแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง 

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ใกล้เคียง วันเวลาในการให้บริการ เส้นทางการเดินทาง และแผนที่  
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   ส่วนที่ 2  ข้อมูลลักษณะทรัพยากรท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ ได้แก่ ประเภท

และชนิดของทรัพยากร รูปแบบกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านการ

บริหารจัดการ 

   ส่วนที่ 3  คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูด

ใจทางการท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเที่ยว  

   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  2.   จัดท าตารางการจัดจ าแนกทรัพยากรท่องเที่ยวออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือแบ่งหมวดหมู่

ของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้แก่ หมวด

ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมวดทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  และหมวดทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

  3.   เครื่องมือวัดความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยสร้างแบบ

ประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบาง

ปะกง ประยุกต์ใช้แบบประเมินศักยภาพที่มีการปรับปรุงจากคู่มือมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ (2549) ของส านักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แบ่งออกเป็น 

4 องค์ประกอบ ได้แก่  

   องค์ประกอบที่ 1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  

   องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ศักยภาพใน

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางการท่องเที่ยว และศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

   องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย  การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว 

   องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ

ท่องเที่ยว 

 

 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนการส ารวจและศึกษาเอกสาร ใช้เครื่องมือวัดความเป็นไปได้ของ

รูปแบบ(Model) จัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ก าหนดประเด็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
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ความพร้อมของพ้ืนที่ ความพร้อมของกิจกรรมท่องเที่ยว ความพร้อมด้านองค์กรชุมชน และความ

พร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และประเด็นการประชุมเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มรับฟังความ

คิดเห็นของรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการและ

ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียด้านการท่องเที่ยว เพ่ือน าไปปรับปรุงรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

 ระยะท่ี 3  การสร้างรูปแบบ (Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนการส ารวจและศึกษาเอกสารจัดท าเป็นรูปแบบ (Model) และใช้

เครื่องมือวัดความเป็นไปได้ของรูปแบบ (Model) ก าหนดประเด็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ และประเด็นการประชุมเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มรับฟังความคิดเห็นของรูปแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยวของชุมชน เพ่ือน าไปปรับปรุง รูปแบบ (Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง และน าไปจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

 ระยะที่ 4  การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยขั้นตอน

การด าเนินงานเพ่ือให้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ซึ่งคือการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง มีการศึกษารวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ผลการลงพ้ืนที่ส ารวจ การใช้ข้อมูลจากรูปแบบ (Model) สื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง และข้อมูลจากการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเพ่ือ

น ามาสร้างรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปรชัวร์ 

และสื่อสปอตวิทยุ  ทีมวิจัยสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จากนั้นน ารูปแบบสื่อที่ได้

ท าการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยสร้าง

ประเด็นการประชุมเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่จัดท า ทั้งในด้านเนื้อหา 

ภาพหรือเสียงประกอบสื่อ เทคนิคการน าเสนอ เป็นต้น จากตัวแทนของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป  

 ซึ่งในการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงมีขั้นตอนในการ

ด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 
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 ก. สื่อวีดีทัศน์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

  1. การผลิตสื่อ มีขั้นตอนและการด าเนินการดังนี้ 

   1.1 ขั้นเตรียมการก่อนผลิตรายการ (Pre-production)   

    ก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อวีดีทัศน์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ การ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  รวบรวมและศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว

บริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เพ่ือน าไปผลิตสื่อ โดยจากการส ารวจมีทรัพยากร

ท่องเที่ยวทั้งสิ้น 44 แห่ง ทางคณะผู้วิจัยจึงท าขอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการการคัดลือกทรัพยากรท่องเที่ยวที่

มีศักยภาพและมีความน่าสนใจ จึงสรุปได้สถานที่ส าหรับถ่ายท าสื่อ ดังนี้ 

1. โรงไฟฟ้าบางปะกง 

2. วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม 

3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม 

4. ปากอ่าวบางปะกง 

5. โครงการบ้านปลาธนาคารปูแสม 

6. พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลน 

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านปลา ธนาคารปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน 

8. วัดคงคาราม 

9. วัดกลางบางปะกง 

10. วัดบ ารุงราษฎร์ศรัทธาราม 

11. ขนมบ้านป้านงค ์

12. พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย 

13. วัดอุสภาราม 

14. วัดเขาดิน 

15. ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

16. ตลาดท่าสะอ้าน 

17. กลุ่มสตรีขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนา (กลุ่มขนมกงป้าลิ้ม) 

18. วัดวรพรตสังฆาวาส 
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19. วัดชลธีบุญญาวาส 

20. วัดแหลมแค 

21. วัดบ้านเก่า 

22. วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 

23. กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอย 

24. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ 

    จากนั้นท าการเขียนบทสื่อวีดีทัศน์ โดยการวางโครงเรื่อง ก าหนดประเด็นที่จะ

น าเสนอ ซึ่งก็คือจุดเด่นของสถานที่แต่ละแห่ง ล าดับการน าเสนอ 

   1.2 ขั้นตอนการผลิตสื่อ  (Production)   

    การผลิตสื่อวีดีทัศน์ โดยสิ่งที่ต้องท าในขั้นตอนนี้ได้แก่  การติดตั้งอุปกรณ์  (set  

up)  การถ่ายท ารายการ  (shooting  &  recording) การเลือกสถานที่และบางสถานที่ต้องขอ

อนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย กลุ่มขนมกงป้าลิ้ม 

เป็นต้น  ซึ่งบางรายการอาจจะต้องบันทึกรายการไว้ตัดต่อภายหลัง 

   1.3 ขั้นตอนหลังการผลิตสื่อ  (Post-production)   

    ขั้นตอนนี้ทางคณะผู้วิจัยท าการตัดต่อภาพ โดยการตัดต่อล าดับภาพ  ท าเทคนิค

พิเศษ  ซ้อนอักษร  ซ้อนภาพ บันทึกเสียงบรรยาย  บันทึกเสียงดนตรี  และการผสมเสียง  เมื่อผลิต

รายการเสร็จแล้วต้องตรวจสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นการตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบความ

ถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของสื่อโดยผู้เพ่ือประเมินในด้านเนื้อหา ด้านภาพ ด้าน

เสียง และด้านเทคนิคการน าเสนอ จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

  2. น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

   โดยก าหนดประเด็นเพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดกลุ่มเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มรับฟังความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีประเด็นด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ดังนี้ 

   2.1 ด้านเนื้อหา 

   2.2 ด้านภาพ 

   2.3 ด้านเสียงและภาษาที่ใช้บรรยาย 
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   2.4 ด้านเทคนิคการน าเสนอ 

   2.5 ด้านความยาวของสื่อวีดีทัศน ์

  

 ข. สื่อสปอตวิทย ุ

  1. การผลิตสื่อ 

   ก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตสปอตวิทยุ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมเนื้อหาโดย

ใช้ข้อมูลจากเส้นทางท่องเที่ยว น ามาเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัด  โดยความยาวของสปอตประมาณ 30 

วินาที  

  2. การประเมินผล  

   โดยก าหนดประเด็นเพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ในด้านเนื้อหา และด้านเสียง จัดกลุ่มเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มรับฟัง

ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและผลตอบรับต่อไป 

 

 ค. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปรชัวร์ 

  1. การผลิตสื่อ มีข้ันตอนและการด าเนินการดังนี้ 

   1.1 ขั้นตอนการวางแผนออกแบบ และก าหนดแนวคิดในการจัดท า  

    การก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่ มเป้ าหมาย คือ เพ่ือใช้ เป็นสื่ อส าหรับ

ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จากนั้นก าหนดเนื้อหาโดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูล

ที่เก่ียวข้อง  ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่

รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง และและข้อมูลจากการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว (จากระยะที่ 

5) น ามาจัดท าสื่อ 

    โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท าเป็นการน าเสนอเนื้อหาของเส้นทางท่องเที่ยว 5 เส้นทาง  

ดังนี้ 

1. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ 

3. เส้นทางท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

4. เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน 
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5. เส้นทางท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้าบางปะกง 

   1.2 ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับเพื่อการพิมพ์ 

    เป็นการวางแผนในส่วนของเนื้อหา ส่วนปก ส่วนภาพ การจัดวางหน้า การท า

อาร์ตเวิร์ก (Art Work) และการพิสูจน์อักษร  (Proof reading) เพ่ือจัดพิมพ์สื่อต้นฉบับ 

   

  2.  น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

   โดยก าหนดประเด็นเพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จัดกลุ่มเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มรับฟังความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว

รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและผลตอบรับต่อไป 

 

 ระยะที่ 5  กำรพัฒนำโปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง  

   การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยการบูรณาการทฤษฎี 

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการลงพ้ืนที่ส ารวจ และก าหนดประเด็นความคิดเห็นในเรื่อง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ในชุมชนบริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง น ามาข้อมูลมาจัดเส้นทางท่องเที่ยวรอบ

โรงไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 5 เส้นทาง และรวบรวมข้อมูลจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยว โดยจัดท า

โปรแกรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงแบบ 1 วัน น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างและประเมินผล มีการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

  ในการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวและโปรแกรมท่องเที่ยวมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

   1.   รวบรวมและจัดการองค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล 

   2. จัดเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว

ของชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เพ่ือให้ทราบข้อมูลต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว น าไปจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว  
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   3. รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ ออกมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 5 

เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ  เส้นทางท่องเทียวเชิง

วิถีชีวิตวัฒนธรรม  เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน และเส้นทางท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้าบางปะกง ท า

การวิเคราะห์ศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ตามแนวคิดทางการท่องเที่ยว องค์ประกอบของ 5A's 

ได้แก่ ความดึงดูดใจ (Attraction) ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility) ความประทับใจ 

(Amenity) และการเสริมการบริการ  (Ancillary Service) และกิจกรรม (Activity) จากนั้นท าการ

สนทนาและสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ  

   4. จัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ (One-day Trip) จ านวน 1 

โปรแกรม โดยประยุกต์จากเส้นทางที่จัดไว้ 5 เส้นทาง 

   5. ทดลองใช้โปรแกรมท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้เดินทางทั้งสิ้น 11 คน 

จากนั้น ท าการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยว วิเคราะห์และสรุปผล 

 

วิธีในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.   ข้อมูลปฐมภูมิ 

  1.1 การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์เพ่ือวางแผนการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

เอกสาร และข้อมูลจากทางโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ลงพ้ืนที่ในช่วงสองเดือนแรกของการศึกษาวิจัยท าให้

ทราบขอบเขตและองค์ประกอบของพื้นที่ศึกษา โดยมีทั้งหมด 13 พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง แต่พ้ืนที่ของต าบลบ้านโพธิ์ที่ครอบคลุมเฉพาะหมู่ที่ 1 ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

ภายในบริเวณนั้น  

  1.2   การลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนาม โดยใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

สาธารณูปโภค การคมนาคม ธรรมชาติแวดล้อมของชุมชน รวมถึงแหล่งประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ศาสนสถานที่ส าคัญ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  หรือแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญของชุมชน 

  1.3 การสัมภาษณ์เน้นการสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการในกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างซึ่ง

เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีแนวประเด็นการสัมภาษณ์  การจดบันทึกข้อมูล และบันทึกภาพ

ชุมชน 

  1.4 การเสวนากลุ่ม (Focus Group)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดข้อมูลใน

ประเด็นหลักท่ีต้องการศึกษาและเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
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 2.   ข้อมูลทุติยภูม ิ

  2.1 ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงบริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

  2.2 เอกสารที่เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ 

 

แหล่งข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่ำง 

 แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ มีส่วนได้เสียในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วย  

  1) ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ผู้บริหาร ทีมงาน อบต. เทศบาลต่างๆ ผู้น าชุมชนที่มี

บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

ใช้วิธีการเสวนาสัมภาษณ์กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิจารณญาณ  (Judgmental 

Sampling) ในการเลือกผู้แทนหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการ ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน  

  2) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า        

บางปะกง ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท

น าเที่ยว และขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Sample 

Random Sampling)  

  3)  กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์  โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Sample 

Random Sampling)  

  4)  กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้โปรแกรมน าเที่ยว โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Field participant observation) และการสัมภาษณ์ (Interview) จ านวนทั้งสิ้น 11 คน 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1.  คณะผู้วิจัยน าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและลงส ารวจพ้ืนที่  การ

สัมภาษณ์เชิงลึก มาสรุปเนื้อหาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จะน ามารวบรวม เรียบเรียง และประมวลข้อมูล



 115 / 607 

 

เพ่ือเติมเต็มข้อมูลจากการสัมภาษณ์  รวมถึงปรับปรุงแนวทางการแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
 2. ข้อมูลจากแบบประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 

กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยการรวมคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนจากค่าร้อยละ ใช้วิธีการ

ให้ค่าคะแนน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 

       คะแนน (ร้อยละ) ระดับควำมเป็นไปได้ สัญลักษณ์ 

ค่าคะแนน  71  ขึ้นไป สูง  

ค่าคะแนน  51-70 ปานกลาง  

ค่าคะแนน  50 หรือน้อยกว่า น้อย  

  

 3. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพด าเนินการโดยวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) จาก

ข้อมูลการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ ตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

โดยจะน าเสนอผลในลักษณะของการบรรยายความของในแต่ละระยะของการวิจัย 
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บทท่ี 4 

 

ผลกำรวิจัย 

 

 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง” เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาและส ารวจชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ใน

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด าเนินการและจัดท ารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบโปรแกรมน าเที่ยว โดยแบ่ง

ผลการวิจัยออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

   

ผลกำรวิจัยระยะที่ 1 กำรศึกษำและส ำรวจศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชุมชน

พื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 ในการศึกษาและส ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 
1. กำรศึกษำและส ำรวจศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว 

  ในการวิจัยระยะนี้ เป็นการส ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี  5 

กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยในลงพ้ืนส ารวจสถานที่ ใช้แบบส ารวจ

ชุมชน การสัมภาษณ์ และการพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของชุมชน บริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร

รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ของ 2 จังหวัด คือ อ าเภอบางปะกง และอ าเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และอ าเภอพานทอง อ าเภอคลองต าหรุ จังหวัดชลบุรี รวมแล้วทั้งสิ้น 13 ต าบล 

จ านวน  94 หมู่บ้าน พบแหล่งท่องเที่ยวจ านวนทั้งสิ้น  44 แห่ง แบ่งออกเป็น 

1) ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  15   แห่ง 

2) ต าบลท่าข้าม  อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน   8 แห่ง 

3) ต าบลบางวัว  อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน   1   แห่ง 

4) ต าบลเขาดิน  อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน   1   แห่ง 

5) ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน   3   แห่ง 

6) ต าบลบางผึ้ง  อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน   3   แห่ง 



 117 / 607 

 

7) ต าบลบางซ่อน (เฉพาะหมู่ 1)  อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จ านวน  0   แห่ง  

8) ต าบลบางนาง  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี   จ านวน   2   แห่ง 

9) ต าบลบางหัก  (เฉพาะหมู่ 1) อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี   จ านวน   1   แห่ง 

10) ต าบลหน้าประดู่ (เฉพาะหมู่ 3) อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  จ านวน   1   แห่ง 

11) ต าบลบ้านเก่า   อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี    จ านวน   2   แห่ง 

12) ต าบลเกาะลอย  อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี    จ านวน   5   แห่ง 

13) ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี    จ านวน   2   แห่ง 

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 1.  พิพิธภัณฑ์นิเวศป่ำชำยเลนบำงปะกง  

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ     พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกง 

        (The Bangpakong Mangrove Eco-Tourism) 

   หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ  (โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน) 

   ที่ตั้ง     เลขที่ 86  ม.13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

   ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038-531400    

        Fax.  038-533-172 

        เว็บไซต์ (ของทางโรงเรียน) http://www.bbv.ac.th 

   วันเวลาเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.    

        (ต้องติดต่อทางโรงเรียนล่วงหน้า) 
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รูปที่ 4-1 แสดงแผนที่ตั้งของโรงเรียนบำงปะกงบวรวิทยำยน 

 

 
รูปที่ 4-2 ทำงเข้ำพิพิธภัณฑ์นิเวศป่ำชำยเลนบำงปะกงโรงเรียนบำงปะกงบวรวิทยำยน 
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ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

1.  ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

    พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในรูปแบบของ

ป่าชายเลนและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่บริเวณริมแม่น้ าบางปะกง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดย

สมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่ไร้

ผนัง ภายในพ้ืนที่กว่า 40 ไร่ ซึ่งมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของป่าชายเลน  ทั้งในด้านพันธุ์ไม้

ชายเลน ประมาณ 40 ชนิดจากพันธุ์พืชป่าชายเลน 76 ชนิดทั่วประเทศ และพันธุ์สัตว์ประมาณ 32 

ชนิด ได้แก่ นก ปู ปลา ชนิดต่าง ๆ อีกทั้งมีการน าป่าชายเลนมาบูรณาการกับเรียนรู้ นอกจากนี้

พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกงแห่งนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2539 

    พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกงเป็นลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี

สภาพทางธรรมชาติมีความงามและความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  เนื่องจากมีการอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลน ก่อให้เกิดเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสามารถ

น าเสนอเอกลักษณ์ของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี มีส่วนของพ้ืนที่ที่ให้ความรู้ต่างๆ ของ   ป่าชายเลน 

และบริเวณที่ส าหรับท ากิจกรรม เช่น การปลูกป่า การศึกษานิเวศวิทยา เป็นต้น และจากการดูแล

รักษาท าให้การท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดั้งเดิม 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวนี้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน การศึกษา

ระบบนิเวศธรรมชาติ และการเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งภายในมีการแบ่งออกเป็น 6 ฐาน  

   ฐานที่  1  ป่าแสม  แสมเป็นไม้เบิกน าของป่าชายเลนเพราะขึ้นง่ายกว่าไม้อ่ืน ๆ และ

เป็นแหล่งป้องกันลมพายุกัดเซาะชายฝั่ง 

   ฐานที่  2  ป่าโกงกาง  โกงกางนี้ถือเป็นไม้สัญลักษณ์ของป่าชายเลน เรือนรากของต้น

โกงกางจะสูงขึ้นพ้นจากพ้ืนดินและผิวน้ า รากโกงกางจะช่วยค้ ายัน และพยุงล าต้นไว้ส าหรับต้านทาน

กระแสน้ าและลมเป็นอย่างดี อีกท้ังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ า 

   ฐานที่  3  แหล่งพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ได้แก่ โปรงขาว-โปรงแดง  ปอทะเล-โพทะเล  

พังกาหัวสุมดอกแดง-พังกาหัวสุมดอกขาว  ฝาดดอกขาว-ฝาดดอกแดง เป็นต้น 
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   ฐานที่  4  ตะบูน เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ ลักษณะโคนต้นมีรากแผ่ออกเป็น

พูพอนขนาดใหญ่ ผลมีขนาดและรูปร่างคล้ายมะตูม เมื่อผลแห้งจะแตกออกมีเมล็ดขนาดใหญ่ อยู่

ภายใน ลักษณะใบเรียวเล็กมีจ านวนมาก 

   ฐานที่  5  ล าพู  ต้นล าพูนี้ สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ปลูก

เพ่ิม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เกี่ยวพันกับหิ่งห้อย ดอกบานกลางคืน ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว 

   ฐานที่  6  ชีวิตริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง โดยผู้ที่สนใจจะได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของ

ปลาตีน และปูก้ามดาบ 

   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การปลูกป่าชายเลนโดยต้นกล้าที่น ามาปลูกก็เพาะ

ขึ้นโดยนักเรียนของทางโรงเรียน ราคาต้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิเวศฯ 

จะต้องท าติดต่อท าเรื่องเข้าเยี่ยมชมกับทางโรงเรียนก่อน และจะมีมัคคุเทศก์ป่าชายเลน ซึ่งก็คือ

นักเรียนและครูของทางโรงเรียนเป็นผู้น าชมและให้ความรู้ 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย รวมถึงมีประจ าทางผ่าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย โดยพิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกงอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 3 

หากเดินทางจากกรุงเทพฯ วิ่งตรงเข้าทางคู่ขนานถนนบางนา – ตราด เข้าสู่ถนนหมายเลข 3 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล ป้ายบอกทางเป็นป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนบางปะกง

บวรวิทยายน  และหน้าบริเวณทางเข้าป่าชายเลนจะมีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ มีน้ าประปาและ

ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีถังขยะเพียงพอและมีการก าจัดขยะอย่างสม่ าเสมอ และมีห้องน้ าให้บริการเพียงพอ

เนื่องจากเป็นโรงเรียน มีจุดให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และมีครูของทางโรงเรียนท าหน้าที่เป็น

ผู้ให้ข้อมูลต่างๆ มีร้านค้าร้านอาหารของทางโรงเรียน มีสถานที่ให้นั่งพักผ่อน เป็นศาลาและเก้าอ้ีใต้ร่ม

ไม้บริเวณทางเข้า และภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยเป็น

เส้นทางท่ีสร้างข้ึนลักษณะทางเดินคอนกรีต และมีป้ายสื่อความหมายต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4-3 ถังขยะและศำลำนั่งพักบริเวณสถำนที่ท่องเที่ยว  

 

 
รูปที่ 4-4  ป้ำยส่ือควำมหมำย 
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รูปที่ 4-5  ทำงเดินภำยในแหล่งท่องเที่ยว 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอยู่เสมอ 

รวมถึงการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีการจัดเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

ลักษณะเส้นทางเป็นแบบวงรอบและวงกลม มีป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็น

ระยะๆ เพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว สิ่ งก่อสร้างภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อม  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือผู้น าเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรู้ในด้านธรรมชาติและ

ระบบนิเวศของป่าชายเลน สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้ มีการแบ่งโซนในการใช้พ้ืนที่ของแหล่ง

ท่องเที่ยวแยกตัวออกจากโรงเรียนอย่างชัดเจน ส่วนเวลาเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยว จะเป็นไปตามเวลา

ราชการหรือตามเวลาท าการของทางโรงเรียน  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. แต่ทั้งนี้ไม่มีการ

ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ หรือจ านวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งต่อวันในแต่ละ

เส้นทางและในสถานทีท่่องเที่ยว  
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 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการของทางโรงเรียน ชาวบ้านจึงไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ และไม่มีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงท าให้ชุมชนไม่ได้รับ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากแหล่งท่องเที่ยวนี้ ยกเว้นในส่วนของทางนักเรียนที่มีการเพาะต้นกล้าที่

ใช้ในการปลูกป่าจ าหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม และการจัดตั้งชมรมมัคคุเทศก์ขึ้นภายในโรงเรียน อีก

ทั้งทางโรงเรียนยังมีการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง หรือทาง

อ าเภอบางปะกงในการให้งบสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไม่มีการด าเนินการ

ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ไม่มีเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 

 

 2.   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้ำนปลำ ธนำคำรปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านปลา ธนาคารปูแสม  

     และวิถีชีวิตชุมชน (วัดคงคาราม) 

  หน่วยงานที่ดูแล รัฐ (ดูแลโดยผู้ใหญ่มะลิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1) 

  ที่ตั้ง   เลขที่  40  ม.2  ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์  081-590-9895   (ผู้ใหญ่ มลิ เทพรักษา) 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน  เวลา 07.00 – 18.00 น.    
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รูปที่ 4-6  แสดงที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนปลำ ธนำคำรปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

 1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีติดแม่น้ าบางปะกงที่น้ าทะเลสามารถเข้าถึง  ท าให้เป็นพ้ืนที่ของ      

ป่าชายเลน มีต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นจาก ต้นโกงกาง ฯลฯ ขึ้นอยู่ทั่ว รวมทั้งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ า  

เป็นลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีสภาพทางธรรมชาติมีความงามและความสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติในระดับปานกลาง เปิดอย่างเป็นทางการเป็นปีที่  2 (เปิดปี  2558) มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่ป่าชายเลนริมแม่น้ าบางปะกง จัดตั้งเป็นโครงการ

ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) โดยบ้านปลานั้นสร้างจากไม้ไผ่ และกิ่ง

ไม้ที่ถูกตัดภายในป่าชายเลน น ามาท าเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าขนาดเล็กให้เจริญเติบโต อีกทั้งยัง

เป็นที่วางไข่ของสัตว์น้ า และธนาคารปูแสม ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลในการเพ่ิมจ านวนปูแสม

กลับคืนสู่ธรรมชาติ  และเป็นแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหารของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตใน       

ป่าชายเลน 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในเป็นลักษณะของท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ    

ป่าชายเลน การปลูกป่าโกงกาง ศึกษาบ้านปลาและธนาคารปูแสม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลบภัยรวมทั้ง
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เป็นแหล่งอนุบาลปลา และการชมวิวทิวทัศน์บริเวณริมแม่น้ าบางปะกง โดยเป็นที่สนใจของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในด้านของระบบ

นิเวศ  และในอดีตมีการจัดนั่งเรือชมเส้นทางทางน้ าและไปชมปลาโลมาบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง

ของชาวบ้านในพ้ืนที่ แต่มีการขัดผลประโยชน์กันระหว่างท่าเรือท าให้ต้องยกเลิกในส่วนของกิจกรรม

นั่งเรือชมปลาโลมา แต่ยังสามารถใช้บริการเรือจากชาวบ้านได้ปกติ  
 

 
รูปที่ 4-7 บ้ำนปลำ และธนำคำรปูแสม 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย รวมถึงมีรถประจ าทางผ่าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย ทางเข้าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านปลา ธนาคารปูแสม และวิถีชีวิต

ชุมชน โดยเดินทางจากถนนหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) เข้าไปทางตลาดลาว ซึ่งประมาณ 7 กิโลเมตร 

จะถึงทางเข้าวัดคงคาราม ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัดบนประจงอนุสรณ์ จากนั้นต้องเดินผ่านกุฏิทางด้าน

ใน และตัวอาคารเข้าไปทางฝั่งแม่น้ า โดยมีป้ายชี้บอกทางตรงบริเวณทางเดินเข้า และมีป้ายบอกทาง

บ้านปลาธนาคารปูแสมติดไว้บริเวณถนนใหญ่ชี้บอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4-8 ป้ำยชี้ภำยในวัดบอกทำงเดินไปยังบ้ำนปลำ ธนำคำรปูแสม 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด มีสถานที่จอดที่เป็นบริเวณพ้ืนที่ของวัด ลักษณะ

เป็นพ้ืนคอนกรีต มีประปา ไฟฟ้าเข้าถึง บริเวณทางเดินเป็นทางเดินที่สร้างด้วยไม้ มีช ารุดในบางส่วน 

มีป้ายโครงการ ป้ายเตือน เช่น ห้ามจับสัตว์น้ า ป้ายบอกเขตอภัยทาน ป้ายบอกข้อควรระวังในการเข้า

ชมบ้านปลา มีป้ายสื่อความหมาย ป้ายความรู้ เป็นลักษณะป้ายเล็กๆ หากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความ

ประสงค์จะเข้ามาศึกษาดูงาน หรือต้องการทราบข้อมูลสามารถติดต่อที่ผู้ใหญ่มะลิ ภายในไม่มีที่นั่งพัก

หรือศาลานั่งพัก มีเก้าอ้ีที่ช ารุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ไม่มีห้องน้ าแต่สามารถไปใช้ห้องน้ าของทางวัด

ได้  ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งไม่มีภาชนะในการรองรับขยะ ไม่มี ร้านค้า 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึง และมีโต๊ะส าหรับ

จ าหน่ายอาหารปลา 
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รูปที่ 4-9 ป้ำยสื่อควำมหมำย 
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รูปที่ 4-10  ทำงเดินภำยในแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4-11  จุดให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรปลำ 

 

 
รูปที่ 4-12  ป้ำยโครงกำรชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งอำหำรโลมำ (บ้ำนปลำ) 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  สภาพพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ าเป็นที่น้ าทะเลท่วมถึงท าให้เป็นมีพ้ืนที่ลักษณะของป่าชายเลน 

ท าให้มีความสมบูรณ์ในด้านของพ้ืนพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า แหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

บ้านปลา ธนาคารปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมและทดแทน  มีการแบ่งโซนจัดพ้ืนที่แต่ยังไม่เป็นระบบมาก

นัก ท าให้คงสภาพธรรมชาติไว้ได้ สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ เช่น สะพาน

ไม้ และแม้จะไม่มีภาชนะในการรองรับขยะแต่บริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มีขยะเกิดขึ้น  รวมทั้ง

ไม่มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่เป็นการที่ชาวบ้านและพระสงฆ์ของวัดคงคารามช่วยกันดูแล และ

เนื่องจากไม่มีการค้าขายหรือการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

ชาวบ้านจึงไม่ได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในส่วนนี้ 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  แหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์

พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณบางปะกงหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบน เป็นต้น ซึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านปลา ธนาคารปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน เป็นโครงการที่ดูแลโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  

ผู้ใหญ่มะลิ เทพรักษา โดยมีการจัดตั้งเป็นโครงการชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งอาหารโลมา 

(บ้านปลา) มีการด าเนินการโดยโรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชน

บ้านบนบางปะกง เทศบาลต าบลบางปะกง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และหน่วยงานเอกชน

ต่างๆ อีกทั้งยังมีการเข้ามาท ากิจกรรม ภายในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น โครงการ "จัดสร้างบ้านปลา 

แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ที่มีหน่วยงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน ร่วมกับ

ชุมชนบ้านบน  นักเรียนโรงเรียนวัดบน ส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมท ากิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์

น้ า ปูแสม และปูทะเล ปลูกป่าชายเลน โยน EM บอล และเก็บขยะภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

และนอกจากนี้ยังมีพิธีบวชแม่น้ าปางปะกง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ปกป้องแม่น้ าทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง

เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบมาจนกลายเป็นประเพณีของชุมชนไปแล้ว อีกท้ังชาวบ้านและพระสงฆ์มีความยินดี

ในการให้การต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม แต่ทั้งนี้อาชีพของคนในชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ าส่วนใหญ่เป็น

อาชีพท าประมง และการท าตับจาก ดังนั้นการได้รับประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่ องเที่ยว

อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน การท า
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บ้านปลา และธนาคารปูแสม เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนปลาและปูแสมของพ้ืนที่ชุมชนริมแม่น้ าบางปะ

กง แหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นการร่วมกันส่งเสริมจิตส านึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ความยั่งยืนของอาชีพในลุ่มแม่น้ าบางปะกง พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี ร่วมมือกันระหว่างชุมชนและ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้มแข็งขึ้น 

 

 3. วัดใหม่สงเครำะห์รำษฎร์ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ     วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์  (Wat Mai Songkrorat) หรือ วดัผีขุด 

   หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

   ที่ตั้ง     หมู่ 15 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  

        ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

   ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์   081-0049379  (เจ้าอาวาส) 

   วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 08.00 – 17.00 น.    
 

 
รูปที่ 4-13 แสดงท่ีตั้งของวัดใหม่สงเครำะห์รำษฎร์ 



132 / 607 
 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

1.  ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

    วัดใหม่สงเคราะห์ราษฏร์ เป็นวัดราษฎร์ มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484  

บริเวณดังกล่าวในอดีตเป็นป่าแสมยังไม่มีวัด เป็นที่ตั้งของชุมชนเดิมมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี เมื่อมีการ

ขุดคลองใหม่ข้ึนมา ได้มีพระพายเรือบิณฑบาตตั้งแต่เช้าล่องไปตามคลองกว่าจะกลับยังวัดก็บ่ายคล้อย 

ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างโรงจากเป็นวัดชั่วคราว และนิมนต์หลวงตาที่พายเรือ คือ หลวงตาฮ้ัว เป็นเจ้า

อาวาสรูปแรก ต่อมามีการจัดสรรที่ดินบริเวณนี้ให้ประชาชนจัดท าเป็นนิคมสร้างตนเอง คนละ 25 ไร่ 

มีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ หมู เมื่อมีผู้คนอาศัยมากขึ้น ได้ปู่ขาว และปู่แป้นบริจาคที่ดินให้สร้างวัด และ

พระครูถิร ปัญญาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบัน ได้เล่าเกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านมีที่ว่าแต่เดิม

มีคลองขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เป็นลักษณะล าคลองที่โค้งและคดเคี้ยว  ชาวบ้านไม่ทราบว่า

ใครเป็นคนขุดหรือเกิดจากธรรมชาติกันแน่ แต่บางคืนจะได้ยินเสียงคนขุดดิน แต่ออกมาดูแล้วไม่มีใคร 

จึงเรียกชื่อคลองว่า “คลองผีขุด” และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อคลองว่า “บ้านคลองผีขุด” เดิมมีขนาด

กว้างกว่าที่เห็น แต่เนื่องจากมีการถมดินเพ่ือสร้างถนน ท าให้เหลือคลองขนาดแคบลง ด้านหน้าของวัด

เป็นคลองขุดใหม่กั้นระหว่างวัดกับถนน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีหลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อโสธร ศาลเจ้าแม่

ตะเคียน  และพ่อปู่ เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านยึดถือ เช่น 

ชาวบ้านในชุมชนที่มีอาชีพท านาเกลือก็มักจะมาบนบานไม่ให้ฝนตกในช่วงที่จะรื้อเกลือ เป็นต้น 

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ และศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่

ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และยังคงความดั้งเดิมทางวัฒนธรรมแต่มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพ

ปัจจุบัน มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นท่ีพบเห็นได้ทั่วไป  
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รูปที่ 4-14  ศำลเจ้ำแม่ตะเคียน 

 

 
รูปที่ 4-15  ศำลำหลวงพ่อทันใจ 
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รูปที่ 4-16 พระอุโบสถของวัด 

 

 
รูปที่ 4-17  ภำยในพระอุโบสถ 

ที่มา : บางปะกง สายน้ าแห่งชีวิต (2560, ออนไลน์) 
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   2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

    เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อโสธร ศาลเจ้าแม่ตะเคียน มีการเข้าร่วม

พิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะมีการจัดงานภายใน

บริเวณลานวัด เช่น งานไหว้พระประจ าปี จะมีการตั้งร้านค้าขายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม หรือใน

ทุกวันอังคารและวันศุกร์ จะมีตลาดนัดบริเวณลานวัด นอกจากนี้ ยังมีการให้อาหารปลา บริจาค

อาหารสุนัขและแมว โดยภายในวัดมีสุนัขและแมวจ านวนมากที่ถูกน ามาปล่อยทิ้งไว้ให้ทางวัดเลี้ยงดู 

ท าให้มีผู้ที่ทราบเดินทางเข้ามาบริจาคอาหารสัตว์ให้กับทางวัด 

   3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย รวมถึงมีรถประจ าทางผ่าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากถนนสายหลัก (ถนนบางนา – ตราด) ประมาณ 5 กิโลเมตร   

โดยวัดอยู่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่าหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ชาวบ้านเรียกว่าถนนคลองด่าน 

หรือถนนชลบุรี-คลองด่าน) ด้านหน้ามีคลองขุดใหม่ มีป้ายบอกทางมาวัดเป็นระยะ และป้ายบอก

ทางเข้าวัดเห็นเด่นชัด 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถกลางแจ้ง สามารถจอดรถได้จ านวนมาก มี

น้ าประปา ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และมีการก าจัดขยะอย่างสม่ าเสมอ มี

ห้องน้ าให้บริการทั้งแบบส้วมชักโครกและแบบส้วมซึม ซึ่งหากไม่ได้ใช้งานก็จะปิดประตูลูกกรงไว้ มี

การรักษาความสะอาดแต่อาจไม่สม่ าเสมอ มีศาลาที่ให้นั่งพักผ่อนอยู่ริมคลองหลายหลัง นอกจากนี้

ศาลาประชารวมพัฒนาของทางวัดที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ มีทางเข็นส าหรับรถคนพิการ ภายใน

วัดไม่มีร้านค้าร้านอาหาร แต่ด้านนอกที่อยู่ใกล้บริเวณวัดมีร้านขายของและร้านอาหารของชาวบ้าน

เปิดให้บริการ ไม่มีตู้ ATM ไม่มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน คือ ไม่มีศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว และป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4-18 บริเวณส ำหรับจอดรถ 

 

 
รูปที่ 4-19 ศำลำที่นั่งพัก 

 

 
รูปที่ 4-20 ศำลำประชำรวมพัฒนำ 
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รูปที่ 4-21 ห้องน้ ำของวัด 

 

  ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

   สภาพธรรมชาติภายในวัดถูกดัดแปลงโดยมนุษย์ค่อนข้างมาก ระบบนิเวศเริ่มได้รับ

ผลกระทบบางส่วน แต่ส่วนใหญ่ก็เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้สูงสุด สภาพวัฒนธรรมของชุมชน

ดั้งเดิมยังมีปรากฏให้เห็นจากอาชีพโดยรอบของวัด เช่น การท านาเกลือ การท าประมง ภายในไม่มี

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือจุดประชาสัมพันธ์ ไม่มีป้ายสื่อความหมาย หรือป้ายบอกประวัติความ

เป็นมา  ภายในบริเวณวัดมีความสะอาด แยกสัดส่วนพ้ืนที่อย่างชัดเจนตามลักษณะการท ากิจกรรม

ทางศาสนา มีการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในบริเวณวัด เช่น ปรับปรุงพระอุโบสถ มีการ

ก่อสร้างศาลาหลวงพ่อทันใจใหม่ โดยต่อเติมให้กว้างขึ้นเพ่ือรองรับผู้ที่เข้ามาสักการะ การออกแบบสิ่ง

อ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานตาม

สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  ส่วนมลภาวะจะมีในเรื่องของฝุ่นควัน สุนัขและแมวถูกทิ้งไว้ที่วัดเป็นจ านวน

มาก ส่วนในเรื่องการรักษาความปลอดภัย จะใช้การช่วยกันสอดส่องดูแลของพระสงฆ์ภายในวัด  แต่ก็

ไม่ทั่วถึงมากนักท าให้เกิดปัญหา เช่น มีโจรเข้ามางัดกุฏิเจ้าอาวาสในช่วงเวลากลางวันที่เจ้าอาวาสไม่

อยู่ เป็นต้น อีกท้ังในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่มีความชัดเจน 
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  ค.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

   ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ประชาชนมีความ

ผูกพันต่อท้องถิ่นสูง โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลภายในวัด มีการเข้าร่วมงานตามวัน

ส าคัญต่างๆ ที่เป็นงานประจ าปี เช่น งานไหว้พระประจ าปี งานวันสงกรานต์ที่มีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 

และสรงน้ าพระก็จะมาจัดที่วัดแห่งนี้ เป็นต้น แต่มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ในการคิดการ

ตัดสินใจ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยหรือไม่มีการรวมกลุ่ม หรือการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชน

พ้ืนในด้านของการท่องเที่ยว เนื่องจากการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่

อาจจะมีการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการหรือร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม การจัดงาน 

เนื่องจากเป็นงานบุญร่วมกันของคนในชุมชน และวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชน ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์

ทางด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวน้อย 

 

 4.  วัดคงคำรำม 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     วัดคงคาราม (วัดบน / วัดบนคงคาราม)    

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตัง้     40 หมู่ 2 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

   ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   -   

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 07.00 – 18.00 น.    

 
รูปที่ 4-22 แสดงแผนที่ตั้งวัดคงคำรำม 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ในต าบลนี้มีวัดที่เรียงกันตามล าดับ คือ วัดบน วัดกลางและวัดล่าง วัดบนเป็นวัดที่มี

อายุเก่าแก่ที่สุดสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดราษฏร์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 15 

งาน 2.92 ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2542 โดยชุมชนบางปะกงกลุ่มแรกเป็น

มอญใหญ่ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานรวมกับคนไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายบริเวณแม่น้ าบางปะกง

ตอนบน อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังเคยเป็นถิ่นย่านความเจริญจากเมืองปากอ่าว ในการค้าขายสินค้า วัว

ควาย หรือแม้แต่ทาส ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งค้าพานิชย์ที่ ใหญ่ที่สุดในปากอ่าวบางปะกง อีกทั้งเป็นขนอน

เก็บจังกอบแต่โบราณ โดยมีหลักฐานการจดบันทึกเป็นสมุดข่อย มีหลักฐานบ่งชี้จากศิลปะการก่อสร้าง

พระอุโบสถวัดบน (วัดคงคาราม) เดิมอุโบสถเก่าเป็นเสาไม้ หลังคาสองชั้น มีมุขทลึ่งข้างหัวข้างท้าย 

และ มี "เสาหงษ์" อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ-มอญโดยแท้ ครั้งอดีตพระพุทธเจ้า

หลวง รัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2451 คราวเสด็จทางชลมารคจากเมืองฉะเชิงเทราไปยังเมืองชลบุรี ล่อง

ตามแม่น้ าบางปะกง มีบันทึกว่าทรงพักเสวยพระกระยาหารและเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ณ พลับพลาริม

แม่น้ าบางปะกงที่วัดคงคาราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอเก่า ปัจจุบันยังคงเก็บรักษาพระบรม

ฉายาลักษณ์ที่ประทานเป็นที่ระลึกไว้กับวัด และลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ

ยาวชิรญาณวโรรส ประทานเมื่อคราวมาตรวจคณะแขวงบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วมีพระด าริ

ให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่ทรุดโทรม ในสมัยรัชกาลที่ 6 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2461 ซึ่งมี

การสลักชื่อของผู้ที่ควบคุมการซ่อมแซมไว้ที่บานประตูไม้ของพระอุโบสถ หลังจากนั้นก็ยังมีการบูรณะ

มาอีกหลายสมัยท าให้รูปแบบของพระอุโบสถหลังเดิมคงอยู่ไม่มาก แต่มีการจ าลองสถาปัตยกรรมมุข

ทลึ่งไว้แทนร่องรอยจากอดีตให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ภายในวัดมีเสาหงษ์ 3 ต้น พระเจดีย์ 3 องค์ 

มีพระพุทธรูปไม้สลักลาย พระพุทธรูปทรงเครื่องทองสัมฤทธิ์ ตู้พระไตรปิฎกไม้เขียนลายรดน้ า ภายใน

อุโบสถมีองค์พระประธานสร้างด้วยดินเผาฉาบด้วยปูนขาวลงรักปิดทองหน้าตัก 4 ศอก หน้าพระ

ประธานมีพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านใน

ย่านนี้เคารพสักการะมาขอสิ่งที่ปรารถนากันเป็นประจ า ปัจจุบันก าลังสร้างวิหารหลวงพ่อโตอยู่ใน

บริเวณอุโบสถเดิม โดยการหล่อหลวงพ่อโตจ าลองประดิษฐานในอุโบสถใหม่ และมีการยกองค์หลวง

พ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่เหนือฐานก่ออิฐถือปูนที่มีการบูรณะใหม่ เพ่ือให้เด่นเป็นสง่าในอุโบสถหลัง
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เดิม  วัดแห่งนี้มีอายุมากกว่า 300 ปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม สะท้อนให้

เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต  

 

รูปที่ 4-23 พระรำชหัตถเลขำของพระพุทธเจ้ำหลวงรัชกำลที่ 5  

ครำวเสด็จประพำสบำงปะกง ณ วัดคงคำรำม 

ที่มา : พระเครื่องเมืองบางปะกง กับ สท.แฮ (2557, ออนไลน์) 

 

รูปที่ 4-24 พลับพลำรับเสด็จพระพุทธเจ้ำหลวงรัชกำลที่ 5 ณ วัดคงคำรำม บำงปะกง 

ที่มา : พระเครื่องเมืองบางปะกง กับ สท.แฮ (2557, ออนไลน์) 
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รูปที่ 4-25  อุโบสถวัดคงคำรำม 

 

 
รูปที่ 4-26  เสำหงษ์ วัดคงคำรำม 
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รูปที่ 4-27  หลวงพ่อโตวัดคงคำรำม (ก่อนยกฐำน) 

 

   2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

    วัดคงคารามนับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นลักษณะ

ของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศึกษาประวัติศาสตร์ เช่น การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพมาช้านาน อีก

ทั้งบริเวณที่ติดกับแม่น้ าบางปะกง เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนบ้านบนได้ช่วยกันจัดตั้งบ้าน

ปลาและธนาคารปูแสมเพื่อเป็นโครงการชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่ งผ่ าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย โดยวัดอยู่ห่างจากถนนหลวงบางนา-ตราดประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจากถนน

บางนา-ตราด เข้าทางถนนเทศบาล 19 แล้ววิ่งตรงมา โดยวัดจะอยู่ติดกับโรงเรียนวัดบน “ประจง

อนุสรณ์” และอยู่เยื้องกับส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกง 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถกลางแจ้งและเพียงพอ ภายในวัดเป็น

ลักษณะพ้ืนปูนคอนกรีต มีน้ าประปาและไฟฟ้าเข้าถึง มีร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มซึ่งเป็นของ
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ชาวบ้านบริเวณรอบวัด มีห้องน้ าเพียงพอและมีการท าความสะอาดแต่ไม่สม่ า เสมอ มีจุดให้บริการ

นักท่องเที่ยวโดยมีผู้ดูแลและพระสงฆ์ของวัดเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัด 

 

 ข.  กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

   สภาพธรรมชาติของวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก สภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมมี

การเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังสามารถสืบค้นร่องรอยเดิมได้อยู่จากสถาปัตยกรรมของวัดที่หลงเหลือ และ

ภาพถ่ายต่างๆ ที่ทางวัดยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ อีกทั้งทางวัดยังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

ซึ่งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ภายในวัดมีสิ่งส าคัญคือ หลวงพ่อโต 

เสาหงษ์ พระพุทธรูปไม้สลักลาย พระพุทธรูปทรงเครื่องทองสัมฤทธิ์ ตู้พระไตรปิฎกไม้เขียนลายรดน้ า   

มีวัตถุโบราณซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นไว้ให้

ศึกษาเรียนรู้ แต่ไม่มีการควบคุมการรองรับนักท่องเที่ยว การออกแบบสิ่งอ านวยควาสะดวกและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยและการรองรับการใช้งานตามสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป มีการแบ่งพ้ืนที่ตามลักษณะการท ากิจกรรมทางศาสนาอย่างชัดเจน คือ แบ่งพ้ืนที่

ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และส าหรับฆารวาสทั่วไป แต่ในบริเวณทางเดินไปบ้านปลาธนาคารปูแสม

จะต้องผ่านทางกุฏิพระ วัดคงคารามมีคณะกรรมการวัดคอยดูแลบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใน

วัด ปัจจุบันมีพระครูเขมาภิรามคันธร เขมาวาโม เป็นเจ้าคณะต าบลบางปะกง และเป็นเจ้าอาวาสวัด

บนคงคาราม 

 

  ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

   ประชาชนส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น

สูงโดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลภายในวัดจะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็น

ประจ าทุกปี การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวดูแลโดยทางคณะกรรมการวัด ประชาชนท้องถิ่นจะไม่

มีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่มีเครือข่ายทางด้ านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่         

ป่าชายเลนที่ติดริมแม่น้ าของทางวัด 
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 5.  วัดกลำงบำงปะกง 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     วัดกลางบางปะกง (Wat Klang Bang Pakong) / วัดกลาง 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตั้ง     เลขที่  117 หมู่ 8  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   038-531577 /  086-4195918 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 08.00 – 17.00 น.    

 

 
รูปที่ 4-28  แสดงแผนที่ตั้งวัดกลำงบำงปะกง 

  

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ในต าบลนี้มีวัดที่เรียงกันตามล าดับ คือ วัดบน วัดกลางและวัดล่าง  วัดกลางบางปะกง 

เป็นวัดราษฏร์ สร้างเมื่อรศ. 103 ตรงกับ พ.ศ.2427 ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 41 ไร่  72 ตารางวา วัด

กลางก่อตั้งโดยคหบดีสามท่าน  คือ  นายสมศักดิ์  นายหนู และนายตี๋  ซึ่งเห็นว่าต าบลบางปะกงเป็น

ต าบลใหญ่ มีชาวบ้านอยู่อาศัยกันมาก เป็นบริเวณป่าชายเลนซึ่งการคมนาคมมีทั้งทางบก  และทางน้ า  

ไม่มีถนนการสัญจรท าให้ไม่สะดวก  หากบ้านอยู่ริมน้ าจะใช้การเดินทางโดยเรือพายเรือแจว อีกทั้ง
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บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณกลางหมู่บ้าน เหมาะสมที่จะสร้างวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมในหมู่บ้าน จึงตกลง

กันสร้างวัดขึ้นชื่อว่า“วัดกลางบางปะกง”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตใน

ปีพ.ศ. 2436 โดยสมเด็จพระวันรัต (แพ) วัดสุทัศน์เทพวราราม  กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธี

วัดกลางบางปะกง  ซึ่งต่อมาท่านได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสคน

ปัจจุบันคือ พระอธิการพิสิษฐ์  ฐิตสีโล (มรณะภาพ 17 พฤษภาคม 2560) 

   สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เทพทันใจ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพุทธโสธร พระเจ้า

ทันใจ  รอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่บนมณฑป อีกทั้งโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี 

ภายในเก็บพระเครื่องเก่าแก่แต่ปัจจุบันได้ปิดตายไปแล้ว  อีกทั้งเคยใช้เป็นสถานที่ส าหรับประกอบ

พิธีกรรมส าคัญต่างๆ เช่น พิธีเสกวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณและเหรียญ หลวงพ่อฟู ณ อุโบสถวัดกลาง

บางปะกง เป็นต้น ซึ่งทางวัดยังเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในเรื่องของ

เครื่องรางของขลังที่ท าให้แคล้วคลาดปลอดภัย ทรัพย์เฟ่ืองฟู หรือเมตตามหานิยม  เช่น หลวงพ่อฟู 

รุ่นโสธรทรัพย์เฟ่ืองฟู  หรือ หนุมารมหาปราบรุ่นโสธรทรัพย์เฟ่ืองฟู เป็นต้น นอกจากนี้ทุกปีจะมีงาน

เทศกาลนมัสการพระพุทธบาทเป็นงานประจ าปี โดยงานประจ าปีของวัดบน วัดกลาง และวัดล่างจัด

ไล่เลี่ยกัน ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันทางวัดก าลังมีการก่อสร้างพระวิหาร

หลวงพ่อเชียงแสนเพ่ือให้ชาวบางปะกงได้เคารพบูชา โดยส่วนยอดของวิหารเป็นแบบค าหลวง โดย

ตามก าหนดการวิหารแห่งนี้จะเสร็จภายใน 5 ปี 
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รูปที่ 4-29  พระอุโบสถวัดกลำงบำงปะกง 

 

 

 
รูปที่ 4-30  เทพทันใจ 
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รูปที่ 4-31 พระสังกัจจำยน์ หลวงพ่อพุทธโสธร และพระเจ้ำทันใจ 

 

 
รูปที่ 4-32 ทำงข้ึนมณฑปที่ประดิษฐำนรอยพระพุทธบำทจ ำลอง 
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รูปที่ 4-33 พระอุโบสถเก่ำ อำยุกว่ำ 100 ปี 

 

 
รูปที่  4-34 กุฏิเจ้ำอำวำส และศูนย์พระเครื่อง อำจำรย์หน่อง 
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รูปที่ 4-35 ภำพข่ำว "เหรียญโสธรทรัพย์เฟื่องฟู" 

ที่มา : วัดกลางบางปะกง อ.หน่อง (2559, ออนไลน์) 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดกลางบางปะกง นับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ มีทั้งโบราณสถานที่มีอายุกว่า 100 ปี 

เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศึกษาประวัติศาสตร์ เช่น การท าบุญ ปิดทอง ตักบาตร 

ถวายสังฆทาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด หรือการเข้าร่วมท าบุญในช่วงวันส าคัญทางศาสนา และ

งานประจ าปีของทางวัด ตลอดจนการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในวัด และการเข้าร่วมพิธีปลุกเสก

เครื่องรางของขลังต่างๆ  
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รูปที่ 4-36  พิธีเสกวัตถุมงคล ท้ำวเวสสุวรรณ และเหรียญหลวงพ่อฟู  

ที่มา : AmuletAt24.com (2555, ออนไลน์) 
 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่ งผ่ าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย โดยวัดอยู่ห่างจากถนนหลวงบางนา-ตราดประมาณ 3 กิโลเมตร โดยจากถนน

บางนา-ตราด เข้าทางถนนเทศบาล 19 หรือเข้าทางตลาดลาว โดยวัดอยู่ติดถนน มีป้ายแสดงทิศทาง 

ประกอบกับวัดอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งอยู่ในจุดที่สังเกตง่าย จึงสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก  
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รูปที่ 4-37 ถนนด้ำนหน้ำวัด 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถกลางแจ้งและเพียงพอทั้งภายในวัดและนอก

วัด มีน้ าประปาและไฟฟ้าเข้าถึง สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีร้านค้าเครื่องดื่มของ

ทางวัด และมีร้านขายของอาหารและเครื่องดื่มของชาวบ้าน มีห้องน้ าเพียงพอและมีการท าความ

สะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการ มีศาลาที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ มีการสื่อความหมาย 

ได้แก่ ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมายที่แสดงทิศทาง มีจุดให้บริการนักท่องเที่ยว 

จุดติดต่อสอบถาม และศูนย์พระเครื่อง โดยมีผู้ดูแลและพระสงฆ์ของวัดเป็นผู้อ านวยความสะดวกและ

ให้ข้อมูลต่างๆ เกีย่วกับวัด  
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รูปที่ 4-38 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในวัด 

 

 

รูปที่ 4-39 ห้องน้ ำภำยในวัด 
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รูปที่ 4-40  ศำลำนั่งพัก 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  สภาพธรรมชาติของวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก สภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมมี

การเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังสามารถสืบค้นร่องรอยเดิมได้อยู่จากสถาปัตยกรรมของวัดที่หลงเหลือ ซึ่งมี

การดูแลรักษาไว้ เช่น พระอุโบสถหลังเก่า อีกทั้งทางวัดยังมีการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างสม่ าเสมอเป็น

การรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่มีการควบคุมการรองรับนักท่องเที่ยว 

มีคณะกรรมการวัดคอยดูแล สภาพแวดล้อมภายในวัดส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงไปตามความเจริญและการ

รองรับความสะดวกสบายของประชาชนในยุคปัจจุบัน การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป มีการแบ่งส่วนของพ้ืนที่ตามลักษณะการท ากิจกรรมทางศาสนา ไม่มีเจ้าหน้าที่ในด้านของการ

รักษาความปลอดภัย  
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 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น

สูงโดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรือเทศกาลภายในวัด จะรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็นประจ า

ทุกปี นอกจากนี้การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัดเป็นผู้รับผิดชอบ

โดยตรง ประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ตาม 

ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ ในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรม งานเทศกาลประเพณีของวัด เนื่องจากเป็นงานบุญร่วมกันของคนในชุมชน และวัดเป็น

ศูนย์กลางของชุมชน  

  

 6.  วัดบ ำรุงธรรมรำษฎร์ศรัทธำรำม(วัดล่ำง) บำงปะกง 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

 ชื่อ      วัดบ ารุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม  หรือ วัดล่าง 

       (Wat BumrungThummarartSatharam) 

 หน่วยงานที่ดูแล   รัฐ 

 ที่ตั้ง      เลขที่  55 หมู่ 3  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

 ช่องทางในการติดต่อ  - 

 วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน   เวลา 08.00 – 17.00 น.    
  

 
รูปที่ 4-41  แสดงแผนที่ตั้งวัดบ ำรุงธรรมรำษฎร์ศรัทธำรำม 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ในต าบลนี้มีวัดที่เรียงกันตามล าดับ คือ วัดบน วัดกลางและวัดล่าง วัดบ ารุงธรรม

ราษฏร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)  เป็นวัดราษฏร์  ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 9 บ้านคลองยายเม้ย  ต าบลบางปะ

กง  อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 12 ตารางวา   วัดบ ารุงธรรม

ราษฏร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยมีนายยิ้ม พุ่มเจริญและญาติ เป็นผู้บริจาคที่ดิน

เพ่ือสร้างวัด  และได้นิมนต์หลวงตาคง (ผู้ให้ก าเนิดวัดล่าง) มาจ าพรรษา หลวงพ่อคงนี้มีวิชาอาคมแก่

กล้า ท่านเป็นลูกจีนนอก บิดามารดามาจากเมืองจีนโพ้นทะเล ในวัยหนุ่มมีความสนใจในวิชาอาคม ได้

ไปศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อแก้ว วัดหนองต าลึง เมื่อบวชก็กลับมาบวชที่บ้านเกิดบางปะกง ท่านได้

บวชกลางแม่น้ าโดย อุทกุกเขปสีมา หรือ อุทกสีมา สีมากลางแม่น้ า  และตั้งชื่อว่าวัดคลองยายเม้ย  

แต่ชาวบ้านมักจะเรียกวันว่าวัดล่าง  ทั้งนี้เพราะเป็นเหตุว่ามีวัดเกิดขึ้นถึง 3 วัด  คือ “วัดคงคาราม”  

ซึ่งสร้างมาก่อน  และตั้งอยู่เหนือน้ าเรียกว่า  “วัดบน”  วัดกลางนั้นตั้งอยู่ตอนกลางของหมู่บ้านกลาง  

เรียกว่า “วัดกลาง”  และวัดล่างนี้สร้างทีหลังและอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าบางปะกง  ชาวบ้านจึงนิยม

เรียกกันติดปากว่า  “วัดล่าง”  เสมอมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2500  มีพระอุโบสถ

ที่ด้านนอกและด้านในเป็นสีขาวมุกดูสวยงาม ก าแพงเป็นรูปธรรมจักรล้อมรอบอุโบสถดูสวยสะดุดตา  

นอกจากนี้ยังมีวิหารบูรพาจารย์ ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญหลายองค์ เป็นวิหารที่สร้าง

ทับบนรากฐานพระอุโบสถเดิม ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ 2445 - 2499 วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่           

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เป็นที่ส าหรับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่อคงเป็นพระ

ศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่อในเรื่องการบนบานของหายแล้วจะได้คืนทุกราย สิ่งของแก้บนของหลวงพ่อคง คือ 

กล้วยน้ าว้า และขนมครก อันเป็นของโปรดของหลวงพ่อคง นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อเฉื่อย หลวงพ่อฟุ้ง 

และหลวงพ่อปราศรัย ฯลฯ ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์เป็นที่นับถือท าให้มีประชาชนทั่วไปรวมถึง

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากราบไหว้สักการบูชากันอย่างต่อเนื่อง นอกจาก ภายในวัดยังมีหอระฆัง

เก่าแก่ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ทางวัดได้อนุรักษ์ไว้  

 



156 / 607 
 

 
รูปที่ 4-42  พื้นที่ภำยในวัดบ ำรุงธรรมรำษฎร์ศรัทธำรำม 

 

 
รูปที่ 4-43  วิหำรบูรพำจำรย์ 
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รูปที่ 4-44 ภำยในวิหำรบูรพำจำรย์ 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบ ารุงธรรมราษฏร์ศรัทธารามนับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ เป็นลักษณะของการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะวิหาร

บูรพาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประจ าปี งานไหว้ครู ครอบครู งานของชมรมลิเกดนตรีไทยภาค
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ตะวันออก โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีการปิดทองรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส สะเดาะเคราะห์ 

ต่อดวงชะตา ฯลฯ 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่ งผ่ าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย โดยวัดอยู่ห่างจากถนนหลวงบางนา-ตราดประมาณ 3 กิโลเมตร หากเดินทาง

จากกรุงเทพ วิ่งจากถนนบางนา-ตราด เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3  เข้าทางแยกบางปะกง หรือ 

เข้าสู่ต าบลบางปะกงจากถนนบางนา-ตราด เข้าทางถนนเทศบาล 19 หรือเข้าทางตลาดลาว โดยวัด

อยู่ติดถนน มีป้ายแสดงทิศทาง ประกอบกับวัดอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งอยู่ในจุดที่สังเกตง่าย จึงสามารถ

เดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

 

 
รูปที่ 4-45  ทำงเข้ำด้ำนหน้ำวัด 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถกลางแจ้งและเพียงพอทั้งภายในบริเวณวัด

และนอกวัด ภายในวัดเป็นลักษณะพ้ืนปูนคอนกรีต มีที่นั่งพักหรือศาลาพักผ่อนที่เพียงพอ และตั้งอยู่

ในจุดที่เหมาะสม มีน้ าประปา ไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีร้านค้า

ร้านอาหารเครื่องดื่มซึ่งเป็นของชาวบ้านบริเวณรอบวัด มีห้องน้ าเพียงพอ มีการท าความสะอาดแต่ไ ม่
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สม่ าเสมอ  ไม่มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน กล่าวคือ ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

หรือจุดติดต่อสอบถาม มีเพียงป้ายสื่อความหมายที่แสดงทิศทางเท่านั้น 

 

 

 

  
รูปที่ 4-46  ภำยในห้องสุขำ 

 

 
รูปที่ 4-47 ถังขยะภำยในวัด 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  สภาพธรรมชาติของวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก  สภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมมี

การเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและการรองรับความสะดวกสบายของประชาชนในยุคปัจจุบัน 

การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยและการรองรับการใช้งาน

ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  มีการแบ่งส่วนพ้ืนที่ตามลักษณะการท ากิจกรรมทางศาสนาอย่างชัดเจน 

คือ แบ่งพ้ืนที่ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และส าหรับฆราวาสทั่วไป แต่ไม่มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว 

มีระบบรักษาความปลอดภัย ไม่มีบุคลากรให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือให้ข้อมูลของสถานที่  

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น

สูงโดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลภายในวัด จะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดงาน หรือเข้า

ร่วมงานเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้การบริหารจัดการวัด และการจัดการแหล่ งท่องเที่ยวภายในวัด 

ทางคณะกรรมการวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมวัดก็แต่งตั้งจากกลุ่มชาวบ้านในชุมชน 

 

 7.   ศาลเจ้าพ่อเสือ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ      ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือ ศาลเจ้าพ่อหงอเต็กเก็ง  

  หน่วยงานที่ดูแล   เอกชน 

  ที่ตั้ง      เลขที ่178  หมู่ 11 ซอยเทศบาล 10  

        ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  

  ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์   -   

  วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน   เวลา 07.00 – 18.00 น.    



 161 / 607 

 

 
รูปที่ 4-49  แสดงแผนที่ตั้งศำลเจ้ำพ่อเสือ 

  

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงมีความดั้งเดิมทางวัฒนธรรม แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพ

สังคมปัจจุบัน ภายในมีความสวยงามปานกลาง ตามแบบศาลเจ้าของชาวจีน มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 

ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เจ้าพ่อเสือ หรือ โฮ้วเอ้ีย เป็นที่

เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและจีนเป็นอย่างมาก  
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รูปที่ 4-50  ด้ำนหน้ำของศำลเจ้ำ 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติธรรม การ

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เจ้าพ่อเสือ หรือ โฮ้วเอ้ีย เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและจีนเป็น

อย่างมาก  ศาลเจ้าปู่ทีกง การท าบุญบริจาคโลงศพไร้ญาติ การท าบุญสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้ ยังมี

งานประจ าปีคืองานทิ้งกระจาด หรือเทกระจาด งานประจ าปีเจ้าพ่อเสือ คือ การท าบุญอุทิศ ให้ดวง

วิญญาณที่ไร้ญาติ ร่วมไปกับการแจกทานให้ผู้มีชีวิตที่ยากไร้ ซึ่งในแต่ละปีจะมีชาวบ้านให้ความสนใจ

มารับของเป็นจ านวนมาก และการจัดแสดงงิ้ว 

 

 
รูปที่ 4-51  ภำยในศำลเจ้ำ 
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  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้ ถนนลาดยางตลอดสาย แต่เส้นทาง

แคบ ทางเข้าจะเป็นซอยเล็กๆ  2 เลน ระยะทางจากถนนสายหลัก (ถนนบางนา – ตราด) ประมาณ 3 

กิโลเมตร หากมาจากกรุงเทพ เข้าทางคู่ขนานบางนา-ตราด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3 

เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกบางปะกง ทางเข้าซอยเป็นเขตชุมชน จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ซอยเทศบาล 10 ศาลเจ้า

ตั้งอยู่ริมถนน 

 

 
รูปที่ 4-52  ซอยทำงเข้ำศำลเจ้ำ 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด เนื่องจากมีเจ้าหน้าประจ าศาลเจ้าคอย

ดูแล แต่ไม่มีพ้ืนที่ในการจอดรถ อยู่ภายในชุมชนรอบข้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน พ้ืนที่ส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนปูนคอนกรีต มีน้ าประปาและไฟฟ้าทั่วถึง มีภาชนะในการรองรับขยะ และมีการท าความ

สะอาดและการจัดเก็บอยู่สม่ าเสมอ ด้านในมีเก้าอ้ีไว้ส าหรับนั่งพัก มีบริการห้องน้ าให้แก่นักท่องเที่ยว

แต่มีจ านวนไม่น้อย ไม่มีร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือร้านขายของที่ระลึกภายในศาลเจ้า แต่

บริเวณโดยรอบมีร้านค้าของชาวบ้านที่เป็นที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม มีป้ายสื่อความหมายเพียงป้าย

บอกชื่อของเทพเจ้า และจ านวนธูปที่ต้องใช้ในการจุดบูชา มีจุดท าบุญบริจาคโลงศพให้แก่ศพไร้ญาติ 

ไม่มีโปรชัวร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 
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รูปที ่4-53 เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลศำลเจ้ำ 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ภายในศาลเจ้ามีการดูแลรักษาสภาพ และการปรับปรุงภายในแหล่งท่องเที่ยว มีการ

ซ่อมแซมรูปปั้น ภาพวาดฝาผนัง ที่อยู่ภายในศาลเจ้าอยู่เสมอ มีการรักษาความสะอาด ก ากับดูแลโดย

สมาคม มีผู้ดูแลภายในศาลเจ้า แต่ไม่มีป้ายสื่อความหมายในการให้ความรู้ มีเพียงป้ายบอกชื่อของเทพ

เจ้าแต่ละองค์ และล าดับของการไหว้โดยมีเลขก ากับตามจุดต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและ

สิ่งก่อสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับพ้ืนที่ มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าคอยตรวจตรา

ดูแล 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ศาลเจ้าแห่งนี้มีความผูกพันกับชุมชนปานกลาง ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการวางแผนต่างๆ เล็กน้อย หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด

ขึ้นของศาลเจ้า โดยมีการจัดงานเป็นประจ าทุกปี เช่น งานเทกระจาด ที่มีประชาชนเข้ าร่วมงาน

จ านวนมาก ชุมชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากแหล่งท่องเที่ยวนี้ 
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 8.  ศำลเจ้ำพ่อโกมินทร์ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

 ชื่อ    ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ (Chao Pho Komin Shrine) 

 หน่วยงานที่ดูแล  เอกชน 

 ที่ตั้ง    เลขที่ 99 หมู่ 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  

      ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

 ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์   095-1725329  (คุณพจมาน ผู้ดูแล) 

 วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน   เวลา 07.00 – 18.00 น.    

 

 
รูปที่ 4-54 แสดงแผนที่ตั้งศำลเจ้ำพ่อโกมินทร์ 

  

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ หน่าจาซาไท้จื้อ บางปะกง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 แต่เดิมได้

เป็นศาลไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ท าการบูรณะสร้างศาลขึ้นมาใหม่ ความเชื่อดั้งเดิมของชาวเชื้อสายจีน

ในเรื่องของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าเป็นตัวแทน
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ของธรรมชาติที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ท าให้ชาวจีนนับถือเทพเจ้าและต้องการที่จะ

สร้างความพึงพอใจ จึงมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และสร้างศาลส าหรับเป็นที่เคารพบูชาส าหรับรุ่น

ลูกรุ่นหลานสืบต่อไป 

   ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงมีความดั้งเดิมทางวัฒนธรรม แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพ

สังคมปัจจุบัน ภายในมีความสวยงามปานกลาง ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถพบ

เห็นได้ทั่วไป ศาลเจ้าแห่งนี้มีศาลหลังใหญ่ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานองค์นาจา มีด้วยกันสององค์ องค์

ด้ังเดิมเป็นไม้แกะสลักตั้งแต่สมัยสร้างศาลซึ่งมีความเก่าแก่  และองค์ด้านหน้าหล่อจากทองเหลืองปิด

ทองค าแท้ ตามความเชื่อที่ว่ท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาหรือออกรบกับวิญญาณชั่วร้าย เมื่อครั้งสร้างศาล

ใหม่ส่วนกลางแจ้ง ด้านหน้าเป็นศาลทีกงฟ้าดิน พร้อมเสามังกร อาคารด้านหลังชั้นบนประดิษฐาน

พระแม่สามองค์คือ องค์กลางกิมบ้อ ซ้ายเหลาบ้อ และขวาเจ้าแม่กวนอิม และยังมีศาลแปะกงส าหรับ

งานจะจัดครั้งใหญ่ๆ คือ วันเกิดเจ้าพ่อเดือนสี่จีน เทศกาลกินเจ ตรุษจีน และเทศกาลปลายปี อีกทั้งมี

การก าหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปไหว้เจ้าพ่อต้องสวมชุดขาว เป็นที่เคารพสักการะตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพบุรุษ

ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่ง ซึ่งการท่องเที่ยวไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ 

  

 
รูปที่ 4-55  ด้ำนหน้ำของศำลเจ้ำ 
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รูปที่ 4-56 เจ้ำพ่อโกมินทรอ์งค์ดั้งเดิม และองค์ทองเหลืองปิดทองค ำแท้ 

 

 
รูปที่ 4-57  พระแม่สำมองค์กิมกวงเหลำบ้อ กิมกวงกิมบ้อ และเจ้ำแม่กวนอิม 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติธรรม การ

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ องค์หน่าจาซาไท้จื้อ พระแม่สามองค์ ได้แก่ พระแม่กิมกวงเหลาบ้อ    

พระแม่กิมบ้อ และเจ้าแม่กวนอิม เพ่ือการท าบุญสะเดาะเคราะห์ การบริจาคโลงศพให้แก่ศพไม่มีญาติ 
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การเข้าร่วมงานหรือพิธีกรรมต่างๆ ที่ทางศาลเจ้าได้จัดขึ้น เช่น วันสารทจีน วันไหว้พระจันทร์ ลอย

กระทงเจ เดินธูปในช่วงงานเทศกาลกินเจ และงานประจ าปีของศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ ซึ่งจะมีการอัน

เชิญเทพ พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ และการจัดงิ้วแสดงเพื่อถวายเจ้า  เป็นต้น 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย รวมถึ งมีรถประจ าทางผ่าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากถนนสายหลัก (ถนนบางนา – ตราด) ประมาณ 2 กิโลเมตร 

บริเวณสามแยกนอก เส้นสุขุมวิทสายเก่าตัดเส้นชลบุรี-คลองด่าน ศาลอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 

64.8 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 45 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25.2 กม.ใช้

เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 28 นาที อยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 5.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัว

อ าเภอประมาณ 8 นาทีสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แต่ไม่มีป้ายบอกทาง มีเพียงป้ายบริเวณ

ทางเข้าศาลเจ้า 

 

 
รูปที่ 4-58  ทำงเข้ำจำกถนนใหญ่เข้ำสู่ศำลเจ้ำและป้ำยชื่อสถำนที่ 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด เนื่องจากมีเจ้าหน้าคอยดูแล สามารถ

จอดรถได้ทั้งด้านในและด้านนอก แต่มีพ้ืนที่จ ากัด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนปูนครีตกรีต มีน้ าประปาและ

ไฟฟ้าทั่วถึง มีภาชนะในการรองรับขยะ และมีการท าความสะอาดและการจัดเก็บอยู่สม่ าเสมอ มี

บริการห้องน้ าให้แก่นักท่องเที่ยว มีการแบ่งห้องน้ าชายหญิง ไม่มีร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 



 169 / 607 

 

หรือร้านขายของที่ระลึก ไม่มีป้ายสื่อความหมาย แต่มีจุดบริการสอบถามข้อมูล จุดท าบุญบริจาคโลง

ศพให้แก่ศพไร้ญาติ แต่ไม่มีที่นั่งพัก 

 

 
รูปที ่4-59 ห้องน้ ำของศำลเจ้ำ 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ภายในศาลเจ้ามีการดูแลรักษาสภาพ และการปรับปรุงภายในแหล่งท่องเที่ยว มีการ

ซ่อมแซมทาสีปิดทององค์เจ้าพ่อ พระพุทธ และเทพเจ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในศาลเจ้าอยู่เสมอ มีการรักษา

ความสะอาด ก ากับดูแลโดยสมาคม มีผู้ดูแลภายในศาลเจ้า มีการแบ่งโซนทางด้านการท่องเที่ยว แต่

ไม่มีป้ายสื่อความหมาย มีเพียงป้ายบอกชื่อของเทพเจ้าแต่ละองค์ ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะ

ไมทราบว่าจะต้องไหว้ในจุดใดก่อน มีเจ้าหน้าที่คอยบอกแต่จ านวนไม่เพียงพอ สิ่งอ านวยความสะดวก

และสิ่งก่อสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกับพ้ืนที่ ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย  

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ศาลเจ้าแห่งนี้มีความผูกพันกับชุมชนปานกลาง โดยมีการจัดงานเป็นประจ าทุกปี ประชาชน

ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการวางแผนต่างๆ เล็กน้อย 

หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นของศาลเจ้า เช่น การจัดท าโรงทาน การเดินธูปในช่วงงานเทศกาล

กินเจ การเข้าร่วมงานประจ าปีของศาลเจ้า ชุมชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจาก

แหล่งท่องเที่ยวนี้ 
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 9.  ศูนย์เรียนรู้ท ำนำเกลือ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ      ศูนย์เรียนรู้ท านาเกลือ 

  หน่วยงานที่ดูแล   ชาวบ้าน / ชุมชนหมู่บ้านคลองผีขุด 

  ที่ตั้ง      หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

 ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์   081-864-9338  (ผู้ใหญ่บ้าน) 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน   เวลา 08.00 – 17.00 น.    
  

 
รูปที่ 4-60 แผนที่แสดงท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้ท ำนำเกลือ 

 

 ก.  คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ศูนย์เรียนรู้ท านาเกลือ หมู่ 14 บ้านคลองผีขุด ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดทะเล มีล าคลองที่โค้งและคดเคี้ยว

มาก ชาวบ้านไม่ทราบว่าใครเป็นคนขุดหรือเกิดจากธรรมชาติกันแน่ จึงเรียกชื่อคลองว่า คลองผีขุด 

และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อคลองว่า บ้านคลองผีขุด ครัวเรือนส่วนมากในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ท า

นาเกลือ และรับจ้าง แต่เมื่อน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยใช้จ่ายอย่าง

พอประมาณ มีเหตุผล ทั้งยังมีการน าพืชผักสวนครัวมาปลูกไว้และเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคเองท าให้ลด

รายจ่ายในด้านอาหารการกิน บริเวณข้างบ้านพักอาศัยก็จะปลูกผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย มะละกอ 



 171 / 607 

 

และพืชผักสวนครัวต่างๆมาปลูก ไว้บริโภค เมื่อเหลือจากที่บริโภค จึงน าไปจ าหน่าย ท าให้มีรายได้เพ่ิม 

อีกทั้งชุมชนยังคงซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบัน แต่ยังสะท้อนให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตในอดีต และวัฒนธรรมหลักในท้องถิ่น 

   ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ท านาเกลือนั้น ไม่มีการจัดตั้งเป็นศูนย์โดยเฉพาะ แต่ชาวบ้านที่

ท านาเกลือมีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยใช้บริเวณนา

เกลือของชาวบ้านเองในละแวกนั้นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งในทุกปีจะมีหน่วยงาน

ต่างๆ เดินทางเข้ามาขอศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก โดยเกลือที่ได้จากน้ าทะเลเรียกว่า "เกลือสมุทร" 

เกิดจากกระบวนการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่อาศัยหลักการหมุนเวียนน้ าในนาเกลือที่ต่างระดับ

กัน ผลึกเกลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนเดินน้ าท างานสัมพันธ์กับ สายลม แสงแดดจนน้ าระเหยเหลื อแต่

ผลึกเกลือเม็ดสีขาวเกลือชนิดนี้จะมีสารไอโอดีนผสมอยู่ด้วยตามธรรมชาติ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจะ

เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการท านาเกลือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ า ฤดูการผลิต

เกลือจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน พฤษภาคม หรือจนกว่าจะถึงฤดูฝน ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่าถ้ามาในช่วง มีนาคม-เมษายน จะได้เห็นดอกเกลือที่จะเตรียมเก็บ 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชีวิตความ

เป็นอยู่ของชุมชย เรียนรู้เรื่องการท านาเกลือ  

 

 
รูปที่ 4-61  บริเวณนำเกลือของผู้ใหญ่บ้ำน 
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รูปที่ 4-62  เอำเกลือเข้ำยุ้ง รอตวง 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่ งผ่ าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย โดยอยู่ห่างจากถนนหลวงบางนา-ตราดประมาณ 6 กิโลเมตร  ห่างจากวัดใหม่

สงเคราะห์ราษฎร์ประมาณ 3 กิโลเมตร  เส้นทางจากถนนบางนา-ตราด  เข้าทางถนนสุขุมวิทสายเก่า 

(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ  หรือชาวบ้านเรียกถนนคลองด่าน)  แล้ววิ่งตรงมา ไม่มีป้ายทางเข้า

สถานที่ จุดสังเกตคือด้านหน้าจะมีศาลาและร้านขายเกลือข้างทาง เขียนว่าศาลาแม่นกยูง ทางเข้ า

ด้านในเป็นถนนลูกรัง  

 

 
รูปที่ 4-63 ทำงเข้ำที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 14 
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  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ศูนย์เรียนรู้ท านาเกลือไม่มีการจัดตั้งที่ท าการ โดยใช้พ้ืนที่บ้านและนาเกลือของ

ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นที่เรียนรู้ จึงไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่อ งเที่ยว 

หากแต่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท านาเกลือ และสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่ผู้อาศัยภายในบ้านจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดยบริเวณ

บ้านมีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา แต่ไม่มีที่ จอดรถ

โดยเฉพาะ จอดได้ตามที่ว่างหน้าบ้าน ห้องน้ ามีความสะอาด ไม่มีศาลาที่นั่งพัก มีร้านค้าขายอาหาร

เครื่องดื่มของชาวบ้านในชุมชน และมีร้านจ าหน่ายเกลือของชุมชน  ไม่มีป้ายสื่อความหมายหรือ

เอกสารเผยแพร่ แต่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้จากชาวบ้าน 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  สภาพธรรมชาติของวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างน้อย สภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมมี

การเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังสามารถสืบค้นร่องรอยเดิมได้ ที่นาเกลือส่วนใหญ่อยู่หลังบ้านของชาวบ้าน

เอง สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชนนั้น มลภาวะที่พบส่วนใหญ่

จะเป็นฝุ่น น้ าเสีย และเสียงรถยนต์ ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแต่ชาวบ้านจะคอยช่วยกันดูแล

สอดส่อง เนื่องจากเป็นประกอบอาชีพของชาวบ้านแล้วจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น ชาวบ้าน

ไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากนัก แต่เป็นสถานที่ส าหรับถ่ายทอด

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ให้

กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว  

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  มีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และมีความยินดี ต้อนรับ

นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจ มีการรวมกลุ่มการท านาเกลือในลักษณะที่ไม่เป็นทางการลักษณะ

กลุ่มวิสาหกิจนาเกลือบางปะกง ทั้งที่เป็นพ้ืนที่เช่าและที่ส่วนตัว มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน

อยู่เสมอ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผนในทุกกิจกรรม เช่น การน าเที่ยว 

การให้บริการด้านข้อมูล  
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 10.  ขนมบ้ำนป้ำนงค์ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     กลุ่มขนมบ้านป้านงค์ (Khanom Baan Pa Nong) 

  หน่วยงานที่ดูแล  ชาวบ้าน / ชุมชน 

 ที่ตั้ง     178  ม.10  ซอยเทศบาล 11 ถนนสุขุมวิท  

       ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   038-531-333,  038-533-555 

       Facebook   ขนมบ้านป้านงค์ ฝอยทองบางปะกง 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน   เวลา 07.00 – 19.00 น.    

  

 
 

รูปที่ 4-64 แสดงแผนที่ตั้งขนมบ้ำนป้ำนงค์ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1.  ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   เมืองฉะเชิงเทรามีขนมหวานที่มีชื่อเสียงหลายชื่อ เช่น ขนมหวานต้องใจ ขนมหวานริน 

และฝอยทองของบ้านป้านงค์โด่งดังจากขนมฝอยทอง ฝีมือคุณยายจ านงค์ (รวีวรรณ เจริญรัชต์) ต้น

ต าหรับความดั้งเดิมหอม อร่อย นุ่มลิ้น ผลิตจากไข่แดงสด ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่รู้จักขนมบ้านป้านงค์ จะ

นึกถึงฝอยทองควบคู่กับชื่อป้านงค์ เพราะความอร่อยและแปลกของฝอยทองป้านงค์ และป้านงค์
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เริ่มต้นท าขนมจากฝอยทองก่อนขนมหวานอื่น ๆ ป้านงค์เป็นสุภาพสตรีที่ปัจจุบันต้องใช้ค าว่า สตรีชรา 

ค าว่าป้านงค์ เป็นค าเรียกหากันเมื่อ 30 ปีมาแล้ว ปัจจุบันควรจะเรียกท่านว่า คุณยายนงค์ หรือคุณย่า

นงค์  เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว เมืองฉะเชิงเทรายังเป็นแหล่งเลี้ยงไข่เป็ด แหล่งใหญ่ของเมืองไทย โดย

เฉพาะที่อ าเภอบางปะกง อ าเภอที่ป้านงค์ตั้งครอบครัวอยู่  ไข่เป็ดมีมากมายในเมืองฉะเชิงเทรา ไข่

ฟองโตซึ่งส่งผลมาที่ไข่แดงของไข่เป็ดจะใหญ่กว่าไข่ไก่ ไข่แดงของไข่เป็ดมีความข้นและมันมากกว่าไข่

ไก่ รวมทั้งสีสันของไข่เป็ดสีเข้มกว่าไข่ไก่ รวมทั้งราคาไข่เป็ดเทียบเป็นฟองแล้ว ถูกกว่าไข่ไก่เพราะฟอง

ไข่โตกว่ากันมาก  ท าให้สมัยนั้น ขนมหวานที่ท าจากไข่โดยส่วนใหญ่เป็นขนมหวานที่ท ามาจากไข่เป็ด

แต่ฝอยทองของป้านงค์ (คุณยาย) ท าจากไข่ไก่  ลักษณะเส้นเล็กละเอียด  ไม่คาว จึงท าให้ป้านงค์ 

(คุณยาย) ไม่ต้องใช้ความหวานจัดเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นฝอยทองของป้านงค์จึงมีตัวเส้นละเอียด 

บาง เหนียว นุ่ม ชุ่มลิ้น ไม่กระด้าง ซึ่งจะมีความพิเศษอยู่ที่ไม่มีกลิ่นคาว หวานก าลังดีไม่มากเกินไป 

และคุณยายได้ออกแบบขนมให้เป็นก้อนพอดีค า ท าให้เป็นเจ้าที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของ

เมืองไทยมาโดยตลอด จนสมัยหนึ่ง ได้รับการขนานนามว่า "ฝอยทองบางปะกง" ต่อมาได้ตั้งชื่อร้าน

เป็น "ร้านขนมบ้านป้านงค์" 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   บ้านป้านงค์ขายขนมแบบไทยๆ หลากหลายชนิด โดยเฉพาะขนมหวานที่ท าจากไข่แดง 

ประเภท ทองหยิบ  ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ที่พิเศษสุดที่ติดใจกันมากคือ "ฝอยทอง" เป็น

ฝอยทองที่ท าออกมาเส้นเล็กละเอียด จับเป็นแพ แล้วม้วนออกมาเป็นก้อน ทรงรี ให้มีขนาดพอดีค า 

หยิบทานได้ง่าย เส้นฝอยทองมีสีเหลืองทอง เป็นสีที่ได้จากสีของไข่แดงของไข่เป็ด รสชาติหอมหวาน

ก าลังดี ไม่หวานจัด กินแล้วไม่เลี่ยน ไม่คาว "ทองหยอด" เม็ดเล็กขนาดก าลังดี สีเหลืองสวย มันวาว 

หวานมัน ดูฉ่ า แต่ไม่แฉะ ไม่มีกลิ่นคาว "เม็ดขนุน" เม็ดเต็มปากเต็มค า ด้านในเป็นถั่วเหลืองนิ่มอร่อย 

ไม่แข็งเป็นไต ขนมชุดนี้ทางร้านแพ็คใส่กล่องพลาสติกใสไว้ แยกเป็นขนาดต่างๆ เล็ก กลาง ใหญ่ มีทั้ง

แบบแยกขนมแต่ละประเภท และแบบคละของหวาน 4 อย่างในกล่องเดียวกัน มีไม้จิ้มมาให้พร้อม ซื้อ

ทานกลางทางได้เลย หรือจะซื้อเป็นของฝากก็เป็นที่ถูกอกถูกใจคนชอบขนมไทยแน่นอนและยังมี

ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ เข่นผลไม้ดอง แช่อ่ิม หรือลอยแก้วตามฤดูกาล บางครั้งมีของคาวเช่นปลาทูพะโล้ 

น้ าพริกต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ยังมีการท าขนมตามเทศกาลนั้นๆ ด้วย เช่น ในเทศกาลปีใหม่ยัง

เพ่ิมการท าขนมเค้กหน้าต่าง ๆ และแน่นอนว่ามีขนมเค้กหน้าฝอยทอง นอกจากความสวยงามของเส้น

ฝอยทองที่รับรองไม่มีที่ใดเหมือนและรสชาติของฝอยทองซึ่งเป็นที่เลื่องลือแล้ว เนื้อขนมเค้กก็นุ่มนวล

มีรสชาติที่สมน้ าสมเนื้อกับฝอยทอง 
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รูปที่ 4-65 ป้ำยหน้ำร้ำน 

 

 
รูปที่ 4-66 ภำยในร้ำน 
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รูปที่ 4-67 แพ็คเกจกล่องขนม 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่งผ่าน ถนนลาดยาง

ตลอดสาย ร้านของป้านงค์ เข้ามาทางเส้นบางนา-ตราด แล้ววนเข้าตลาดบางปะกง เลี้ยวซ้ายสามแยก

บางปะกง ขับรถชิดขวา จากนั้นกลับรถ แล้วชิดซ้ายไว้  ร้านบ้านป้านงค์ เป็นร้านที่มีลักษณะเป็น

อาคารพาณิชย์ 2 คูหา อยู่ริมถนนทางเข้าต าบลบางปะกง (อยู่ติดกับร้านหมอ บางปะกงคลินิกแพทย์)

สามารถจอดรถไว้ริมฟุตบาทหน้าร้านได้ 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

ภายในร้านมีความสะอาดเรียบร้อย  จัดชั้นวางสินค้าเป็นระเบียบ มีที่จอดรถหน้าร้านและสามารถ

จอดริมฟุตบาท มีน้ าประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ไม่มีที่นั่งพัก เป็นลักษณะร้านขายของฝาก มีห้องน้ า

ให้บริการและมีการท าความสะอาดสม่ าเสมอ มีจุดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีผู้ดูแลร้าน  

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  เป็นลักษณะของร้านค้า ธุรกิจส่วนบุคคลที่จ าหน่ายขายขนมแบบไทยๆ หลากหลายชนิด มี

ป้ายบอกราคา และชื่อของสินค้าท่ีจ าหน่าย สภาพวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพสังคมท่ีทันสมัยขึ้น 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  เนื่องจากเป็นธุรกิจส่วนตัว ชาวบ้านจึงไม่ได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากการ

ท่องเที่ยวในส่วนนี้ แต่ชุมชนได้รับชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 
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 11.  กลุ่มสตรีขนมหวำนบำงปะกง (บ้ำนคลองผีขุด) 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด) 

  หน่วยงานที่ดูแล  ชาวบ้าน / ชุมชน 

  ที่ตั้ง    เลขที่ 38 ม. 14 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  089-832-4133 (คุณไพฑูรย์ ซิ้มเจริญ) 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 07.00 – 19.00 น.    

  

 
รูปที่ 4-68 แสดงท่ีตั้งกลุ่มสตรีขนมหวำนบำงปะกง (บ้ำนคลองผีขุด) 

  

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   บ้านคลองผีขุด ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหมู่บ้าน

เก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดทะเล มีล าคลองที่โค้งและคดเคี้ยวมาก ชาวบ้านไม่ทราบว่าใคร

เป็นคนขุดหรือเกิดจากธรรมชาติกันแน่ จึงเรียกชื่อคลองว่า คลองผีขุด และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อ
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คลองว่า บ้านคลองผีขุด ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ท านาเกลือ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง  ต่อมาได้มีการ

รวมตัวของแม่บ้านในชุมชนบ้านคลองผีขุด หมู่ 14 ที่คิดเห็นร่วมกันว่าเมื่อมีเวลาว่างจากการท านา

เกลือ น่าจะมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นที่เล่าขานมานานว่า คนบางปะกงขึ้น

ชื่อในเรื่องขนมหวาน เมื่อมีงานมงคลหรืองานบุญต่างๆ เช่น งานบวช งานบุญ งานปีใหม่ งานแต่งงาน 

คนในชุมชนจะร่วมกันท าขนมไทยเพ่ือแจกจ่ายคนในงาน เป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วม

ใจกัน จึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดวิธีการท าขนมไทยต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ตั้งเป็นกลุ่มสตรี

ขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด) เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณชเอม ซิ้มเจริญ เป็นประธานกลุ่ม 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับ

ผลิตและจ าหน่ายขนมอบ และขนมไทย รวมถึงการเย็บเครื่องหนัง ในเริ่มแรกมีสมาชิกกกลุ่ม 10 คน  

และเพราะฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่และไข่เป็ดที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ จึงมีวัตถุดิบที่สดใหม่ 

หาได้ง่ายในท้องถิ่น และการอบรมหาความรู้ฝึกฝนเพ่ิมเติมในการท าฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด 

ร่วมกันพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง จึงเปลี่ยนมาเน้นท าขนมไทยจนมีชื่อเสียง ท าเป็นสินค้าของกลุ่ม

ออกจ าหน่าย และได้จดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้ชื่อว่า “ได้รับรางวัล

ผลิตภัณฑ์ขนมไทย OTOP ระดับ 5 ดาว” ขนมที่จ าหน่ายจะมีไข่เป็นส่วนประกอบ มีชื่อและรูปร่างที่

เป็นมงคลมาใช้ในงาน เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เพราะเชื่อว่าทองเป็นของมีค่า หาก

มอบเป็นของขวัญก็เปรียบเสมือนให้ของมีค่าแก่กัน  โดยเฉพาะฝอยทอง คนไทยถือเคล็ดตามลักษณะ

ขนมคือ เป็นเส้นยาวหมายถึงความยืนยาวของชีวิต เคล็ดลับความอร่อยของฝอยทองของกลุ่มสตรี

ขนมหวานบางปะกงจะท าเส้นขนาดเล็ก ไม่หวานมาก โดยหลังจากช้อนฝอยทองจากกระทะจะน าเส้น

ฝอยทองไปลอยในน้ าเชื่อมเจือจางเพ่ือให้เส้นคงรูปสวยและไม่อมน้ าตาล เพราะตระหนักถึง

ความส าคัญของการรักษาสุขภาพ นอกจากนี้จากแต่เดิมที่นิยมท าเป็นแพใหญ่ ราดน้ าเชื่อมจนชุ่ม ก็

เปลี่ยนรูปแบบเป็นม้วนเป็นก้อนคล้ายรังไหมขนาดพอดีค าให้สะดวกในการรับประทาน (บางปะกง 

สายน้ าแห่งชีวิต, 2016,  ออนไลน์) นอกจานี้ยังได้คิดค้นดัดแปลงผลิตขนมหวานฝอยเงินที่ท าจากไข่

ขาว ไม่มีคอเลสเตอรอลอุดมด้วยโปรตีน ไม่มีกลิ่นขาวและไม่หวานมาก ซึ่งทางกลุ่มสตรีขนมหวานบาง

ปะกงไม่มีหน้าร้าน แต่จะมีการท าตามออร์เดอร์ซึ่งมีมาเรื่อยๆ ปัจจุบันได้หมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยได้ผลิตขนมไทยที่มีความหลากหลาย อีกทั้งมีการท าฉลากและ

บรรจุภัณฑ์โดยใช้ชื่อว่า “ทองธารขนมไทย” ออกจ าหน่าย  
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รูปที่ 4-69 ฉลำกและบรรจุภัณฑ์ “ทองธำรขนมไทย” 

 

 

 
รูปที่ 4-70 ป้ำยหน้ำทำงเข้ำ 
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  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เรียนรู้ 

ทดลองท า ชมการสาธิตการท าขนมไทย และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยอาจจะต้องมีการสั่ง

ล่วงหน้า เพราะเนื่องจากเป็นของกลุ่มชุมชนแต่ละวันจึงท าไม่มาก ซ่ึงทางกลุ่มไม่มีหน้าร้านแต่จะมี

การออกร้านตามงานประจ าจังหวัดหรืองาน OTOP   

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่งผ่าน ถนนลาดยาง

ตลอดสาย โดยอยู่ห่างจากถนนหลวงบางนา-ตราดประมาณ 6 กิโลเมตร  ห่างจากวัดใหม่สงเคราะห์

ราษฎร์ประมาณ 3 กิโลเมตร  เส้นทางจากถนนบางนา -ตราด  เข้าทางถนนสุขุมวิทสายเก่า 

(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ  หรือชาวบ้านเรียกถนนคลองด่าน)  แล้ววิ่งตรงมา มีป้ายบอกทางชี้

ทางเข้าทองธารขนมไทย ทางเข้าปากซอยเป็นถนนคอนกรีต แต่มีบางช่วงที่ช ารุด เข้าไปอีกประมาณ 

500 เมตร ที่ท าการของกลุ่มเป็นลักษณะบ้านส่วนบุคคลของชาวบ้าน 

 

 
รูปที่ 4-71 ป้ำยช้ีบอกทำงเข้ำ 
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รูปที่ 4-72  สภำพถนนทำงเข้ำ 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ที่ท าการของกลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง ใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านของคุณชเอม ซิ้มเจริญ

ประธานกลุ่ม จึงไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว หากแต่เป็นสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ือรองรับการท าขนม และสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้อาศัย

ภายในบ้านจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดยบริเวณบ้านมีความสะอาดเรียบร้อย 

มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา บริเวณบ้านกว้างขวาง ท าให้มีสถานที่จอดรถที่

เพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยวหรือแขกที่มีเยือน ห้องน้ ามีความสะอาด มีการจัดบริเวณที่นั่งส าหรับผู้มา

เยือน ที่ท าการของกลุ่มไม่มีป้ายสื่อความหมายหรือเอกสารเผยแพร่ แต่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถาม

ข้อมูลได้จากคณะกรรมการกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มได้  

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  พ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบท ซึ่งยังคงรักษาบรรยากาศทางวัฒนธรรมดั้งเดิม

ไว้ได้เป็นอย่างดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบ้านเมืองบ้าง ส าหรับกลุ่มสตรีขนม

หวานบางปะกงมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นการตั้งขึ้นเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ

ชาวบ้านในชุมชน แม้ว่ากิจกรรมจะมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและรายได้แต่ก็ยังเป็นการรักษา

วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไว้ กล่าวคือ คนบางปะกงขึ้นชื่อในเรื่องขนมหวานจึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ที่สืบทอดวิธีการท าขนมไทยต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ทั้งนี้เนื่องจากท่ีท าการของกลุ่มสตรีขนมหวาน

บางปะกงเป็นลักษณะของบ้านของชาวบ้าน ไม่มีหน้าร้านในการตั้งจ าหน่ายสินค้า แต่จะมีมาออกร้าน

ตามงานประจ าจังหวัดหรืองาน OTOP รวมถึงเป็นลักษณะของการโทรมาสั่งจองล่วงหน้า โดยจะมี

การท าตามจ านวนออเดอร์ที่สั่งไว้ในแต่ละวัน มีระบบการเก็บขยะที่ดี  ไม่มีการรักษาความปลอดภัย

อย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยและไม่พบอันตรายใดๆ ส่วนใหญ่จะอาศัยความไว้วางใจกัน 

ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย แม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่มีบุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวโดยตรง แต่

ก็มีสมาชิกของกลุ่มให้การต้อนรับและให้ข้อมูล  

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันกับท้องถิ่นสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนอย่างดี  โดยการรวมกลุ่มเป็น

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ทั้งนี้ การ

รวมกลุ่มเกิดจากการที่ ในปีพ.ศ. 2542 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสมาชิกซึ่งเดิมประกอบ

อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมบางรายต้องถูกเลิกจ้างครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเพ่ือไม่ให้

เกิดปัญหาทางสังคมและป้องกันปัญหายาเสพติดที่ก าลังแพร่ระบาดเป็นอย่างมากในขณะนั้น           

นางชเอม ซิ้มเจริญ จึงได้ชักชวนเพ่ือนบ้านรวมกลุ่มผู้สนใจการท าขนมจัดหาครูผู้สอนทั้งจาก

สถาบันการศึกษาส่วนราชการและเอกชนมาให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนื่องนอกจากนั้นสมาชิกยังฝึกสอนให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ท า

ขนมและน าออกจ าหน่ายตามโรงเรียน ทางกลุ่มมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าขนมไว้ส าหรับให้

สมาชิกมารวมกันท าที่กลุ่มโดยประธานจะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าและรับงานมาให้สมาชิกท าการผลิตทุกวัน 

มีกรรมการตรวจสอบคุณภาพและจัดส่งให้กับลูกค้าในเขตอ าเภอ/จังหวัดใกล้เคียงและกทม.เมื่อกลุ่ม

ได้รับเงินจึงน าผลก าไรมาแบ่งให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นของฝากด้านการท่องเที่ยว

ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทางคุณไพฑูรย์ ซิ้มเจริญ ได้ให้ข้อมูลว่า แต่เดิมมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามา

ศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก แต่มีน้อยลง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เพ่ือให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาซื้อสินค้าของชุมชน  
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 12.  บ้ำนริมน้ ำสปอร์ตคลับ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ      บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ หรือ สโมสรบ้านริมน้ า 

        (Baanrimnam sport club) 

  หน่วยงานที่ดูแล   เอกชน  

  ทีต้ั่ง      เลขที่  102/2  ม.1 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์   038-351-2040 

       เว็บไซต์   http://www.baanrimnamsportclub.com 

       Facebook    ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ า 

       Email  info@baanrimnamsportclub.com 

 วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน  เวลา 09.00 – 18.00 น.    

 

 
รูปที่ 4-73 แผนที่แสดงท่ีตั้งค่ำยลูกเสือบ้ำนริมน้ ำ 
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รูปที่ 4-74 ด้ำนหน้ำบริเวณทำงเข้ำบ้ำนริมน้ ำ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ภายใต้การ

ด าเนินงานของ บริษัทบ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ จ ากัด (ดูแลโดย คุณวรากร วิริยะพันธุ์ เจ้าของเดียวกับ

ปราสาทสัจธรรม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับเป็นที่เรียนวิชาขี่ม้า การแข่งขันขี่ม้า และ

มีกิจกรรมทางน้ า ไม่ว่าเป็นเจ็ทสกี เรือสปีดโบ๊ท มอเตอร์ครอส และหลังจากนั้นได้มีการเพ่ิมกิจกรรม

อีกประเภทคือกิจกรรมในลักษณะค่ายลูกเสือ เรียกว่า “ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ า” ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้น

มา บ้านริมน้ าเป็นสถานที่พักผ่อน ท ากิจกรรมส าหรับทุกคนในครอบครัว และเพ่ือเป็นสถานที่ในการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะค่ายลูกเสือบ้านริมน้ าที่ตามนโยบายของผู้บริหารมี

ความต้องการให้เยาวชนของชาติซึ่งอยู่ในวัยเรียนได้มาพัฒนาในด้านต่างๆ โดยจัดเป็นลักษณะค่าย

แบบกลางวันหรือว่า Day Camp ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ หรือจังหวัดอ่ืนๆ โดยรอบ จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนา

พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกงกว่า 200 ไร่ อันมีบรรยากาศร่มรื่นและการเดินทางที่สะดวกสบายให้เป็น

สถานที่ส าหรับทุกคนในครอบครัว  
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   ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ลูกเสือ ผู้น าหรือค่าย

พัฒนาศักยภาพอ่ืน การขี่ม้าที่มีผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ, ขับขี่รถเอทีวี หรือมอเตอร์ไซด์วิบาก, เรือเจ็ท

สกีในบึงน้ าขนาดใหญ่ หรือในแม่น้ าบางปะกง และสิ่งที่นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีให้กับ 

ครอบครัว คือการได้ร่วมล่องเรือชมบรรยากาศและวิถีความเป็นอยู่รวมทั้งวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ า

บางปะกง  (บ้านริมน้ าสโมสร,  ออนไลน์) 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับเป็นแหล่งที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ 

   1.  Horse Riding  หรือการขี่ม้า ซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายอีกอย่างที่ทางบ้านริมน้ าสปอร์ต

คลับมีไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ภายในสนามฝึกซ้อมพร้อมที่กั้นขนาดใหญ่เป็นสัดส่วน 

และพ้ืนที่ตามธรรมชาติ ส าหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขี่ม้าทางบ้านริมน้ ามีผู้เชี่ยวชาญอดีตนักกีฬาขี่ม้าทีม

ชาติไทยเป็นครูฝึกสอนส าหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขี่ม้า   

   2.  Jet Ski เป็นอีกกิจกรรมส าหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วบนผืนน้ า บ้านริมน้ า

สปอร์ตคลับ ได้จัดเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เพื่อเป็นบึงน้ าส าหรับการเล่นเจ็ทสกี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถท่ีจะ

น าเรือเจ็ทสกีส่วนตัวมาเองหรือสามารถเช่ากับทางบ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ ไม่เพียงเท่านี้ทางบ้านริมน้ า

สปอร์ตคลับยังมีทีมช่างคอยให้บริการ และความสนุกตื่นเต้นที่มากกว่าคือท่านสามารถขับเรือเจ็ทสกี

ในแม่น้ าบางปะกงชมบรรยากาศท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติอีกด้วย 

   3.  Baanrimnam Scoutcamping กิจกรรมค่ายลูกเสือบ้านริมน้ า ตื่นตาตื่นใจกับ

ฐานกิจกรรมผจญภัยมากกว่า 20 ฐานพบกับความท้าทายในกิจกรรมทดสอบตามหลักสูตรของลูกเสือ

ส ารอง  ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการลูกเสือ กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรม

เสริมซึ่งจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับวิชาขี่ม้าหรือกิจกรรมสร้างสรรค์กีฬาต่างๆ โดยฐานผจญภัยมีทั้งใน

รูปแบบทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  โดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้  Baanrimnam 

Scoutcamping ยังจัดห้องประชุมรับรองส าหรับการสัมมนาไว้อย่างเหมาะสม ส าหรับหน่วยงานที่

สนใจ รวมทั้งค่ายเยาวชนอ่ืน ๆ อีก เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายคุณธรรม ค่าย

ฝึกอบรมภาวะผู้น า  ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายศิลปะ ฯลฯ 

   4.  Relax on Boat in Bangprakong River ล่องเรือตามล าน้ าบางปะกง เพลิดเพลิน

ไปกับวัฒนธรรมวีถีชีวิตริมสองฝั่งน้ าที่มีความเรียบง่ายแบบพอเพียง สนุกสนานกับการตกปลาและชม
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หิ่งห้อยยามค่ าซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน หากโอกาสดีท่านยังสามารถพบเห็นฝูงปลาโลมาว่ายน้ าคลอ

เคลียไปกับเรืออีกด้วย 

 

 
รูปที่ 4-75  พื้นที่ส ำหรับเล่นกีฬำทำงน้ ำ 

 

 
รูปที่ 4-76  กิจกรรมขี่ม้ำภำยในบ้ำนริมน้ ำสโมสร 

ที่มา: บ้านริมน้ าสโมสร (2550,  ออนไลน์) 
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รูปที่ 4-77  กิจกรรมขี่เจ็ทสกี 

ที่มา: บ้านริมน้ าสโมสร (2550,  ออนไลน์) 

 

   
รูปที่ 4-78  กิจกรรมค่ำยลูกเสือ 

ที่มา: บ้านริมน้ าสโมสร (2550,  ออนไลน์) 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่งผ่าน ถนนลาดยาง

ตลอดสาย โดยบ้านริมน้ าสปอร์ตคลับอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 3 หากเดินทางจากกรุงเทพฯ วิ่ง

ตรงเข้าทางคู่ขนานถนนบางนา – ตราด เข้าสู่ถนนหมายเลข 3 ด้านหน้าจะมีป้ายชื่อของสถานที่ขนาด

ใหญ่  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล 
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  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในบ้านริมน้ าสปอร์ตคลับมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถกลางแจ้งและเพียงพอ มี

ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและเข้าถึง ทั้งระบบประปาและไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุก

เครือข่าย มีที่นั่งพักไว้รองรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ มีร้านค้าร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของทาง

สโมสรเอง ห้องน้ าเพียงพอและมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ แต่ไม่มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

ไม่มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีเพียงป้ายชื่อหรือป้ายที่แสดงทิศทางเท่านั้น  แต่มี

เจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล มีที่พักส าหรับนักเรียนที่มาท ากิจกรรมค่ายลูกเสือ เป็นลักษณะเรือนนอน

ขนาดใหญ่ที่นอนได้มากถึง 50 คน มีทั้งระบบปรับอากาศและแบบพัดลม ภายในบ้านพักยังมีห้องน้ า

และห้องอาบน้ าในเรือนนอน ผู้เข้ามาใช้บริการจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและสะดวกสบาย และ

ห้องพักเรือนนอนครู เป็นอาคารแฝดหนึ่งหลังมีสองห้องนอนสองห้องน้ า ระหว่างบ้านสามารถกั้นให้

ทั้งสองห้องแยกออกจากกันได้ หนึ่งหลังสามารถนอน 10-16 คน นอกจากนั้นยังมีห้องรับรองแขก

ผู้ใหญ่ไว้ให้อีกด้วย 

 

 
รูปที่ 4-79  เรือนนอน 

ที่มา: บ้านริมน้ าสโมสร (2550,  ออนไลน์) 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับมีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

เป็นอย่างดีอยู่เสมอ มีการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โดยการจัดการแบ่งโซนพ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วนเป็น

ระบบอย่างชัดเจน ได้แก่ บริเวณร้านอาหาร ที่เล่นกิจกรรมทางน้ า บริเวณฐานกิจกรรม สนามขี่ม้า 

บ้านพัก ห้องจัดประชุม เป็นต้น ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม มลภาวะที่พบส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่น



190 / 607 
 

และเสียง เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนน มีการจัดเก็บขยะอยู่เสมอ ไม่มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว แต่

จ ากัดเฉพาะผู้ที่มาใช้บริการเท่านั้น มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้ งกล้องวงจร

ปิด มีบุคลากรดูแลสอดส่อง มีเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดให้ข้อมูลในการเข้าชมแก่นักท่องเที่ยวและ

หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาใช้บริการ  

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  เนื่องจากเป็นกิจการของเอกชน ดังนั้นชุมชนจึงไม่มีส่วนร่วม หรือได้รับผลประโยชน์ใดๆ

จากการท่องเที่ยว แต่อาจจะมีในส่วนของการจ้างงาน 

 

 13.  สวนน้ ำเกำะแก้ว 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ   สวนน้ าเกาะแก้ว หรือสวนน้ าบางปะกง (Koh Kaew Water Park) 

   หน่วยงานที่ดูแล  เอกชน  

   ที่ตั้ง   เลขที่  14/15  ม.11   

       ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

   ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   091-789-5592 

       เว็บไซต์   www.สวนน้ าบางปะกง.com 

       Facebook    สวนน้ าเกาะแก้ว บางปะกง  

         - Koh Kaew Water Park 

       Email  kohkaew.wp@gmail.com 

   วันเวลาเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์  เปิด   12.00 – 21.00 น.   

      เสาร์ – อาทิตย์  เปิด    11.00 – 21.00 น. 

   ค่าใช้จ่าย  เด็ก ราคา 199 บาท, ผู้ใหญ่และเด็กโต 299 บาท  

      (เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร เข้าฟรีเมื่อมากับผู้ปกครอง) 
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รูปที่ 4-80 แผนที่แสดงท่ีตั้งสวนน้ ำเกำะแก้ว 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

   1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

    สวนน้ าเกาะแก้ว หรือสวนน้ าเกาะแก้วบางปะกง เปิดบริการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 

2559   สวนน้ าในวรรณคดีไทยแห่งแรกในบางปะกง เป็นสวนน้ าแบบเป่าลม ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ 

บรรยากาศเย็นสบาย ผสมผสานความสดชื่นสดใสกับสีสันจี๊ดแสบตา ภายในสวนน้ ามีทั้งสระเด็ก และ

สระผู้ใหญ่ นอกจากนี้ในแต่ละสระน้ า ก็จะมีเครื่องเล่นอยู่ประจ าบ่อที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้าง

ความสนุกและสีสันให้กับผู้เล่นให้ไม่รู้สึกเบื่อ  แถมยังมีบ่อโฟมเอาไว้ให้ได้เล่นกัน นอกจากสถานที่แห่ง

นี้จะเป็นสวนน้ าที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย ไม่ไกลกรุงเทพแล้วยังมีราคาไม่แพง บรรยากาศดี เหมาะสม

ส าหรับไปท ากิจกรรมในวันหยุดกับครอบครัว ยังให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีทัศนศึกษา

และท ากิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่อีกด้วย ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง กับพนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ให้บริการจ าหน่ายทั้งอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย อีกทั้งในช่วงเทศกาล

ต่างๆ ทางสวนน้ ายังมีการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต ปาร์ตี้โฟม และมีโปรโมชั่นต่างๆ ส าหรับนักท่องเที่ยว

ที่สนใจ 
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รูปที่ 4-81 ภำยในสวนน้ ำ 

ที่มา  สวนน้ าเกาะแก้ว บางปะกง - Koh Kaew Water Park (2559, ออนไลน์) 

 

   2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว  

    สวนน้ าเกาะแก้วบางปะกง เป็นลักษณะสวนน้ าแบบเป่าลม ภายในมีเครื่องเล่น

มากมาย ทั้งสไลเดอร์ สระน้ าตื้นไว้ส าหรับให้เด็กเล็ก ๆ ได้ลงเล่นน้ า ที่มีอยู่หลายสระหลายขนาด

ด้วยกัน ซึ่งในแต่ละสระน้ า ก็จะมีเครื่องเล่นอยู่ประจ าบ่อที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้างความสนุก

และสีสันให้กับผู้ เล่นให้ไม่รู้สึกเบื่อ นอกจากนี้  ยังมีการจัดคอนเสิร์ตและปาร์ตี้โฟมเพ่ือเอาใจ

นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
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รูปที่ 4-82  ตัวอย่ำงสื่อประชำสัมพันธ์คอนเสิร์ตของสวนน้ ำเกำะแก้ว 

 

   3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    สวนน้ าเกาะแก้ว ตั้งอยู่ที่ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บน

ถนนสายกรุงเทพฯ ออกชลบุรี ไม่ไกลจาดสะพานบางปะกง  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความ

สะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่งผ่านบริเวณถนนเส้นหลัก เส้นทางที่เข้าไปทางสวนน้ าเป็นถนน

คอนกรีต แต่เส้นทางแคบ  และมีบางส่วนที่ช ารุด ป้ายบอกทางเข้ามีขนาดเล็กและสีซีด ด้านหน้าสวน

น้ าจะมีป้ายชื่อของสถานที่ขนาดใหญ่  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล 
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รูปที่ 4-83 ป้ำยบอกทำงและถนนทำงเข้ำสวนน้ ำเกำะแก้วบำงปะกง 

 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ภายในสวนน้ าเกาะแก้วมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถเป็นลักษณะกลางแจ้งและ

เพียงพอ ทั้งที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและโบกรถเข้าออก มี

ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและเข้าถึง ทั้งระบบประปาและไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุก

เครือข่าย มีที่นั่งพักไว้รองรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ มีร้านค้าร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของทาง

สวนน้ าเอง จัดออกเป็นพ้ืนที่ Food Zone มีมุมกาแฟให้บริการ  มีห้องน้ าและห้องอาบน้ าให้บริการ

เพียงพอ และมีการท าความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอ ให้อุปกรณ์เซฟตี้ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้า

ไปเล่นในสวนน้ า มีการจัดเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอ มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกของทางสวนน้ า สินค้า

ที่ระลึกได้แก่  แก้วน้ า เสื้อ เป็นลักษณะลายการ์ตูน เป็นต้น มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว มี

ป้ายกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   มีป้ายเตือนและข้อห้ามต่างๆ 

และมีโปรชัวร์ประชาสัมพันธ์ ไม่มีตู้ ATM บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

   สวนน้ าเกาะแก้วด าเนินการโดยเอกชน เป็นลักษณะธุรกิจส่วนตัว และมีการเก็บค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการ ดังนั้นจึงมีการดูแลและรักษาแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอยู่เสมอ การเปิดให้บริการมี

ความเหมาะสมตามช่วงเวลา  มีการจัดป้ายแสดงกฎระเบียบและค าเตือนต่างๆ รวมถึงมีการตรวจ

เครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสมในการเข้าใช้บริการในสวนน้ า ในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ภายใน

สวนน้ ามีการแบ่งโซนอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ าห้องอาบน้ า  และโซนสระน้ า อย่างเป็นระบบ สิ่ง

อ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และมีการปรับปรุงให้มีความ

ทันสมัยตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่

ดูแลความเรียบร้อย อุปกรณ์ชูชีพ และเจ้าหน้าที่ประจ าสระแต่ละสระ เป็นต้น มีจุดให้บริการ

นักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ติดต่อสอบถาม  

  

 ค. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

   เนื่องจากเป็นกิจการของเอกชน ดังนั้นชุมชนจึงไม่มีส่วนร่วม หรือได้รับผลประโยชน์ใดๆ

จากการท่องเที่ยว แต่อาจจะมีในส่วนของการจ้างงาน 

 

 14.  พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ   พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย (Thai 4-H Museum) 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ   (ส านักงานเกษตรกรบางปะกง / โรงเรียนพรหมมานุเคราะห์) 

  ที่ตั้ง   โรงเรียนพรหมมานุเคราะห์  

      หมู่ 16 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   089-685- 8799 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เฉพาะช่วงที่มีการเข้ามาศึกษาดูงาน (ต้องติดต่อโรงเรียนล่วงหน้า)    
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รูปที่ 4-84 แสดงท่ีตั้งพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรไทย (โรงเรียนพรหมมำนุเครำะห์) 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือ

เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตัวอย่างการปฏิบัติจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ซึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน

พรหมานุเคราะห์  เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.

2496 เพ่ือรองรับการประชุม World IFYE Conference ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2556 ซึ่งประเทศ

ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจะมียุวเกษตรกรจากประเทศสมาชิกทั่วโลกมาประชุม และเดินทางมาเยี่ยมชม

กิจกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน จึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการ

พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านการเกษตรและได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ยุว

เกษตรกรไทยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน 255 คน คณะครูอาจารย์ 9 คน จากมติของคณะครูที่

เน้นจัดการด้านการศึกษาให้ เป็นไปตามแนวทางพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพ

ให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจะมี

การจัดสอนให้นักเรียนลงฐานต่างๆ ทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือเรียนรู้ส่วนต่างๆ เช่น สวนแก้วมังกร 
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โครงการเลี้ยงไก่เพ่ืออาหารกลางวัน ชมรมผลิตอิฐบล็อค สวนเกษตร แปลงพืชผักสวนครัว นาข้าวไรซ์

เบอร์รี่ เป็นต้น 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทยเป็นลักษณะศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ของ

การพัฒนาแนวทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในด้านการเกษตรและเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส าหรับ

กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งออกเป็น 6 สถานีด้วยกัน คือ  

   สถานีที่ 1 พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอาคารรวบรวมข้อมูล 

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา การพัฒนาของยุวเกษตรกรของจ.ฉะเชิงเทรา 

   สถานีที่ 2   บ้านไทย วิถีไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยใน

ชนบท ในด้านความเป็นอยู่และกิจกรรมในการด าเนินชีวิต โดยมีการโชว์ให้เห็นในบางส่วน เช่น การ

โชว์ท าขนมจากการสีข้าว 

   สถานีที่ 3 การน าเสนอเรื่องของการประกอบอาชีพการท านา โดยใช้ข้าวไรซ์เบอรี่จาก

กรมการข้าว ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  

   สถานีที่ 4 การเลี้ยงสุกร จัดแสดงโดยกรมปศุสัตว์  

   สถานีที่ 5 การท าประมง การเลี้ยงปลา โดยกรมประมงเป็นผู้จัดแสดง ซึ่งได้มีการโชว์

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงกุ้งกับปลา เป็นต้น 

   สถานีที่ 6 เป็นการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏิบัติของราษฎรไทย 
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รูปที่ 4-85 ภำยในพิพิธภัณฑ์  
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รูปที่ 4-86  แปลงนำสำธิต 

 

  2. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย รวมถึงมีรถประจ าทางผ่าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากถนนสายหลัก (ถนนบางนา – ตราด) ประมาณ 3 กิโลเมตร   

โดยโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อยู่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่าหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ชาวบ้าน

เรียกว่าถนนคลองด่าน หรือถนนชลบุรี-คลองด่าน) ด้านหน้ามีคลองขุดใหม่ มีป้ายบอกทางมา

พิพิธภัณฑ์แต่ไม่ค่อยเป็นที่สังเกต 

 

 
รูปที่ 4-87  ป้ำยทำงเข้ำ 
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  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรไทย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จึงไม่มีได้มีการ

ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว หากแต่มีสิ่งอ านวยความสะดวกทั่วไปที่มีใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน มีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา 

บริเวณกว้างขวาง สถานที่จอดรถใช้บริเวณถนนและที่จอดรถภายในโรงเรียนซึ่งมีเพียงพอ ห้องน้ ามี

ความสะอาด มีการท าความสะอาดแต่มีบางส่วนที่ช ารุด  มีบริเวณที่นั่งพัก เป็นศาลา ส่วนบริการ

ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นครูของทางโรงเรียน หรือธุรการของทางโรงเรียน  

 

 
รูปที่ 4-88 ห้องน้ ำ  

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  พ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ เพ่ือรองรับการประชุม World IFYE 

Conference ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2556 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ เดิมมีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย เพ่ือบูรณาการในเรื่องต่างๆ อีกทั้งมีการ

ประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทุกภาคส่วน มีเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าจะ
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เป็นระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  เพื่อบูรณาการกรอบแนวทางช่วยเหลือด้านงบประมาณ พร้อมทั้ง

ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ของการพัฒนาแนวทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในด้านการเกษตรและเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทยให้ เป็นรู้จักทั้ งในจังหวัดและ

ระดับประเทศ แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบันทางโรงเรียนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง ได้รับความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐน้อย จะเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน หรือบริษัทต่างชาติมากกว่า มีหลายบริษัทที่

เข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องเงินทุน หรือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ ได้รับการ

สนับสนุนจาก บริษัท  ไทอาร์พีจี ตัวแทน ปตท. ให้งบสนับสนุนในการสร้าง 800,000 บาท เป็นต้น 

ท าให้พิพิธภัณฑ์มีการบริหารจัดการและการบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงทั้งในตัว

อาคารและส่วนของนิทรรศการ มีการจัดพ้ืนทีในการให้ความรู้  การจัดแสดงด้านประวัติศาสตร์ แสดง

รูปแบบที่พักในสมัยก่อน ภาพประวัติศาสตร์การก่อตั้ง เป็นต้น โดยทางโรงเรียนมีส่วนในการส่ งเสริม

ให้นักเรียนที่อยู่ในช่วงชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีส่วน

ร่วมในงานจัดประชุมต่างๆ เช่น การท าหน้าที่ในการต้อนรับและน าเสนอให้แก่ผู้เข้าชมชาวต่างชาติ ใน

การจัดงานส าคัญๆ เช่น งานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก งานชุมนุมเอเชียแปซิฟิค งานชุมนุมยุวเกษตรกร

ไทย รวมถึงการเข้ามาศึกษาดูงานในสายงานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ด้านพื้นที่

มีการแยกสัดส่วนชัดเจนระหว่างพ้ืนที่อาคารเรียนและตัวพิพิธภัณฑ์ การออกแบบและการตกแต่งมี

การค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และความสะดวกในการใช้งาน มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี แม้

พ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่มีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็มีครูและนักเรียนของทางโรงเรียน เป็น

วิทยากรและให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ และบริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ แต่ทั้งนี้การ

จะเข้าชมจะต้องมีการติดต่อทางโรงเรียนล่วงหน้า และต้องติดต่อในเวลาราชการ  

  

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับ       

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ แต่ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรไทยเป็นการบริหารจัดการโดยทางโรงเรียน 

และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการด้านการศึกษา ไม่ได้เน้นด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก ท าให้ชาวบ้าน

ไม่ได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่จะมี

ส่วนร่วมในลักษณะการสมทบทุนตามกองทุน หรือจัดผ้าป่าในการหาเงินสมทบเพ่ือน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงตัวอาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามแต่โอกาส เช่น มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือขอรับบริจาคเงิน
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สมทบทุนเพ่ือปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย จากกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานต่างๆ 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งชาวบ้านในต าบลบางปะกง มี 12 บริษัทที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องเงินทุน 

หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ จัดท าโครงการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน” โดยให้การสนับสนุนการซื้อพันธุ์ไม้ พืชผักสวนครัว ตลอดจนการท านาข้าวไรซ์เบอร์รี่ และ

การจัดนิทรรศการเก่ียวกับการเกษตรและพลังงานภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 

  

 15.  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบำงปะกง 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง (อาคาร กศน. บางปะกง) 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐบาล 

  ที่ตั้ง    หมู่ 8 ซอยเทศบาล 8 ต.บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038-531310 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน  เวลา 07.00 – 19.00 น.    

 

 
รูปที่ 4-89  แผนที่แสดงท่ีตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบำงปะกง 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง  ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารเรียนหลังเก่าของ

โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จนกระทั่งเมื่อราวปี พ.ศ. 2540 ศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ าเภอบางปะกง น าโดย นายสมศักดิ์  เรืองจิระอุไร ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ าเภอบางปะกง ได้เห็นความส าคัญของการศึกษา ต้องการพัฒนาคนภายในชุมชนให้มี

ความรู้   ความสามารถ  จึงได้ประสานงานกับทางโรงเรียนบางปะกง  “บวรวิทยายน” เพ่ือขอใช้

อาคารชั้นล่างจ านวน 2 ห้อง ส าหรับจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนต าบลบางปะกง เพ่ือเปิดให้บริการ

แก่นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน จากนั้น เมื่อปี 2559 ทางสมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน ได้

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเทศบาลต าบลบางปะกง และหน่วยงานอ่ืนๆ ท าการเปิดศูนย์การเรียนรู้ 

วิถีชีวิตบางปะกง เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังในพ้ืนที่ ได้มีการตระหนักถึงสมบัติส่วนร่วม

ในท้องถิ่น ร่วมไปถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอ าเภอบางปะกง โดยจัดขึ้นบริเวณชั้น 2 ของ

อาคาร ภายในมีการน าเสนอนิทรรศการ “ทัศนศิลป์วาดเส้น" ผลงานสร้างสรรค์โดย สมาคม

สร้างสรรค์ศิลปินน้อย บางปะกง ฉะเชิงเทรา และนิทรรศการการถ่ายภาพเก่าชาวบางปะกง ซึ่งเป็น

การถ่ายทอดจากภาพวาดและภาพถ่ายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 

รูปที่ 4-90  ภำพอำคำรเรียนหลังเก่ำก่อนมีกำรปรับปรุง 
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รูปที่ 4-91  ด้ำนหน้ำอำคำรปัจจุบัน 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง  มีการเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  เป็นการรวบรวมเรื่องราวดั้งเดิมของบางปะกงโดยจัดท าออกมาใน

รูปแบบของนิทรรศการ จัดอยู่ภายในห้องชั้น 2 ของอาคารเก่า เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศึกษาความเป็นมาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนพ้ืนที่ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเล่าเรื่องโดย

ภาพถ่าย คือ จัดเป็นนิทรรศการ “ทัศนศิลป์วาดเส้น" และ นิทรรศการการถ่ายภาพเก่าบางปะกง 

 

 
รูปที่ 4-92 ภำพวำดที่จัดแสดง 
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  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย มีรถสาธารณะวิ่ งผ่ าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย โดยวัดอยู่ห่างจากถนนหลวงบางนา-ตราดประมาณ 3 กิโลเมตร โดยจากถนน

บางนา-ตราด เข้าทางถนนเทศบาล 19 หรือเข้าทางตลาดลาวจนถึงทางเข้าวัดกลางบางปะกง  โดยจะ

มีป้ายทางเข้าหน้าวัดเป็นป้ายของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) บางปะกง อยู่ด้านหลังของวัด

ติดกับสวนสาธารณะ โดยที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกงจะอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกงมีความสะอาด ทีสถานที่จอดรถกลางแจ้งและเพียงพอ มี

ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและเข้าถึง ทั้งระบบประปาและไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุก

เครือข่าย มีส่วนของที่นั่งพักส าหรับบุคคลที่มาติดต่อ กศน. ส่วนภายในห้องจัดแสดงไม่มีที่นั่งพัก  ไม่มี

ร้านค้าร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์ แต่มีร้านอาหารและเครื่องของชาวบ้านที่อยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง ไม่มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก  มีห้องน้ าให้บริการ  มีการสื่อความหมายทางการ

ท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีป้ายบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน ทางอาคารมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและ

ให้ข้อมูล จ านวน 3 คน  

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง  บริหารจัดการโดยสมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน ซึ่งมีความ

ประสงค์ที่จะอนุรักษ์อาคารโรงเรียนบวรหลังเก่า (วัดกลาง) ที่มีอายุกว่า 84 ปี ให้เป็นอนุสรณ์สมบัติ

ล้ าค่าของอ าเภอบางปะกง จึงต้องการพัฒนาอาคารให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางกับชาวบางปะกง 

ให้เป็นศูนย์กลางศึกษา แหล่งเรียนรู้ หอประวัติวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ชุมชนและอ่ืนๆ โดยก่อนที่จะมี

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็มีการขอความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วม

ประชุมปรึกษาหารือเสนอความคิดเห็นร่วมกัน จนมีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกงขึ้น 

  

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว  และยินดัต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมที่มีการจัดขึ้น เช่น การเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง เป็นต้น แต่ทาง

ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
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แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

1. โครงกำรบ้ำนปลำและเขื่อนเดินริมน้ ำ (วัดทองนพคุณ) 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ     โครงการบ้านปลาและเขื่อนเดินริมน้ า (วัดทองนพคุณ) 

   หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ   

   ที่ตั้ง     เลขที่ 2  หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

   ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038-573101 

   วันเวลาเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.    

         

 
รูปที่ 4-93 แสดงท่ีตั้งโครงกำรบ้ำนปลำและเขื่อนเดินริมน้ ำ (วัดทองนพคุณ) 

 

 

 

 



 207 / 607 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1.  ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   โครงการบ้านปลาและเขื่อนเดินริมน้ า จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่บริเวณวัดทองนพคุณ ซึ่ง

โครงการบ้านปลาเป็นโครงการที่ชาวต าบลบางปะกงร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องการให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ส าหรับอนุบาล

ปลา โดยมีการเปิดตัวโครงการรวมพลังท าดีเพ่ือพ่อ สร้างบ้านปลา รักษาแม่น้ าบางปะกง โดยมี

ชาวบ้านในพ้ืนที่และชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง ร่วมกิจกรรมและร่วมพิธีบวชบ้านปลา 

ปล่อยปลาอิกง ลงสู่แม่น้ าบางปะกง ซึ่งในการฟ้ืนฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศแม่น้ าในท้องถิ่น

บ้านเกิด โดยการสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์ และอนุบาลทรัพยากรสัตว์น้ าตาม

ธรรมชาติ โดยเลือกใช้เศษวัสดุ เช่น กิ่งแสม หรือ ทางใบจาก ล าไม้ไผ่ มาผูกรวมกันน าไปวางบริเวณ

แหล่งอาศัยของสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมห่วงโซ่อาหารเพิ่มทรัพยากรทางน้ าให้มากข้ึน 

   เขื่อนริมน้ า วัดทองนพคุณ หรือเขื่อนเดินริมน้ า เป็นเขื่อนที่ทางชุมชนได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าในการท าแนวเขื่อนปูนเป็นลักษณะสะพาน เพ่ือป้องกันการกัด

เซาะพ้ืนดิน และเป็นสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของชุมชน 
 

 
รูปที่ 4-94  วันเปิดโครงกำรสร้ำงบ้ำนปลำ 
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รูปที่ 4-95 สภำพปัจจุบันโครงกำรบ้ำนปลำและเขื่อนเดินริมน้ ำ 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในเป็นลักษณะของท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ชมวิวธรรมชาติบริเวณริมฝั่ง

แม่น้ าบางปะกง การปลูกป่าโกงกาง ปลูกป่าชายเลน ศึกษาบ้านปลา 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางตลอดสาย จาก

กรุงเทพใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) ถึงอ าเภอบางปะกง ระยะทาง

ประมาณ 22 กม. และตัดเข้าถนนบางนา-ตราด ไปทางชลบุรีอีก 4 กม.หรือ ใช้เส้นทางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) ระยะทางประมาณ 50 กม. ลงจากสะพานเทพหัสดินทร์ก็จะเข้า

สู่ต าบลท่าข้าม เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาลท่าข้าม 4 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วตัดเข้าถนนเทศบาล

ท่าข้าม 6 วัดทองนพคุณจะอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   โครงการบ้านปลาและเขื่อนเดินริมน้ า ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว

เอง แต่จะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ภายในวัดทองนพคุณ  และไม่มีการสื่อความหมายทั้งป้าย

สื่อความหมาย และเอกสารเผยแพร ่
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  มีการดัดแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เป็นลักษณะ

สะพานด้านล่างเป็นเขื่อนที่ชะลอการชะล้างพ้ืนดิน และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ต้องการให้การฟ้ืนฟูและ

รักษาสมดุลของระบบนิเวศแม่น้ าในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยการสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย แหล่ง

เพาะพันธุ์และอนุบาลทรัพยากรสัตว์น้ าตามธรรมชาติ โดยเลือกใช้เศษวัสดุ เช่น กิ่งแสม หรือ ทางใบ

จาก ล าไม้ไผ่ มาผูกรวมกันน าไปวางบริเวณแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมห่วงโซ่อาหารเพ่ิม

ทรัพยากรทางน้ าให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท าโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของป่า

ชายเลนและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น ส าหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากผู้บริหาร

และพนักงาน ของโรงไฟฟ้าบางปะกง วัดทองนพคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง

เขต 1 ฉะเชิงเทรา ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ กอง

พันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ โรงเรียนวัดบางแสม กลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว

โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" ตลอดประชาชน เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ทั้งนี้ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีเพียงการเข้า

มาเพ่ือร่วมปฏิบัติกิจกรรม 

 

 2.  เส้นทำงศึกษำธรรมชำติเกำะท่ำข้ำม (เกำะนก)  

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม (เกาะนก) 

  หน่วยงานที่ดูแล   รัฐ (เทศบาลต าบลท่าข้าม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

  ที่ตั้ง     หมู่ 3  ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ  081-5779042 (ท่าเรือทิพย์สุวรรณ) / 0-3857-3411-2 (เทศบาล

ต าบลท่าข้าม) 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน 
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รูปที่ 4-96 แสดงแผนที่เส้นทำงศึกษำธรรมชำติเกำะท่ำข้ำม (เกำะนก) 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้

ชุมชนสะสมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติป่าชายเลนบน

เกาะนกซึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ าบริเวณปากอ่าวแม่น้ าบางปะกง โดยมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

เกาะท่าข้าม หรือเกาะนก” มีพ้ืนที่ประมาณ 125 ไร่ เป็นเกาะที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่ส าคัญและ

อุดมสมบูรณ์มากของจังหวัดชลบุรี โดยมีความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ได้แก่  

   1)  ศูนย์รวมของนกสายพันธุ์ต่างๆ เกาะแห่งนี้ถูกจัดตั้งให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

น้ า ท าให้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จึงเป็นแหล่งที่อยู่อย่างปลอดภัยของนกนานาชนิด ซึ่งพบว่านกบนเกาะ

แห่งนี้มีจ านวนถึง 50 ชนิด โดยเป็นนกประจ าถิ่น เช่น นกกาน้ าปากยาว นกปากห่าง นกแขวก นก

ยาง นกเขาไฟ นกกระเต็นหัวด า เป็นต้น และนกอพยพมาในช่วงฤดูหนาวจากไซบีเรีย เช่น นกกระทุง 

น ากระจิ๊ด เป็นต้น 

   2)  สัตว์น้ า ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา โดยบริเวณเกาะนกจะพบสัตว์น้ าเหล่านี้มาก

เนื่องจากมาตามกระแสน้ าขึ้นน้ าลง โดยเฉพาะปูก้ามดาบที่พบหลายสี เช่น สีส้ม สีฟ้า สีน้ าตาล เป็น
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ต้น และปลาตีน ที่สามารถพบได้หลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก ที่มีความยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร และ

ขนาดใหญ่ ที่มีความยาวเฉลี่ย 25 เซนติเมตร นอกจากนี้ ในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี อาจพบโลมาที่

เข้ามาหากินบริเวณนี้ โดยที่พบมากที่สุดคือ โลมาอิรวดี เนื่องจากเป็นโลมาที่ขอบอาศัยตามชายฝั่งน้ า

ต้ืน 

   3)  พันธุ์ไม้ บริเวณเกาะนกมีสะพานไม้ที่มีความยาวกว่า 1,500 เมตร ถูกสร้างขึ้นให้

เป็นทางเดินรอบเกาะส าหรับใช้เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติของป่าชายเลน โดยเทศบาล

ต าบลท่าข้าม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และชาวบ้าน ช่วยกันดูแลเกาะแห่ง

นี้ ให้มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่อไป ทั้งนี้ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบมีทั้งพันธุ์ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้

หายากที่ได้น ามาปลูกเสริม เช่น พังกาหัวสุมดอกขาวดอกแดง โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ต้นปรง

ทะเล หงอนไก่ทะเล ล าแพน ล าพู แสมขาว เป็นต้น โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบาย

ลักษณะ และประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิด 

   นอกจากนี้ ภายในเกาะนกยังมีหอชมวิวไว้ให้บริการอยู่ 2 จุด ซึ่งมีความสูงประมาณ 

34 ฟุต สามารถมองเห็นทิวทัศน์บริเวณปากแม่น้ าปากปะกงในมุมสูงได้โดยรอบ และยังเป็นที่ส่องนก

นานาชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะนกได้อีกด้วย 

 

 
รูปที่ 4-97 แหล่งท่องเที่ยวเส้นทำงศึกษำธรรมชำติเกำะท่ำข้ำม (เกำะนก) 
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  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเพ่ือชมระบบนิเวศป่าชายเลน และดู

นก รวมไปถึงการปลูกป่าชายเลน การชมทัศนียภาพบนหอชมวิว และสามารถล่องเรือชมธรรมชาติ

รอบเกาะเชื่อมโยงไปยังการชมปลาโลมาบริเวณปากอ่าวบางปะกงได้ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้ 

สามารถรองรับได้ทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเพ่ือทัศนศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไป 

 

 
รูปที่ 4-98 ตัวอย่ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวบริเวณเกำะนก 

  

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จะเริ่มต้นจากการเดินทางไปยังท่าเรือเพ่ือนั่งเรือไป

ยังเกาะนก โดยปัจจุบันมีเรือทิพย์สุวรรณ เป็นท่าเรือที่ได้รับความนิยมในการเดินทางไปยังเกาะนก 

ทั้งนี้ การเดินทางมายังท่าเรือทิพย์สุวรรณ สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถ

โดยสารสาธารณะ โดยรถโดยสารสาธารณะจะผ่านถนนสายหลัก และต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์

รับจ้างต่อเข้าไปยังท่าเรือ ลักษณะของถนนเป็นถนนลาดยาง มีบางช่วงที่มีการช ารุด แต่ไม่มีป้ายบอก
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ทางไปยังท่าเรือ แต่มีป้ายเมื่อถึงจุดท่าเรือแล้ว ส าหรับการเดินทางไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือ

เกาะนก สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทางเรือ โดยบริเวณเกาะนกมีท่าเรือท่ีสามารถจอดเรือขนาดใหญ่ได้  
 

 
รูปที่ 4-99 ป้ำยแสดงจุดให้บริกำรเรือทิพย์สุวรรณ 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอและเหมาะสม กล่าวคือ 

   1. สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ ปัจจุบันมีท่าเรือที่ให้บริการน าเที่ยวเกาะนก  

    1)  เรือของสนามกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ ซึ่งให้บริการเฉพาะลูกค้า

ของสนามกอล์ฟ  

    2)  เรือทิพย์สุวรรณ ให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป และ 3) เรือโชคชวลิต 

ให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป  

    ส าหรับท่าเรือของเรือทิพย์สุวรรณ มีสถานที่จอดรถเพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่

เหมาะสม สะดวกแก่การเดินทางเข้าออก มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง ทั้งไฟฟ้า 

น้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณท่าเรือมีร้านค้า และร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่ชาวบ้าน

เป็นผู้จ าหน่ายเอง มีห้องน้ าให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการ และมีการท าความสะอาดสม่ าเสมอ 

ส่วนเรือที่ให้บริการมีเรือล าใหญ่ 2 ล า รองรับนักท่องเที่ยวได้ล าละ 20 คน บริการน าเที่ยวเกาะนก 

และชมปลาโลมาบริเวณปากอ่าวแม่น้ าบางปะกง ราคาคนละ 100 บาท รับอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป 

หรือให้บริการแบบเหมาล า ล าละ 1,500 บาท ภายในเรือมีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ า ถัง

ขยะ และเสื้อชูชีพ 
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รูปที่ 4-100 พื้นที่จอดรถบริเวณท่ำเรือทิพย์สุวรรณ 

 

 
รูปที่ 4-101 ห้องน้ ำบริเวณท่ำเรือทิพย์สุวรรณ 
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รูปที่ 4-102 บริเวณท่ำเรือทิพย์สุวรรณ (ท่ำเรือเกำะนก) 

 

 
รูปที ่4-103 ลักษณะของเรือน ำเที่ยวทิพย์สุวรรณ 

 

   ส่วนเรือโชคชวลิต จะให้บริการเรือขนาดใหญ่ รองรับได้ 10-12 คน น าเที่ยวเกาะนก 

ราคา 300 บาท ล่องเรือดูโลมา 1,200 บาท โดยใช้ท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลท่าข้าม (หมู่ 1) อยู่

บริเวณข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นจุดให้บริการขึ้นเรือ 
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รูปที่ 4-104 ท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลท่าข้าม (หมู่ 1)  

ที่มา : แผนที่กูเก้ิล (2560, ออนไลน์) 

 

   2.  สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณเกาะนก บริเวณเกาะนก มีท่าเทียบเรือที่สามารถ

จอดเรือขนาดใหญ่ได้ และมีสะพานไม้ส าหรับเดินศึกษาธรรมชาติ และมีที่นั่งพักอย่างเพียงพอ มีศูนย์

ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเกาะนก และป้ายสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยว มีห้องน้ า

ให้บริการ แต่อาจไม่เพียงพอหากมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเกาะให้บริการเฉพาะ

ช่วงเวลากลางวัน และไม่มีคนอยู่อาศัย ตลอดจนต้องการความเป็นธรรมชาติมากที่สุด จึงไม่มีไฟฟ้า ณ 

บริเวณเกาะนก นอกจากนี้ ยังไม่มีถังขยะให้บริการ เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการทิ้งขยะบนเกาะ โดย

นักท่องเที่ยวต้องน าขยะมาทิ้งบนเรือเท่านั้น  
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รูปที่ 4-105 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณเกำะนก 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  บรรยากาศบริเวณเกาะนกมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ ระบบนิเวศมีความหลากหลาย 

โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านมีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม และมี

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่เสมอ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเกาะนก นอกจากจะให้

นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมทัศนียภาพของเกาะนกแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เช่น การปลูกป่าชายเลน การเก็บขยะบนเกาะ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้จัดกิจกรรม

การท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมรายได้แล้ว ยังท าให้ชาวบ้านรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ตนเป็นเจ้าของอีกด้วย นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวยังมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้อย่าง

เหมาะสมตามความเปราะบางของพ้ืนที่ โดยบริเวณเกาะนกถูกก าหนดเขตให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ จึงไม่มี

การอยู่อาศัยของประชาชน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็น โดยการออกแบบสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้ความส าคัญกับความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น การสร้างสะพานด้วยไม้ 

การใช้สีที่กลมกลืนกับธรรมชาติในการทาสีอาคาร ไม่มีถังขยะ เพ่ือป้องกันการทิ้งขยะบนเกาะ แต่ให้

นักท่องเที่ยวทิ้งบนเรือเพ่ือน ากลับมายังฝั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดภูมิทัศน์ทาง

ธรรมชาติที่เหมาะสม และไม่ท าลายระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลต าบลท่าข้ามได้จัดท าคู่มือ ดูนก ดูโลมา เที่ยวป่าชายเลน เพ่ือส่งเสริม
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การท่องเที่ยวบริเวณเกาะนก และปากอ่าวบางปะกง อีกทั้งให้นักท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนในพ้ืนที่มีความผูกพันต่อท้องถิ่น และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ 

แม้ว่าจะไม่มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะขององค์กรชุมชน แต่หน่วยงานภาครัฐก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้น าเที่ยว อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการ

วางแผน และตัดสินใจในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งท าให้

ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบัน จ านวนนักท่องเที่ยวมี

น้อยลง ท าให้ชาวบ้านบางกลุ่มยกเลิกการเป็นผู้น าเที่ยว เพราะคิดว่าไม่คุ้มค่ากับเวลาและต้นทุนที่ต้อง

เสียไป อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการจัดการการท่องเที่ยว ดังนั้น ภาครัฐหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยว และการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมชมแหล่ง

ท่องเที่ยวอีกครั้ง 

 

 3.  ปำกอ่ำวบำงปะกง  

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     ปากอ่าวบางปะกง 

  หน่วยงานที่ดูแล   รัฐ (เทศบาลต าบลท่าข้าม) 

  ที่ตั้ง     ม.3  ต.ท่าข้าม  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ  081-5779042 (ท่าเรอืทิพย์สวุรรณ) / 

       0-3857-3411-2 (เทศบาลต าบลท่าข้าม) 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน 

  

 



 219 / 607 

 

 
รูปที่ 4-106  แสดงแผนที่ท่ำเรือ และจุดชมปลำโลมำบริเวณปำกอ่ำวบำงปะกง 

ที่มา : เทศบาลต าบลท่าข้าม (2560) 

 

ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   บริเวณปากอ่าวบางปะกง จะมีโลมาอพยพเข้ามาในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี คือช่วง

ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เนื่องจากบริเวณนี้มีปลาดุกทะเลจ านวนมาก ซึ่งเป็นอาหาร

ที่โลมาชอบ และมีความชุกชุมในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว โดยชนิดโลมาที่พบในบริเวณปากอ่าวบางปะ

กง ได้แก่ โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ  

ทั้งนี้ โลมาที่พบมากท่ีสุดบริเวณปากอ่าวบางปะกงคือ โลมาอิรวดี โดยชื่อ “อิรวดี” มาจากแหล่งที่พบ

ครั้งแรกโดยชาวตะวันตกในแม่น้ าอิรวดี ปัจจุบัน โลมาอิรวดี เป็นสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ล าดับที่ 138 คือ ห้าม

ล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครองหรือห้ามเพาะพันธุ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ส าหรับการพบเห็นโลมา 

เนื่องจากโลมาที่บริเวณปากอ่าวบางปะกงเป็นโลมาธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจึงสามารถพบเห็น

พฤติกรรมต่างๆ ของโลมาแตกต่างกันไป เช่น การหาอาหาร การลอยตัวขึ้นมาหายใจตามธรรมชาติ 
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การผสมพันธุ์ การคลอดลูก เป็นต้น รวมทั้งจ านวนที่พบเห็นในแต่ละครั้งซึ่งไม่สามารถก าหนด

กฎเกณฑ์ในเรื่องของจ านวน สถานที่ และเวลาได้ (เทศบาลต าบลท่าข้าม, มปป.) 

   2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมโลมา และชมทัศนียภาพธรรมชาติบริเวณปากอ่าวบาง

ปะกง โดยการชมโลมา สามารถชมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยกิจกรรม

การท่องเที่ยว จะให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือไม่ให้กิจกรรมการท่องเที่ยวไป

ท าลายหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโลมา อันจะท าให้พบเห็นโลมาได้น้อยลง ทั้งนี้ ในการชมโลมา 

หากพบโลมา ควรดับเครื่องยนต์ของเรือ และไม่จอดเรือใกล้เกินไป ไม่ควรส่งเสียงดัง และให้อาหารแก่

โลมา  

 

  
รูปที่ 4-107 กำรล่องเรือชมโลมำบริเวณปำกอ่ำวบำงปะกง 

ที่มา : เทศบาลต าบลท่าข้าม (2560) 

 

 
รูปที่  4-108  โลมำที่พบบริเวณปำกอ่ำวบำงปะกง 

ที่มา : เทศบาลต าบลท่าข้าม (2560) 
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  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินทางตามถนนสายกรุงเทพ-ชลบุรี (บาง

นา-ตราด) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยรถทุกประเภท โดยขับรถข้ามสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง แล้วเลี้ยว

กลับรถบริเวณช่องกลับรถท่ี 2 หรือ กิโลเมตรที่ 53 จากนั้นชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสี่

แยกศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็ได้ เพ่ือไปยัง

ท่าเรือต่างๆ ตามที่ต้องการ ทั้งนี้  ท่าเรือที่ ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ท่าเรือทิพย์สุวรรณ 

รายละเอียด ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม (เกาะนก) 

 

รูปที่ 4-109 เส้นทำงถนนไปท่ำเรือต่ำงๆ เพื่อไปยังปำกอ่ำวบำงปะกง 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว แบ่งเป็น สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณ

ท่าเรือ และสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ สิ่ งอ านวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ 

โดยมีท่าเรือที่ให้บริการหลักๆ คือ ท่าเรือทิพย์สุวรรณ และท่าเรือเทศบาลต าบลท่าข้าม (หมู่ 1) 

รายละเอียด ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม (เกาะนก) 

ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ คือ บริเวณปาก

แม่น้ าบางปะกง จึงไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว หากแต่จะเน้นสิ่งอ านวยความ

สะดวกบนเรือเป็นหลัก โดยเรือน าเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือ เรือทิพย์สุวรรณ จะมีบริการทั้งเรือขนาด

ใหญ่ และขนาดเล็ก นอกจากนี้ เรือน าเที่ยวของหน่วยงานอ่ืนๆ ต่างก็ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย 
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และความสะดวกทางการท่องเที่ยว โดยมีเสื้อชูชีพ ถังขยะ และห้องน้ า ไว้รองรับการบริการ

นักท่องเที่ยว  

 

  
รูปที่  4-110 ท่ำเรือเทศบำลต ำบลท่ำข้ำม (หมู่ 1) 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ปากแม่น้ าบางปะกงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่า

ชายเลนที่มีส่วนส าคัญในการช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ เช่น เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อน เป็น

ตะแกรงดักกรองสิ่งปฏิกูลก่อนที่จะลงสู่ทะเล (เทศบาลต าบลท่าข้าม, 2558) และเป็นแหล่งทรัพยากร

อันอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิต ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์จากบริเวณ

ปากแม่น้ าบางปะกงในการยังชีพและสร้างรายได้ ทั้งการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการตั้งถิ่น

ฐานบ้านเรือน อีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมโลมาอีกด้วย โดยเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

ระหว่างปากแม่น้ าบางปะกงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม (เกาะนก) จากการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง ส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ

ขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน ก่อให้เกิดปริมาณน้ าเสียและของเสียเพ่ิมขึ้นซึ่งส่งผลต่อมลภาวะทางน้ า การ

ลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนจากกิจกรรมต่างๆ ท าให้จ านวนสัตว์น้ าลดลง ขยะไหลลงสู่แม่น้ ามากขึ้น 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังส่งผลต่อจ านวนโลมาที่

ปกติจะมาหากินบริเวณนี้มีจ านวนลดลง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวชมโลมาในบริเวณปากแม่น้ าบางปะ

กง ยังขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง

รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ยังขาดมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งจากข้อมูลของเทศบาลต าบลท่า

ข้ามได้รายงานว่า มีเรือบริการน าเที่ยวชมโลมาประมาณ 40 ล า และมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 

20,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน (onep, 2559) แต่ปัจจุบัน จ านวนโลมาลดลง และมี
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ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างสูง โดยเฉพาะจ านวนโลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงที่ลดลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้

ความส าคัญกับความสนุกสนานมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อไม่มีสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว จึงท าให้นักท่องเที่ยวลดลง และส่งผลต่อจ านวนเรือน าเที่ยวที่ลดลงด้วย เนื่องจากชาวบ้าน 

หรือผู้ประกอบการเรือน าเที่ยวเห็นว่าไม่คุ้มค่าต่อการจัดบริการน าเที่ยว 

  จากปัญหาข้างต้น การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดคือ การฟื้นฟู และอนุรักษ์

ทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง โดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบริหาร

จัดการบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงโดยใช้หลักการก าหนดเขตพ้ืนที่ และด าเนินงานตามกฎหมายและ

มาตรการที่เกี่ยวข้อง (onep, 2559) นอกจากนี้ เทศบาลต าบลท่าข้าม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จัดท าโครงการเมืองน่าอยู่พัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยมีนโยบายที่ส าคัญ

ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่ รวมถึงบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้

ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็น

ส าคัญ โดยมีการจัดโครงการที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ปากแม่น้ าบางปะกง เช่น โครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลต าบลท่าข้าม เพ่ือส่งเสริมการแยกขยะ และ

ลดปริมาณขยะ อันเป็นสาเหตุให้แม่น้ าเน่าเสีย เป็นต้น 

  ส าหรับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณ

ปากแม่น้ าบางปะกง เทศบาลต าบลท่าข้ามได้จัดโครงการเทศกาลชมโลมาที่ท่าข้าม โดยมีแนวทางใน

การพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้และมีอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยว โดยมีการจัดเส้นทาง

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม จัดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเรือ ให้

นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม และความหลากหลายของระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังมีการ

จัดท าคู่มือ ดูนก ดูโลมา เที่ยวป่าชายเลน ซึ่งเป็นคู่มือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรม

การท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับประสบการณ์ที่

ประทับใจจากการท่องเที่ยว 

  อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง มี

วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า และสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศธรรมชาติ 
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ให้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของโลมา ซึ่งจะท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวชมโลมากลับมาได้รับความนิยม

อีกครั้ง 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  เนื่องจากพ้ืนที่ท่องเที่ยวบริเวณปากแม่น้ าบางปะกงเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะ

ท่าข้าม กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่มีความยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมใน

การวางแผน และตัดสินใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของ

องค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ ยวใน

พ้ืนที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

 4.  วัดทองนพคุณ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดทองนพคุณ (วัดบางแสม) 

      Wat Thong Nopphakhun  

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ทีต้ั่ง    เลขที่  2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์ 038-573101 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน  เวลา 08.00 – 17.00 น.    
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รูปที่ 4-111  แสดงท่ีตั้งวัดทองนพคุณ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดทองนพคุณหรือขาวบ้านเรียก วัดบางแสม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 

ติดริมแม่น้ าบางปะกง  เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2479 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 มีนายชื้น นางข า ทองนพคุณ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด ภายในวัด

ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฎิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ โดยมีเจ้าอาวาสรูป

แรก คือ พระอธิการจ้อย ปุญฺญสุวณฺโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูจันทสุวรรณสาร และท่าน

ยังเป็นเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบางปะกงอีกด้วย 
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รูปที่ 4-112 ภำยในวัด 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด มีการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญ 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะมีการจัดงานภายในบริเวณลานวัด เช่น งานไหว้พระประจ าปี นอกจากนี้ วัด

แห่งนี้ยังเป็นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่ 18 มีการสวดมนต์ท าวัตรปฏิบัติ

ธรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 -  21.00 น. และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี

ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน บวชชีพราหมณ์เนกขัมมะทุกปี ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคมและ 5 

ธันวาคม 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางตลอดสาย จาก

กรุงเทพใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) ถึงอ าเภอบางปะกง ระยะทาง

ประมาณ 22 กม. และตัดเข้าถนนบางนา-ตราด ไปทางชลบุรีอีก 4 กม.หรือ ใช้เส้นทางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) ระยะทางประมาณ 50 กม. ลงจากสะพานเทพหัสดินทร์ก็จะเข้า
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สู่ต าบลท่าข้าม เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาลท่าข้าม 4 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วตัดเข้าถนนเทศบาล

ท่าข้าม 6 วัดจะอยู่ริมน้ า 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก    

   ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถกลางแจ้งเป็นลานคอนกรีต สามารถจอดรถได้

จ านวนมาก มีน้ าประปาและไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และมีการก าจัดขยะอย่าง

สม่ าเสมอ มีห้องน้ าให้บริการโดยแยกห้องน้ าชายหญิง มีการรักษาความสะอาดแต่อาจไม่สม่ าเสมอ มี

บริเวณวัดมีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นผู้ขายเอง แหล่งท่องเที่ยวไม่

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และไม่มีการสื่อความหมายทั้งป้ายสื่อความหมาย และเอกสารเผยแพร่  
 

 
รูปที่ 4-113  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงวัด 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  มีการดัดแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน แต่ก็ยัง

สามารถสืบค้นร่องรอยเดิมได้จากสถาปัตยกรรมของวัดที่หลงเหลืออยู่ มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ของวัดตามเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางศาสนา อีกทั้งมีการระบุช่วงเวลาเปิด-ปิด ที่ชัดเจน แต่

อาจเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดได้ตามความเหมาะสม ภายในวัดมีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก 

และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ มีการตกแต่งให้

มีความทันสมัยมากขึ้นตามความสะดวกในการใช้งาน แต่ก็มีการอนุรักษ์อาคารหรือสิ่งก่อสร้างโบราณ

ไว้ ภายในวัดมีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็แล้วแต่ การที่วัดและชุมชน

ใกล้เคียงมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอาคาร และสิ่งก่อสร้างมากมาย จน

กลายเป็นชุมชนกึ่งเมือง ความเจริญดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหามลภาวะที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะฝุ่น และขยะ 

นอกจากนี้ สิ่งก่อสร้างเดิมที่เป็นโบราณสถานจะมีการอนุรักษ์ไว้ให้คงความดั้งเดิม ส่วนสิ่งก่อสร้างใหม่

เน้นให้มั่งคง แข็งแรงและสวยงาม แต่ทั้งนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย แต่ใช้การ

ช่วยเหลือและดูแลกันระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้าน 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลของชุมชนจะรวมกลุ่ม

กันเพ่ือจัดงาน โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง แต่ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ละทิ้งอาชีพเกษตรกรรม และ

ท าอาชีพอ่ืนๆ เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน ท างานที่นิคมอมตะนคร เป็นต้น ท าให้ไม่มีเวลา 

และไม่เห็นความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในการมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว 

ท าให้ผู้น าหลักในการพัฒนาชุมชนและบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

และคณะกรรมการวัด โดยที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีเพียงการเข้ามาเพ่ือร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมในงานหรือเทศกาลที่ทางวัดจัดขึ้นเท่านั้น  
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 5.  วัดท่ำข้ำมเจริญศรัทธำ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา  Wat Tha Kham Charoen Sattha 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตั้ง    เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  084-353-9530 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน 

 

 
รูปที่ 4-114 แสดงท่ีตั้งวัดท่ำข้ำมเจริญศรัทธำ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 

2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2509 มีพระครูวิทิตปัญญาภรณ์ ( ดร.พระอาจารย์สุ
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ชาติ ชิโนโรส) ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เป็น

พระปริยัตินิเทศ ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมฑูตปฏิบัติภายในประเทศ สายที่ 7 และเป็น

ประธานอ านวยการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดท่าข้ามเจริญศร้ทธา ภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถ 

ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฎิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ จุดเด่นของทางวัดคือ พระพุทธลีลามหา

มงคล หรือ พระศักยมุนีศรีบูรพา หรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อใหญ่ หล่อด้วยทองเหลือฐานบัว ขนาดสูง 

22.45 เมตร ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 19.45 เมตร รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 40 เมตร 

ด้านล่างองค์พระเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมี

พระสังกัจจาย ทางเข้าชั้นใต้ดินพระอุโบสถที่เป็นรูปพระราหู โดยด้านในมีภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นมา

ใหม่เก่ียวกับหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 

 

 
รูปที่ 4-115  ภำพถ่ำยจำกถนนด้ำนหน้ำวัด 
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รูปที่ 4-116 ด้ำนในชั้นใต้ดิน 

 

 
รูปที่ 4-117  สิ่งที่น่ำสนใจภำยในวัด 



232 / 607 
 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน จึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา เช่น 

การท าบุญ ปิดทอง ตักบาตร ถวายสังฆทาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  ท าวัตร ปฏิบัติธรรม และ

ฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ การเยี่ยมชมศิลปกรรมภายในวัด 

และการร่วมงานเทศกาลประเพณีของวัด 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางตลอดสาย 

เดินทางตามถนนสาย กรุงเทพ - ชลบุรี (บางนา - ตราด) ข้ามสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง เลี้ยวกลับ

รถบริเวณ ช่องกลับรถที่ 2 (ก.ม.53) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน เลี้ยวซ้ายเข้าสี่แยกศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้า

บางปะกง จากนั้นท่านสามารถเลือกเลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางไปเทศบาลต าบลท่าข้าม วัดจะอยู่

ตรงข้ามกับที่ท าการเทศบาล 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด และเป็นระเบียบ มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ กล่าวคือ มีสถานที่จอดรถที่รองรับได้อย่าง

เพียงพอ มีที่นั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า น้ าประปา และ

สัญญาณโทรศัพท์ มีถังขยะเพียงพอและมีการก าจัดขยะอย่างสม่ าเสมอ มีห้องน้ าแยกชายหญิง 

ให้บริการเพียงพอ มีสถานที่ให้นั่งพักผ่อน และมีจุดจ าหน่ายวัตถุมงคลของวัด มีห้องน้ าที่เพียงพอต่อ

จ านวนนักท่องเที่ยว 

 

 
รูปที่ 4-118 ห้องน้ ำของทำงวัด 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  แหล่งท่องเที่ยวมีการดูแลรักษาสภาพและมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการออกแบบสิ่ง

อ านวยความสะดวก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรม

ของชุมชน แต่มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการ

ออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ค านึงถึงความสามารถในการรองรับได้ของจ านวนผู้มาเยี่ยมชม และความ

ปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็นศาสนสถาน จึงมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ตาม

หลักพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ คือ มีการก าหนดเขตสงฆ์และเขตพุทธาวาสอย่างชัด เจน ทั้งนี้ ใน

ส่วนเขตพุทธาวาสซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและปฏิบัติ

กิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่ได้มีการจัดระเบียบพ้ืนที่อย่างชัดเจนในการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับร้านค้า 

พ้ืนที่จอดรถ แต่ชาวบ้านจะมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามบริบทของพ้ืนที่และความเคยชิน จึงท าให้เกิดการ

แบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตหรือสภาพธรรมชาติ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวยังมีระบบการ

จัดเก็บขยะที่ดี มีจ านวนถังขยะเพียงพอ และตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม อีกทั้งมีการเก็บขยะอย่าง

สม่ าเสมอ แต่ก็ยังพบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฝุ่น และเสียง 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ อีกทั้งมีความผูกพันต่อท้องถิ่นมาก โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาล เช่น เทศกาล

สงกรานต์ งานบุญประจ าปีวัดบางวัว ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็นประจ า

ทุกปี แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชน และสะท้อนให้เห็นว่าวัดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน การมี

ส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อย เพราะจะเป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น ส่วนการ

วางแผนและตัดสินใจจะเป็นหน้าที่ของวัด และหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก 
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 6.  สนำมกอล์ฟบำงปะกง (Bangpakong Golf and Country Club) 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     สนามกอล์ฟบางปะกง (Bangpakong Golf and Country Club) 

  หน่วยงานที่ดูแล   รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต : โรงไฟฟ้าบางปะกง) 

  ที่ตั้ง     เลขที่ 1 หมู่ 6  ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ  038-574632 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00-18.00 น. 

  

 
รูปที่ 4-119 แสดงแผนที่สนำมกอล์ฟบำงปะกง 

ที่มา : Thaigolfguru (2555, ออนไลน์) 

  

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   สนามกอล์ฟบางปะกง (Bangpakong Golf and Country Club) ตั้ งอยู่ภายใน

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม มี 18 แท่นตี 18 กรีน โดยใช้แฟร์เวย์ร่วมกัน มีหลุม พาร์ 

3 ระยะ 145 หลา สนามเป็นเกาะมีน้ าล้อมรอบ เป็นสนามกอล์ฟที่มีความโดดเด่นและท้าทายส าหรับ

ผู้มาเล่นกอล์ฟเป็นอย่างมาก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับกิจกรรมพักผ่อน นันทนาการ และ

การกีฬา โดยมีอัตราค่าบริการ ได้แก่ ค่าบริการวันธรรมดา ส าหรับสมาชิก ราคา 100 บาท บุคคล

ทั่วไป ราคา 200 บาท วันหยุด ส าหรับสมาชิก ราคา 300 บาท บุคคลทั่วไป 600 บาท และค่าบริการ
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รายปี ราคา 3,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการบริการแคทดี้ ในราคา 180 บาท และค่าเช่ารถกอล์ฟ 

ราคา 500 บาท  

 

 
รูปที่  4-120  ลักษณะของสนำมกอล์ฟบำงปะกง 

ที่มา : Thaigolfguru (2555, ออนไลน์) 
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รูปที่ 4-121  บรรยำกำศภำยในสนำมกอล์ฟบำงปะกง 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว  

   นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมการท่องเที่ยว นันทนาการ และการกีฬา ได้แก่ การตี

กอล์ฟ นอกจากนี้ ทางสนามกอล์ฟ มีการจัดรายการแข่งขันกอล์ฟหลายรายการ เช่น การแข่งขัน

กอล์ฟบางปะกงโอเพ่น การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นต้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจการกีฬาชนิดนี้ได้

เข้าชมเพ่ือความสนุกสนานได้อีกด้วย  

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถขนาดใหญ่ ทั้ง

รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะ หากเดินทางจากกรุงเทพฯ จะใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที 

เส้นทางบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 52 ลักษณะถนนเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย อีกทั้งอยู่ใกล้กับ

โรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และมีป้ายบอกทาง ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

 



 237 / 607 

 

 
รูปที่ 4-122 สภำพถนนไปยังสนำมกอล์ฟบำงปะกง 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน กล่าวคือ มีพ้ืนที่จอดรถที่

เพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม มีร้านค้าให้บริการ มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอทั้งไฟฟ้า 

น้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีห้องน้ าให้บริการอย่างเพียงพอ และมีการ

ดูแลความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีที่นั่งพักผ่อนที่ เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ สนามกอล์ฟยังมีคลับเฮาส์ (Club House) ซึ่งเป็นทั้งจุดที่ให้บริการข้อมูลและอ านวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยว และให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มด้วย อีกทั้งยังมีการให้บริการสิ่งอ านวย

ความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการเล่นกีฬากอล์ฟ เช่น การให้บริการรถกอล์ฟ เป็นต้น 
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รูปที่ 4-123 บริเวณพื้นที่จอดรถ และร้ำนค้ำภำยในสนำมกอล์ฟบำงปะกง 

 
รูปที่ 4-124 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในสนำมกอลฟ์บำงปะกง 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  สนามกอล์ฟบางปะกง อยู่ในความดูแลของโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งมีการดูแลสภาพแวดล้อม

ให้สวยงาม เหมาะแก่การเล่นกีฬากอล์ฟ มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่อย่างเหมาะสม คือ 

แบ่งเขตของการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก และเขตของการท ากิจกรรมท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้บริการที่เพียงพอและมีการบริการที่ดี มีระบบดูแลรักษา

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง เน้นความ

สวยงาม และออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ มีการจัดเก็บขยะที่ดี กล่าวคือ มีจ านวนถัง

ขยะที่เพียงพอ และตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม เก็บขยะอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรักษาความสะอาด และ

บรรยากาศทางการท่องเที่ยว  

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ แต่เนื่องจากสนามกอล์ฟบางปะกงอยู่ในความดูแลของโรงไฟฟ้าบางปะกง ดังนั้น การบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นหน้าที่ของโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นหลัก ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนใน

พ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น

พนักงานในการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท าให้ชาวบ้านมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว

อยู่บ้าง และได้รับผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

 

 7.  สนำมกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ (Royal Lakeside Golf) 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     สนามกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ (Royal Lakeside Golf) 

  หน่วยงานที่ดูแล   เอกชน 

  ที่ตั้ง     150 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.51 ต าบลท่าข้าม  

       อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130  

  ช่องทางในการติดต่อ  038 573 275 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน  
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รูปที่ 4-125  แสดงแผนที่สนำมกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 

ที่มา : แผนที่ (2555, ออนไลน์) 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   สนามกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 เปิด

ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้ท าการปรับปรุงเพ่ือเนรมิตสนามให้มีความท้าทายมากขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2553 โดยบริษัทสุมิโก้-วนชัย จ ากัด โดยมีการออกแบบสนามและเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะกับ

ภูมิอากาศของเมืองไทย พร้อมกับลมเย็นสบาย และทัศนียภาพที่ติดกับแม่น้ าบางปะกง ส่งผลให้สนาม

กอล์ฟแห่งนี้มีบรรยากาศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สิ่งดึงดูดใจอีกแห่งหนึ่งภายใน

สนามกอล์ฟ คือ คลับเฮาส์ (Club House) ที่มีขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 8000 ตาราง

เมตร อีกทั้งยังมีห้องอาหาร “เลคไซด์” ที่ให้บริการอาหารไทยและนานาชาติด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

และพ่อครัวที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี การตกแต่งอาคารคลับเฮาส์จะใช้กระจกใส ท าให้นักท่องเที่ยว

สามารถชมบรรยากาศภายนอกสนามได้แบบ 360 องศา นอกจากนี้ ความพิเศษของสนามกอล์ฟแห่ง

นี้คือ มีท่าเรือยอชท์ ซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยวในการจอดเรือยอชท์ และเช่าเรือยอชท์เพ่ือชม

ทัศนียภาพ หรือท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ าบางปะกง 
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   ส าหรับสนามกอล์ฟ นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังถูกออกแบบมาให้มีความท้า

ทายต่อนักเล่นกอล์ฟเป็นอย่างมาก เช่น แฟร์เวย์ที่จะค่อยๆ แคบและมีบังเกอร์ดักอยู่ อีกทั้งมีเขต

อุปสรรคทางน้ า และน้ าที่เว้าผ่านหน้ากรีน ภายในสนามยังมีต้นมะพร้าวมากกว่า 2,000 ต้น เรียงราย

เป็นแนวแบ่งเขตของแต่ละหลุม เพ่ือสร้างความท้าทายให้แก่ผู้เล่นมากขึ้น เป็นต้น 
 

 

 
รูปที่ 4-126  ลักษณะสนำมของรอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 

 ที่มา : Thaigolfguru (2555, ออนไลน์) 
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รูปที่ 4-127 รำคำและโปรโมชั่นของ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 

ที่มา : royallakeside (2555, ออนไลน์) 

 

 
รูปที่ 4-128 บรรยำกำศสนำมของ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 
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  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ คือ การเล่น

กอล์ฟ และเทนนิส อีกทั้งสามารถล่องเรือชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ าบางปะกง ตลอดจนการจัด

ประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยงสังสรรค์ได้อีกด้วย 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวสามารถท าได้อย่างสะดวกด้วยรถขนาดใหญ่ ทั้ง

รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะ ใช้เส้นทางด่วนยกระดับบางนา -ตราด ลงตรงทางออกที่ 6 

แล้วข้ามสะพานบางปะกง จากนั้นชิดขวากลับรถ ออกทางคู่ขนานกลับมาจนถึงกิโลเมตรที่ 51 จะพบ

สนามกอล์ฟอยู่ด้านซ้ายมือ สภาพถนนเป็นทางลาดยางตลอดทั้งเส้น และมีป้ายบอกทางไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยว มีป้ายทางเข้าขนาดใหญ่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 

 

 
รูปที่ 4-129 สภำพถนนทำงเข้ำ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 

ที่มา : แผนที่กูเก้ิล (2560, ออนไลน์) 
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รูปที่ 4-130  ประตูทำงเข้ำ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน โดยมีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอ 

และอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง อีกทั้งยังมีบริการตู้ ATM ภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว มีห้องน้ าให้บริการที่เพียงพอ และมีการดูแลความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ยังมี

คลับเฮาส์ ที่ให้บริการด้านข้อมูลและอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ตลอดจนร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม ห้องจัดประชุม ห้องจัดเลี้ยง ร้านค้าและร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก สนาม เทนนิส ท่าเรือ

ยอชท์ และบริการเช่าเรือท่องเที่ยวชมโลมา โดยสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง

ในการดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4-131  บริเวณพื้นที่จอดรถภำยใน รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 

 

  
รูปที่ 4-132  จุดนั่งพัก และบริกำรตู้ ATM 
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รูปที่ 4-133  คลับเฮำส์ ภำยในบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม และร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำที่ระลึก 

 

 
รูปที่ 4-134 ท่ำเรือยอชท์ภำยใน รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ มีการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือกีฬาและ

นันทนาการ โดยมีการให้บริการที่ครบครัน ทั้งสนามกอล์ฟ การจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง ตลอดจน

ท่องเที่ยวทางเรือเพ่ือชมบรรยากาศแม่น้ าบางปะกง มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้บริการอย่างเพียงพอ 

และให้บริการที่ดีเยี่ยม มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีการสื่อความหมาย โดยเฉพาะ

การใช้ป้ายเพ่ือสื่อความหมายไปยังจุดต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว การออกแบบสิ่งก่อสร้างและสิ่ง

อ านวยความสะดวก ให้ความส าคัญกับความสวยงาม และความสะดวกในการใช้ประโยชน์ และ

เนื่องจากภายในแหล่งท่องเที่ยวจะต้องรักษาบรรยากาศของธรรมชาติ ความสวยงาม สะอาดและเป็น

ระเบียบร้อยร้อย จึงมีการดูแลรักษาธรรมชาติเป็นอย่างดี ทั้งระบบจัดการขยะ การรักษามลภาวะใน

แหล่งท่องเที่ยว 

 

  
รูปที่ 4-135  ป้ำยสื่อควำมหมำยในแหล่งท่องเที่ยว 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ ด าเนินงานโดยภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่จึงไม่ได้มีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะเข้ามาท างานหรือเป็นพนักงานที่ให้บริการเท่านั้น จึง

ท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพียงบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามประชาชนในพ้ืนที่ก็

ยังมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ  
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 8.  โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    โรงไฟฟ้าบางปะกง 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐวิสาหกิจ  (โรงไฟฟ้าบางปะกง) 

  ที่ตั้ง    เลขที่ 4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038-573-420-9 

  วันเวลาเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.0-16.00 น. 

 

 
รูปที่ 4-136 แสดงท่ีตั้งหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตระหนักเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการท า

โครงการต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งนอกจากการปลูกป่าในบริเวณปากแม่น้ า

บางปะกงแล้ว  ก็ยังมีการด าเนินงานในโครงการสีเขียว โดยใช้สาร EM ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม น ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยรอบของโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นแห่งแรก และประสบ

ความส าเร็จ ยังมาซึ่งการขยายผลไปสู่โรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ของ กฟผ. ทั่วประเทศในปัจจุบันด้วย  โรงไฟฟ้า

บางปะกงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 3,729,680 

กิโลวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 14 ,998 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ถือเป็นแหล่งผลิต

พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีความส าคัญต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า    

บางปะกงมีความมุ่งมั่นในการที่จะให้ชุมชนโดยรอบได้เข้ามาสัมผัสและใช้งานพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้ามาก

ขึ้น ในมุมมองที่ว่าโรงไฟฟ้าสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้  

   โรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของแม่น้ าบางปะกง ขึ้นมาตามล าน้ าประมาณ 

11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร โรงไฟฟ้า      

บางปะกงมีการเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวโรงไฟฟ้าขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปิด

เทอมภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – 

อาทิตย์) ภายใต้แนวคิด “มาวันเดียว เที่ยวได้ทั้งครอบครัว” เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนจาก

ทุกภาคของประเทศไทย ได้น าครอบครัวที่มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกในช่วงปิด

เทอม ได้แวะมาท่องเที่ยวและชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า อาทิ เช่น แวะกราบนมัสการ

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์บริเวณริมเขื่อนโรงไฟฟ้าบางปะกง น าชมกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลัง

ความร้อน น าชมสวนพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ประจ าจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย และจุดถ่ายภาพที่

ระลึกต่างๆ มีมัคคุเทศก์น้อยและอาสาสมัครน าเยี่ยมชมห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบาง

ปะกง เพ่ือได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด โดยทางโรงไฟฟ้าบางปะกงจะ

จัดบริการรถน าเที่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจ านวนมาก โดยแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้แก่ 

   จุดที่ 1 พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (องค์จ าลอง) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่

โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกคล้ายศิลปะ

สมัยเชียงแสน มีพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปนาคปรกทั่วไป คือพระพุทธรูปมีงูใหญ่ 7 ตัว 7 หัว 

แผ่คลุมองค์พระ ในขณะที่พระพุทธรูปปางนาคปรกทั่วไปมีพญานาค 1 ตัว 7 หัว  การสร้างหลวงพ่อ

เจ็ดกษัตริย์องค์จ าลองนี้ เพ่ือประดิษฐานตามหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน

ครั้งแรกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ พระราชด าเนินไปทรง
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เททองหล่อ รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จแทนพระองค์ เสด็จแทนพระองค์ในครั้งถัดไป ส าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงมีพิธีพุทธาภิเษกหลวง

พ่อเจ็ดกษัตริย์เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงไฟฟ้าบางปะกง และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

มาจนถึงปจัจุบัน 

 

 
รูปที่ 4-137  ลำนหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ 

 

   จุดที่ 2 อุทยานพลังงาน เป็นโซนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ที่

จ าลองการท างานในการกักเก็บพลังงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน

ความร้อน มีตัวอย่างของการน าไปใช้ คือ เครื่องก าจัดสารสกัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ

กังหันน้ าขนาดเล็ก ที่จ าลองอุปกรณ์สร้างการหมุนให้แก่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานที่

อยู่ในรูปของความดันน้ าที่ระบายจากระบบน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยให้น้ าไหล
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ไปกระทบกับใบพัดที่ถูกติดตั้งกับเพลา ซึ่งผลที่ได้จะเกิดแรงบิดท าให้เพลาเกิดการหมุน เกิดการขับ

เครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือไปใช้งาน 

 

 
รูปที่  4-138 ภำยในอุทยำนพลังงำน 

 

   จุดที่ 3 สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสวนขนาดย่อมที่น าเสนอพรรณไม้ที่ปลูกในประเทศไทย 

เพ่ือเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้และต้นไม้โซนต่างๆ 

เพราะว่าแต่ละต้นจะมี QR Code ให้เราสามารถสแกนเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ มีการแบ่งโซน

ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่  
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1.) พรรณไม้ตามบทเพลง “อุทยานดอกไม”้ (มีไม่ครบ) 

2.) พรรณไม้ป่าชายเลน (ก าลังปรับปรุง) 

3.) พรรณไม้ในพุทธประวัติ  

4.) พรรณไม้ในวรรณคดี  

5.) พรรณไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด 77 จังหวัด (มีไม่ครบ) 

6.) พรรณไม้มงคล 9 ชนิด   

7.) ดอกไม้ประจ าชาติ อาเซียน 10 ประเทศ (ยังใม่มี) 

 

 
รูปที่ 4-139  โซนดอกไม้ภำยในสวนพฤกษศำสตร์ 
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  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้ต่างๆ 

ของประเทศไทย และมีหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวโรงไฟฟ้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่

โรงไฟฟ้าบางปะกง และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง     

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย ถนนลาดยางตลอดสาย อยู่ห่ าง

จากกรุงเทพฯ 69 กิโลเมตร ใช้เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามถนน บางนา-ตราด เมื่อถึงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ข้ามสะพานเทพหัสดินทร์ไปอีกประมาณ  1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายชื่อ โรงไฟฟ้าบางปะกง 

แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร ก็จะถึงโรงไฟฟ้า 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในโรงไฟฟ้ามีความสะอาด มีสถานที่จอดรถเป็นลักษณะกลางแจ้งและเพียงพอ ทั้ง

ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล รับเเลกบัตร และเจ้าหน้าประจ าจุด

ต่างๆ  มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและเข้าถึง ทั้งระบบประปาและไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์

ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีที่นั่งพักไว้รองรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ มีร้านค้าร้านจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม  มีห้องน้ าและห้องอาบน้ าให้บริการเพียงพอ และมีการท าความสะอาดห้องน้ าอย่าง

สม่ าเสมอ มีการจัดเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอ มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว มีป้ายกฎระเบียบ

ในการเข้าใช้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   มีป้ายเตือนและข้อห้ามต่างๆ และมีอาคาร

ประชาสัมพันธ์คอยให้ข้อมูลด้านต่างๆ มีโปรชัวร์ประชาสัมพันธ์ ไม่มีตู้ ATM ในบริเวณสถานที่

ท่องเที่ยว 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป แต่ในส่วนของแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น สวนพฤกษศาสตร์จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงสภาพดิน และบริเวณพ้ืนที่ทั้งนี้

เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกต้นไม้มีสภาพดินที่แตกต่างกันท าให้ไม่สามารถน าต้นไม้ของที่อ่ืนมาปลูกได้ ความ

กลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยและ

รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม มีการจัดเก็บขยะอยู่เสมอ ไม่มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยว มี

ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย มีอาคารประชาสัมพันธ์

คอยให้ข้อมูลด้านต่างๆ มีโปรชัวร์ประชาสัมพันธ์  
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 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นลักษณะการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ในส่วนที่เป็นพ้ืนที่

แหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ของโรงไฟฟ้า ชุมชนจึงไม่มีส่วนร่วม หรือได้รับผลประโยชน์ใดๆจาก

การท่องเที่ยวภายในโรงไฟฟ้า แต่อาจจะมีในส่วนของการจ้างงานภายในโรงไฟฟ้าเอง แต่ทั้งนี้การ

ด าเนินงานของโรงไฟฟ้ายึดหลักด าเนินภารกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดย

มีเป้าหมายให้โรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืน ทั้งการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ

ให้ความส าคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทาง

โรงไฟฟ้าบางปะกงได้มีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต เพ่ือป้องกันผลกระทบทางอากาศ 

และมีการติดตั้งระบบหอหล่อเย็นเพ่ือใช้ควบคุมอุณหภูมิของน้ า และเพ่ือป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อ

สัตว์น้ าในแม่น้ าที่ประชาชนเลี้ยง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม

ตรวจสอบด าเนินการผ่านคณะกรรมการไตรภาคีและคณะอนุกรรมการไตรภาคีเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ

ว่า โรงไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

  ดังนั้นที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าบางปะกงมีการด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในลักษณะโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน เช่น โครงการปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ าสู่แม่น้ าล าคลองเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกเพ่ือแม่ โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระ

เกียรติ เพ่ือเพ่ิมห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ าวัยอ่อน การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดต่างๆ ในชุมชน

โดยรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้าบางปะกง จ านวน 17 วัด การสนับสนุนกิจกรรมงานประจ าปีให้กับวัดหรือ

ชุมชน โดยรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เช่น โครงการนักสืบสายน้ าแม่น้ าบางปะกง เป็นต้น  

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงวัว อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 1.  วัดอุสภำรำม หรือวัดบำงวัว 

  ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดอุสภาราม หรือวัดบางวัว 

   หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

   ที่ตั้ง    เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

   ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์ 0-3853-8016  

   วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน เวลา 05.00 น. – 16.00 น.  
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รูปที่ 4-140  แสดงแผนที่ตั้งวัดอุสภำรำม  

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดอุสภาราม หรือวัดบางวัว เป็นวัดโบราณ มีสิ่งส าคัญภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อน้อย” เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร เนื้อทองสัมฤทธิ์ สร้าง

ในสมัยอยุธยา มีอายุประมาณ 400-500 ปี นอกจากนี้ ยังมีรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัด 

คือ หลวงพ่อดิ่ง คังคสุวัณโณ หรือชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อดิ่ง” อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระเถระ

อาจารย์ยุคอินโดจีนที่เคร่งในวัตรปฏิบัติ มีเมตตาจิต ท่านเป็นผู้พัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ในวัด ซึ่ง

ขณะนั้นก าลังช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อีกท้ังพัฒนาให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ 

สามเณร นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในทุกสาขาวิชา รวมถึงพุทธาคมต่างๆ วัตถุมงคล

ของท่านจึงล้วนเป็นที่นิยมมาก เช่น เหรียญหลวงพ่อดิ่ง ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียง จนได้รับการ

กล่าวขานกันว่า ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีเหรียญดังที่มีราคาสูงอยู่ 3 เหรียญ คือ เหรียญหลวงพ่อโสธร

รุ่นปี พ.ศ. 2460 เหรียญหลวงพ่อคง วัดซ าป่างาม และเหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดอุสภาราม นอกจากนี้ 

ยังมีวัตถุมงคล “ลิงไม้แกะ” ที่แกะจากรากต้นรัก และรากต้นพุดซ้อน ซึ่งมีพุทธคุณด้านคงกระพัน

ชาตรี แคล้วคลาด และเมตตามหานิยม 

   นอกจากนี้ ยังมีพระอุโบสถเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2468 ภายในอุโบสถมีความสวยงาม

มาก มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตร บอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีพระมณฑป ซึ่ง

ด้านในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลอง โดยประตูมณฑปทั้งสี่ทิศเป็นงานช่างประดับมุกเป็นรูป

ตราประจ าจังหวัดต่างๆ ซึ่งถือเป็นงานศิลปกรรมที่สวยงามยิ่ง 



256 / 607 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4-141 วิหำรวัดบำงวัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-142  พระพุทธรูปปำงสะดุ้งมำร และรูปหล่อหลวงพ่อดิ่ง 
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รูปที่ 4-143 พระอุโบสถวัดบำงวัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4-144  พระมณฑปวัดบำงวัว 

ที่มา : Thai Buddhism (2553) 
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  2.   กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การสักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การท าบุญตักบาตร การสนทนาธรรม โดยทุกๆ วันศุกร์ ทางวัดจะจัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสวดมนต์ ท าวัตร ปฏิบัติ

ธรรม และฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ การเยี่ยมชมศิลปกรรม

ภายในวัด และการร่วมงานเทศกาลประเพณีของวัด เช่น งานประจ าปีวัดบางวัว งานวันวิสาขบูชา 

งานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางวัดจะอัญเชิญหลวงพ่อน้อย และรูปหล่อหลวงพ่อดิ่งให้ชาวบ้านได้รดน้ า

เพ่ือความเป็นสิริมงคล  

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบางวัว สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทาง

หลัก โดยห่างจากถนนบางนา-ตราด เพียง 400 เมตร และเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย มีป้ายบอก

ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทุกระยะ  

 

  
รูปที่ 4-145 สภำพถนนทำงเข้ำวัดบำงวัว 

 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด และเป็นระเบียบ มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ กล่าวคือ มีสถานที่จอดรถที่รองรับได้อย่าง

เพียงพอ มีที่นั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า น้ าประปา และ

สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีร้านค้า และร้านขายอาหารและ

เครื่องดื่มจ านวนมาก และภายในวัดมีร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับการท าบุญไหว้พระ และมีจุดจ าหน่าย

วัตถุมงคลของวัด มีห้องน้ าที่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว แต่ไม่ค่อยสะอาด บริเวณหน้าวัดมี
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บริการตู้ ATM 1 แห่ง และมีจุดให้บริการข้อมูลส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนป้ายสื่อ

ความหมา และโบรชัวร์ข้อมูลวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-146 พื้นที่จอดรถ ที่นั่งพัก และร้ำนค้ำบริเวณวัดบำงวัว 

 

  ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

   แหล่งท่องเที่ยวมีการดูแลรักษาสภาพ และมีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยมีการ

ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของชุมชน แต่มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตลอดจนมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ค านึงถึงความสามารถในการรองรับได้ของจ านวนผู้มาเยี่ยมชม 

และความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็นศาสนสถาน จึงมีการแบ่งเขตการใช้

ประโยชน์ตามหลักพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ คือ มีการก าหนดเขตสงฆ์และเขตพุทธาวาสอย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้ ในส่วนเขตพุทธาวาสซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยม

ชมและปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่ได้มีการจัดระเบียบพ้ืนที่อย่างชัดเจนในการก าหนดพ้ืนที่

ส าหรับร้านค้า พื้นที่จอดรถ แต่ชาวบ้านจะมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามบริบทของพ้ืนที่และความเคยชิน จึง

ท าให้เกิดการแบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตหรือสภาพธรรมชาติ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวยัง
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มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี มีจ านวนถังขยะเพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม อีกทั้งมีการเก็บขยะ

อย่างสม่ าเสมอ แต่ก็ยังพบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฝุ่น และเสียง เนื่องจากวัดบางวัวตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ชุมชนกึ่งเมือง ใกล้ถนนสายหลักซ่ึงมีการสัญจรของยวดยานพาหนะตลอดเวลา  

   แม้ว่าวัดบางวัวจะมีการระบุช่วงเวลาเปิด -ปิดที่ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติก็สามารถเปิด

ให้บริการได้ตลอดเวลาตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรวมถึง

นักท่องเที่ยวจะทราบเวลาเปิด-ปิด ตามวิถีชีวิตของชาวพุทธอยู่แล้ว จึงสามารถบริหารจัดการเรื่องการ

ให้บริการในการเข้าชมวัดได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลา นอกจากนี้ วัดบางวัวไม่มีองค์กรหรือ

บุคลากรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวสามารถพูดคุย หรือสอบถามข้อมูลด้านการ

ท่องเที่ยวจากเจ้าอาวาสวัดได้ และไม่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน แต่คนในชุมชนจะ

ช่วยกันสอดส่องดูแล เนื่องจากเป็นศาสนสถานที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ จึงอาศัยความไว้เนื้อ

เชื่อใจกัน ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววัดบางวัว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวสามารถดึงดูด

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีความสวยงาม ตลอดจนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง มีการ

บริหารแหล่งท่องเที่ยวได้ดี ท าให้ชุมชนเกิดอาชีพเสริมและเกิดการกระจายรายได้บริเวณรอบแหล่ง

ท่องเที่ยว  

    

  ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

   ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ อีกทั้งมีความผูกพันต่อท้องถิ่นมาก โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาล เช่น เทศกาล

สงกรานต์ งานบุญประจ าปีวัดบางวัว ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็นประจ า

ทุกปี แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชน และสะท้อนให้เห็นว่าวัดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวภายในวัด โดยมีการคัดเลือกตัวแทนของ

ชาวบ้านเพ่ือเป็นคณะกรรมการวัด เพ่ือเป็นตัวแทนชุมชนในการบริหารจัดการวัด และการท่องเที่ยว

ภายในวัด อย่างไรก็แล้วแต่ การมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อย เพราะจะเป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอน

การปฏิบัติเท่านั้น ส่วนการวางแผนและตัดสินใจจะเป็นหน้าที่ของวัด และหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก 
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แหล่งท่องเที่ยวต ำบลเขำดิน อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 1. วัดเขำดิน  

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ  -----    วัดเขาดิน (Wat Khao Din)  หรือชื่อเดิม วัดปัฎฐวีปัพพตาราม 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตั้ง  -----   เลขที่ 33  หมู่ 7  ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท ์ 081-740 1177 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน  เวลา 06.00 – 17.30 น.    

 

 
รูปที่ 4-147 แสดงท่ีตั้งวัดเขำดิน 
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ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

 1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

  แต่เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นเกาะกลางแม่น้ าซึ่งมีภูเขา และมีถ้ าอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "ถ้ าเขา

ดิน" ประวัติวัดเขาดิน เดิมชื่อ วัดปัฎฐวีปัพพตาราม เป็นชื่อทางทะเบียนคณะสงฆ์ ชาวบ้านทั่วไปจะ

เรียกว่า วัดเขาดิน วัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ

พ.ศ.2479 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ (ตั้งอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์) ห่างถนนประมาณ 500 เมตร วัด

เขาดิน เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่า

ไม้ ภูเขา หิน ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก มีต้นไม้เป็นจ านวนมาก มีถ้ าหิน มณฑปเก่า อนุสรณ์

สถานที่พักทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวีรบุรุษของชาติไทย เพ่ือเตือนใจให้ประชาชนไทย

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเพียรพยายามปราบปรามอริราชศัตรู กอบกู้เอกราชของชาติไทย 

ให้กลับคืนด ารงอิสรภาพสืบมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้บนยอดเขาดิน

ส าหรับพุทธศาสนิกชนได้นมัสการ ยังสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของต าบลเขาดินได้อีกด้วย และ

ส่วนราชการได้ประกาศให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งหนึ่ งของอ าเภอบางปะกง และส านัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นส านักงานปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ประจ า

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2546 ซึ่งภายในวัดประกอบไปด้วย  

  1.1 พระอุโบสถ 

   เป็นลักษณะพระอุโบสถ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องกว้าง มีรั้วกันพร้อมกระจก ส าหรับท า

กิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้น ชั้นบนเป็นพระอุโบสถ พระดิษฐานพระมหาจักรพรรดิ พระพุทธรูปที่

เป็นที่ เคารพบูชาของชาวเขาดิน และเป็นที่ส าหรับพระสงฆ์ท ากิจของสงฆ์ ด้านในอุโบสถจะมี

ภาพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า 
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รูปที่ 4-148 พระอุโบสถ 2 ชั้น และภำพเขียนด้ำนใน 

 

  1.2   รูปปั้นพระเจ้าตากสินอนุสรณ์สถาน (ท่ีพักทัพ) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

   เป็นลักษณะรูปปั้นพระเจ้าตากสิน ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถทางขึ้นบันได

พญานาค สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยให้กลับคืนจาก

คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และมณฑปสี่เหลี่ยมทรงสูงสร้างจากอิฐสีแดง ขนาดกว้าง 3.25 เมตร 

ยาว 325 เมตร สูง 4.50 เมตร อายุประมาณ 200 ปี กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2533 มีข้อ

สันนิษฐานหลากหลาย เช่น สันนิษฐานว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่พักกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช หรือใช้เป็นหอเวรยามดูข้าศึก หรือสันนิษฐานกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

ได้สร้างไว้เพ่ือเป็นที่ประทับส าหรับทอดพระเนตรชมเรือส าเภาจีนที่เข้ามาค้าขายกับประเทศไทย และ

ทอดพระเนตรชมจระเข้น้ าเค็มที่มีอยู่ชุกชนมากในสมัยนั้น ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว อีกทั้งเป็นที่

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี  
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รูปที่ 4-149  รูปปั้นพระเจ้ำตำกสิน และอนุสรณ์สถำน (ที่พักทัพ) สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 

 

  1.3  พระมหาธาตุเจดีย์ 

   พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา ขนาดกว้าง 20 

เมตร ยาว 27 เมตร สูง 39 เมตร เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2540 ทรงระฆังคว่ า เป็นอาคาร 3 ชั้น ส าหรับใช้

ประโยชน์ต่างๆ และได้รับพระราชทานนามจากส านักพระราชวังว่า "พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2546 โดยบริเวณทางขึ้นเป็นลักษณะ

ของบันไดพญานาค มีทั้งด้วยกัน 3 ทาง จากเชิงเขาถึงยอดเขา นอกจากนี้ ระหว่างทางยังมีทางเดิน

เท้าโดยรอบๆ ภูเขา และมีศาลาให้นั่งพักเม่ือเดินได้ครึ่งทาง นอกจากนี้ยังมีบริการขึ้นเขาด้วยลิฟต์แก้ว

ส าหรับท่านที่เดินขึ้นเขาไม่ไหวหรือต้องการชมวิวธรรมชาติ 
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   อาคารชั้นที่ 1  ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งทางวัดจะมีการจัดให้มี

การฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจในทุกๆเดือน  

   อาคารชั้นที่ 2  จัดเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย  มี

พระพุทธรูปต่างๆ และพระเถราจารย์ สิ่งที่แตกต่างจากวัดอ่ืนๆ คงเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงถึง

การปกครองของราชวงศ์จักรีตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจิตรกรรมเล่าเรื่องราวถึงในหลวง

รัชกาลที่ 9 

 

 
รูปที่ 4-150  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และจิตรกรรมฝำผนังภำยในชั้นที่ 2 

 

   อาคารชั้นที่ 3  ชั้นบนสุด นอกจากจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวกันแล้ว 

ยังเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญของทางวัดเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ

แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ล้อมด้วยพระพุทธรูป ทั้ง 4 ทิศ และหลวงพ่อองค์ด า 

เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร หรือปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เนื้อหินหยกด า ถูกอัญเชิญมา

จากประเทศพม่า เมื่อ ปี พ.ศ.2548 และน ามาถวาย ณ วัดเขาดิน ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพและนับ

ถือมาก เชื่อว่าขอพรสิ่งใดมักจะส าเร็จสมดังต้องการ และพระนอนปางปรินิพาน เป็นพระพุทธรูปหล่อ
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ทองเหลือง ยาวประมาณ 6 เมตร กว้าง 9 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยน าแบบมาจากอินเดียมา

ผสมผสานกับศิลปะสมัยสุโขทัย  ด้านข้างของพระนอนนี้จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อถึงช่วงเวลาที่

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และการยกช้างเสี่ยงทาย 

จึงมักมีผู้คนนิยมเดินทางขึ้นมากราบไหว้เพ่ือความเป็นสิริมงคลกับชีวิต 

 

 
รูปที่ 4-151 จุดชมวิวของช้ันที่ 3 
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รูปที่ 4-152  พระบรมสำรีริกธำตุ หลวงพ่อองค์ด ำ และพระนอน  

 

  1.4  อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา 

   อาคารยานภัณฑ์ศรัทธา เป็นอาคารที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของบริษัทญาณภัณฑ์ 

จ ากัด (มหาชน) เป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธอภัยทาน เป็นพระพุทธรูป

ทองเหลือง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว สูงประมาณ 1.50 เมตร เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ 

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555  เป็นปางประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ขวายกขึ้น หันฝ่าพระหัตถ์ออก

ด้านนอก พระองค์วางตั้งฉากอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ซ้ายวางหงายฝ่าพระหัตถ์ขึ้นอยู่บนพระเพลา 

เป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงออกแบบและทรง

ประทานพระนามว่า “ปางอภัยทาน” พระพุทธรูปมีลักษณะเหมือนมนุษย์สามัญ และเลียนแบบ

พระพุทธรูปคันธารราษฎร์ของอินเดีย พระพักตร์เป็นแบบประติมากรรมกรีกโรมัน พระเกศากรวบ

เป็นมวยกลางพระเศียร ครองจีวรเป็นริ้วแบบธรรมชาติ 

   ส่วนชั้นที่สองประดิษฐานองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจ าลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้

จ าลองมาจากองค์หลวงพ่อพุทธโสธร (วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา) สร้าง

เมื่อปี พ.ศ. 2555 ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร 9 นิ้ว ขนาดความสูงพร้อมฐาน 20 เมตร อัญเชิญขึ้นไป

ประดิษฐานชั้นบนอาคารยานภัณฑ์ศรัทธา (ยอดเขา) โดยการใช้เครนยก เพ่ือประดิษฐานบนยอดเขา

ให้พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาได้มากราบสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
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รูปที่ 4-153  พระพุทธรูปชั้นบนและช้ันล่ำงของอำคำรยำนภัณฑ์ศรัทธำ 

 

  1.5  ถ้ าวิเศษ 

   มีต านานกล่าวไว้ว่า บริเวณนี้มีถ้ าวิเศษอยู่ ซึ่งแต่ก่อนเวลาชาวบ้านจะท าบุญก็จะน า

ตะกร้าผูกเชือกหย่อนลงในถ้ าแห่งนี้ ก็จะเกิดจานชามขึ้นมาใหม่  ครั้นเสร็จงานชาวบ้านก็จะน าไป

หย่อนคืนลงในถ้ า ภายหลังมีชาวบ้านบางคนคืนจานชามไม่ครบท าให้หินมาปิดปากถ้าแห่งนี้ 

นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นถ้ าที่พระเจ้าตากสินมหาราช ใช้พักทัพเมื่อเดินทางผ่านมา อีก

ทั้งยังมีความเชื่อที่ว่าเป็นถ้ าโบราณศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันภายในถ้ ายังสามารถลงไปได้ ทางวัดติดไฟให้

ความสว่างตลอดทาง แต่ทางลงค่อนข้างเล็กและชัน ภายในค่อนข้างแคบ มีพ้ืนที่จ ากัดเพียง 2-3 คน

เท่านั้น ซึ่งภายในมีพระพุทธตั้งไว้ส าหรับบูชา 
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รูปที่ 4-154  บริเวณทำงเข้ำถ้ ำและภำยในถ้ ำ 
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   1.6  ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก 

        ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัด เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวเขาดิน ให้ความเคารพนับถือมาก 

 

 
รูปที่ 4-155  ศำลเจ้ำแม่สร้อยดอกหมำก 

   

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การสักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การท าบุญตักบาตร การสนทนาธรรม โดยทางวัดจะจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาในวัดพระ และวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้

ร่วมกันสวดมนต์ ท าวัตร ปฏิบัติธรรม และฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่

น่าสนใจ คือ การเยี่ยมชมศิลปกรรมภายในวัด และการร่วมงานเทศกาลประเพณีของวัด 
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  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางตลอดสาย 

เนื่องจากอยู่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์ การเดินทางจากกรุงเทพฯใช้ถนนบางนา -ตราดเลี้ยวซ้ายเขาไป

ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริเวณ กม. 53 ประมาณ 10 กิโลเมตร หรือเข้าทางอ าเภอบ้านโพธิ์ มีทางแยก

จากอ าเภอบ้านโพธิ์มายังวัดเขาดิน เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายเนื่องจาก

วัดมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนภูเขาสังเกตได้ง่าย ทั้งนี้ยังไม่มีรถโดยสารประจ าทางในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว  

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด และเป็นระเบียบ มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ กล่าวคือ มีสถานที่จอดรถที่รองรับได้อย่าง

เพียงพอ มีที่นั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า น้ าประปา และ

สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีร้านค้า และร้านขายอาหารและ

เครื่องดื่มจ านวนมาก และภายในวัดมีร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับการท าบุญไหว้พระ และมีจุดจ าหน่าย

วัตถุมงคลของวัด มีห้องน้ าที่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว มีสถานที่ให้นั่งพักผ่อน เป็นศาลาพัก  

และมีจุดให้บริการข้อมูลส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนป้ายสื่อความหมาย และโบรชัวร์

ข้อมูลวัด 

 

 
รูปที่ 4-156   แผนที่แสดงขอบเขตของวัดเขำดิน 
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รูปที่ 4-157   ศำลำและนั่งพักบริเวณวัด 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  แหล่งท่องเที่ยวมีการดูแลรักษาสภาพ และมีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยมีการ

ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและ

วัฒนธรรมของชุมชน แต่มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตลอดจนมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ค านึงถึงความสามารถในการรองรับได้ของจ านวนผู้มาเยี่ยมชม 

และความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็นศาสนสถาน จึงมีการแบ่งเขตการใช้

ประโยชน์ตามหลักพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ คือ มีการก าหนดเขตสงฆ์และเขตพุทธาวาสอย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้ ในส่วนเขตพุทธาวาสซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยม
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ชมและปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่ได้มีการจัดระเบียบพ้ืนที่อย่างชัดเจนในการก าหนดพ้ืนที่

ส าหรับร้านค้า พื้นที่จอดรถ แต่ชาวบ้านจะมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามบริบทของพ้ืนที่และความเคยชิน จึง

ท าให้เกิดการแบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตหรือสภาพธรรมชาติ นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวยัง

มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี มีจ านวนถังขยะเพียงพอ และตั้งอยู่ในจุดที่ เหมาะสม อีกทั้งมีการเก็บขยะ

อย่างสม่ าเสมอ แต่ก็ยังพบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ฝุ่น และเสียง เนื่องจากวัดบางวัวตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ชุมชนกึ่งเมือง ใกล้ถนนสายหลักซึ่งมีการสัญจรของยวดยานพาหนะตลอดเวลา แม้ว่าวัดเขาดิน

จะมีการระบุช่วงเวลาเปิด-ปิดที่ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติก็สามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาตามวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวจะทราบเวลาเปิด -ปิด ตาม

วิถีชีวิตของชาวพุทธอยู่แล้ว จึงสามารถบริหารจัดการเรื่องการให้บริการในการเข้าชมวัดได้อย่าง

เหมาะสมตามช่วงเวลา สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้ออกแบบ

ให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในพ้ืนที่ แต่ก็ยังมีการตกแต่งให้มีความทันสมัยตามสภาพสังคมที่

เปลี่ยนไปด้วย สิ่งก่อสร้างเดิมที่เป็นโบราณสถานจะมีการอนุรักษ์ไว้ให้คงความดั้งเดิม ส่วนสิ่งก่อสร้าง

ใหม่เน้นให้มั่งคง แข็งแรงและสวยงาม ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้ จากการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยววัดเขาดิน พบว่า แหล่งท่องเที่ยวสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ 

เนื่องจากมีความสวยงาม ตลอดจนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง มีการบริหารแหล่งท่องเที่ยวได้ดี ท าให้

ชุมชนเกิดอาชีพเสริมและเกิดการกระจายรายได้บริเวณรอบแหล่งท่องเที่ยว 

 

 ง. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนในชุมชนมีความผูกพันต่อพ้ืนที่และวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ อีกทั้งมีความผูกพันต่อ

ท้องถิ่นมาก โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือการร่วมปฏิบัติ   

สวดมนต์ข้ามปี  มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่ดี ยินดีต้องรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ชาวบ้านมี

ส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ วางแผนในการท่องเที่ยวในบางกิจกรรม เช่น งานประเพณีแห่เทียน

พรรษา และงานเทศน์มหาชาติ ทางวัดจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ

กิจกรรมของงานและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัด

งานหรือร่วมงานเป็นประจ าทุกปี แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชน และสะท้อนให้เห็นว่าวัดยัง

เป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวภายในวัด โดยมี

การคัดเลือกตัวแทนของชาวบ้านเพ่ือเป็นคณะกรรมการวัด เพ่ือเป็นตัวแทนชุมชนในการบริหาร
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จัดการวัด และการท่องเที่ยวภายในวัด อย่างไรก็แล้วแต่ การมีส่วนร่วมของชุมชนยังมีน้อย เพราะจะ

เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น ส่วนการวางแผนและตัดสินใจจะเป็นหน้าที่ของวัด 

และหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เช่น การ

พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การขายสินค้าบริการนักท่องเที่ยว  

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลท่ำสะอ้ำน อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 1.  วัดท่ำสะอ้ำน  

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดท่าสะอ้าน  Wat Tha Sa-an 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตั้ง     เลขที่  2 หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   038 532 219 

      Facebook วัดท่าสะอ้าน ริมน้ าบางปะกง 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน  เวลา 08.00 – 17.00 น.    

 

 
รูปที่ 4-158  แสดงท่ีตั้งวัดท่ำสะอ้ำน 



 275 / 607 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดท่าสะอ้าน เป็นวัดมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยมีพ่อทอง พ่อรัก พ่อ

นาค พ่อหร่อง พ่อแดง พ่อชื่น พ่อดิษฐ์  พ่อพรหม พ่อกลัด และแม่แสง เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด 

แต่เดิมการเดินทางสมัยโบราณไม่มีถนนหนทางเช่นปัจจุบัน ต้องลัดมาทางป่าจากและป่าแสม ทาง

ส่วนใหญ่เป็นพลุเป็นโคลน มียุงชุกชุมมากกว่าจะมาถึงตรงท่าข้ามแม่น้ าตรงที่ตั้งต าบลท่าสะอ้าน

เดี๋ยวนี้ ผู้เดินทางถึงกับสะอ้ืนเพราะความล าบากในการเดินทาง จึงเรียกท่าข้ามนี้ว่า “ท่าสะอ้ืน” 

ต่อมาคงเห็นว่าค าว่า “สะอ้ืน” เป็นค าไม่ไพเราะจึงเรียกเพ้ียนไปเป็นท่าสะอ้าน ต่อมามีชุมชน

หนาแน่นขึ้น ทางการจึงได้ตั้งเป็นต าบลเรียกว่า ต าบลท่าสะอ้าน  เนื้อที่ที่ ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมากว้าง 140 เมตร ยาว 150 เมตร มีโรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ 

พ.ศ. 2472 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2500 ภายในวัดท่าสะอ้าน

ประกอบไปด้วย  

   1)  พระอุโบสถ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีความกว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยลวดลายไทยสวยงาม ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่

ส าหรับให้สาธุชนกราบไหว้บูชา และมีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ 

   2)  วิหารหลวงพ่อโต มีความกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ประดิษฐานหลวงพ่อโต 

ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรเพ่ือให้สมปรารถนา 

   3) หอระฆังโบราณ อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร 

   4) ศาลาเรือนไทย ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมจริยธรรมนักเปรียญ บวช

สามเณรภาคฤดูร้อน ให้เป็นพ้ืนที่ให้ประชาชนปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ 
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รูปที่ 4-159  สิ่งที่น่ำสนใจภำยในวัด 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด มีการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญ 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะมีการจัดงานภายในบริเวณลานวัด เช่น งานไหว้พระประจ าปี นอกจากนี้ วัด

แห่งนี้ยังเป็นเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่ 11  มีอาคารปฏิบัติธรรม 1 หลัง 

ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ปฏิบัติได้ 280 คน จัดอบรมอาทิตย์ละ 

2 วัน คือ วันพระ และวันอาทิตย์  ได้เปิดสอนอบรมมาแล้ว 36 ปี  
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  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย  เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย การ

เดินทางสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถและทางเรือ เพราะวัดติดชายแม่น้ าบางปะกง  ด้านหลังวัดติด

ทางมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-บางปะกง มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางตลอดทั้งสาย มีป้าย

บอกทางเพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้บริการ วัดตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการ

อ าเภอประมาณ 500 เมตร 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ท่าเรือ

1 แห่งอยู่ในบริเวณวัดท่าสะอ้าน ท่าเรือมีความเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีที่

นั่งพักและศาลาพักผ่อน สาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีทั่วถึง เนื่องจากเป็นสถานที่ของชุมชนที่ชาวบ้านได้ใช้

ประโยชน์อยู่แล้ว ภายในบริเวณวัดท่าสะอ้านมีร้านค้า ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ขายคือ

ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่ขายคืออาหารทะเล มีถังขยะเพียงพอและมีการก าจัดขยะอย่าง

สม่ าเสมอ และมีห้องน้ าให้บริการเพียงพอ  

 

 
รูปที่ 4-160  ศำลำ ที่นั่งพัก และบริเวณทำงเข้ำวัด 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  บรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยชุมชน

ดั้งเดิม ท าให้มีวิถีชีวิตที่ชุมชนพ่ึงพาธรรมชาติอยู่ ชุมชนมีการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีและ

สม่ าเสมอคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ วัดท่าสะอ้านมีการดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย

ภายในวัดเพ่ือให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสงบเหมาะแก่การท าบุญ อีกท้ังยังมีการฟ้ืนฟูโบราณวัตถุของ

วัด โดยการขอจดทะเบียนเป็นโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชน บริเวณภายในวัดมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยใช้เกณฑ์

การแบ่งเขตตามประเภทผู้ใช้ประโยชน์ คือ เขตสังฆาวาสส าหรับพระสงฆ์และเขตฆราวาส ส าหรับ

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั่วไป สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้

ออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในพ้ืนที่ แต่ก็ยังมีการตกแต่งให้มีความทันสมัยตามสภาพ

สังคมที่เปลี่ยนไปด้วย สิ่งก่อสร้างเดิมที่เป็นโบราณสถานจะมีการอนุรักษ์ไว้ให้คงความดั้งเดิม ส่วน

สิ่งก่อสร้างใหม่เน้นให้มั่งคง แข็งแรงและสวยงาม ยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยในแหล่ง

ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการบริการ แต่หากนักท่องเที่ยวอยากทราบขอมูล

สามารถสอบถามได้จากชาวบ้านหรือพระภายในวัด ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จาการขายอาหารและ

เครื่องดื่ม 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนในชุมชนมีความผูกพันต่อพ้ืนที่และวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ จัดกลุ่มเพ่ืองานบุญและ

งานเทศกาลเป็นประจ า มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่ดี ยินดีต้องรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ วางแผนในการท่องเที่ยวในบางกิจกรรม เช่น งานประเพณี

แห่เทียนพรรษา และงานเทศน์มหาชาติ ทางวัดจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ของกิจกรรมของงานและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นด้วย ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ

ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีการรวมกลุ่มของชุมชน ได้แก่ 

คณะกรรมการวัด ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวจะช่วยให้การบริการจัดการพ้ืนที่และการท่องเที่ยวเป็นไป

อย่างมีระบบและชัดเจนขึ้น ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาชุมชน แต่ทั้งนี้ก็เป็นการรวมกลุ่ม

เพียงชั่วคราว เมื่อหมดกิจกรรมก็แยกย้ายไป 
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 2.   ศำลเจ้ำแม่ทับทิม 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    ศาลเจ้าแม่ทบัทิม หรือ ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว 

  หน่วยงานที่ดูแล  เอกชน 

  ที่ตั้ง     หมู่ที่ 7 บ้านท่าไข่  ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   -   

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 07.00 – 18.00 น.    

  

 
รูปที่ 4-161 แสดงแผนที่ตั้งศำลเจ้ำแม่ทับทิม ริมน้ ำท่ำสะอ้ำน 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือ ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว ในอดีตเป็นศาลหลังคามุงจากเล็ก ๆ ในป่า

ต้นจากบริเวณริมแม่น้ า ไม่ทราบประวัติว่าใครเป็นผู้สร้างหรือความเป็นมาอย่างไร ผู้เฒ่าผู้แก่ใน

บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม บอกว่าเกิดมาก็เห็นศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่แล้ว ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 100 ปี เป็น

ที่ความเคารพและศรัทธา ของชาวบ้าน ชาวประมง 

   ปี พ.ศ.2533 คณะกรรมการศาล ได้ปรับปรุงศาลเจ้าแม่ทับทิม ขึ้นใหม่ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นรูปหงส์คู่ ที่มีความสวยงามไม่เหมือนกับศาลเจ้าอ่ืน ๆ ท าการเปิด

สมโภชเฉลิมฉลองศาลเจ้าแม่ทับทิม เมื่อปี พ.ศ. 2534 

   ปี พ.ศ. 2549 ได้สร้างศาลเจ้าที่แป๊ะกง เพ่ือย้ายเจ้าที่ภายในศาลซึ่งมีบริเวณคับแคบ

มาอยู่ที่ศาลเจ้าที่หลังใหม่ และในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการอัญเชิญองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิมและองค์เทพ

เจ้าหล่าจาซาไท้จื้อ (เจ้าพ่อโกมินทร์) มาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ขณะนี้ก าลังด าเนินการ

สร้างรูปหล่อเจ้าแม่ทับทิมปางยืนประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

   ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในชุมชน ซึ่งมักจะกราบไหว้ขอให้

ช่วยในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ช่วยฝนแล้งให้ฝนตก ช่วยหยุดฝนที่กระหน่ าตกนานเกินไป บันดาลให้

ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และขอให้ช่วยในเรื่องการท ามาหากินในอาชีพสุจริต ให้ค้าขายดี เมื่อประสบ

ผลส าเร็จประชาชนจะน าผลไม้มากราบไหว้บูชาหรือบางคนก็จะจุดประทัดเพ่ือบูชา 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติธรรม การ

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เจ้าแม่ทับทิม เป็นเจ้าแม่หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทาง

ทางเรือ เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและจีนเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่กวนอิม  องค์

เทพหน่าจาซาไท้จือ ศาลแม่ย่า เป็นต้น มีการท าบุญบริจาคโลงศพไร้ญาติ การท าบุญสะเดาะเคราะห์ 

นอกจากนี้ ยังมีงานประจ าปีคืองานประจ าปีงานคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีชาวบ้านให้

ความสนใจมารับของเป็นจ านวนมาก และการจัดแสดงมหรสพ  งิ้ว และภาพยนตร์ 
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รูปที่ 4-162 ภำยนอกศำลเจ้ำ 
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รูปที่ 4-163 เทพเจ้ำภำยในศำลเจ้ำ 
 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้ ถนนลาดยางตลอดสาย บริเวณ

ทางเข้าเป็นถนนปู หากมาจากทางถนนบางนาตราด ให้เข้าทางคู่ขนาน เลี้ยวเข้าถนนจรัญยานนท์ 
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ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาเข้าทางที่ว่าการอ าเภอบางปะกง จะมีป้ายบอกทางไปศาลเจ้าแม่

ทับทิม 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด เนื่องจากมีเจ้าหน้าประจ าศาลเจ้าคอย

ดูแล แต่ไม่มีพ้ืนที่ในการจอดรถ ต้องใช้บริเวณที่จอดรถของที่ท าการอ าเภอ อยู่ภายในแหล่งชุมชน 

รอบข้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนปูนคอนกรีต มีน้ าประปาและไฟฟ้า

ทั่วถึง มีภาชนะในการรองรับขยะ และมีการท าความสะอาดและการจัดเก็บอยู่สม่ าเสมอ ด้านในมี

เก้าอ้ีไว้ส าหรับนั่งพัก มีบริการห้องน้ าให้แก่นักท่องเที่ยวแต่มีจ านวนน้อย ไม่มีร้านจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่มภายในศาลเจ้า  แต่บริเวณโดยรอบมีร้านค้าของชาวบ้านที่เป็นที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม มี

ป้ายบอกชื่อของเทพเจ้า และจ านวนธูปที่ต้องใช้ในการจุดบูชา มีจุดท าบุญบริจาคโลงศพให้แก่ศพไร้

ญาติ ไม่มีโปรชัวร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

   ภายในศาลเจ้ามีการดูแลรักษาสภาพ และการปรับปรุงภายในแหล่งท่องเที่ยว มีการ

ซ่อมแซมรูปปั้น ภาพวาดฝาผนัง ที่อยู่ภายในศาลเจ้าอยู่เสมอ มีการรักษาความสะอาด ก ากับดูแลโดย

สมาคม มีผู้ดูแลภายในศาลเจ้า มีป้ายสื่อความหมายเป็นป้ายบอกชื่อของเทพเจ้าแต่ละองค์ และล าดับ

ของการไหว้โดยมีเลขก ากับตามจุดต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างมีความเหมาะสม

กลมกลืนกับพ้ืนที่ มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าคอยตรวจตราดูแล 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

   ศาลเจ้าแห่งนี้มีความผูกพันกับชุมชน มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน

เป็นอย่างมาก ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการ

วางแผนต่างๆ เล็กน้อย หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นของศาลเจ้า โดยมีการจัดงานเป็นประจ าทุก

ปี เช่น งานคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ที่มีประชาชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจจากแหล่งท่องเที่ยวแต่ไม่มากเท่าที่ควร 
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 3. ตลำดท่ำสะอ้ำน 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    ตลาดท่าสะอ้าน  

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตั้ง    หมู่ 6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038 532 400 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน  เวลา 17.00 – 22.00 น.    

 

 
รูปที่ 4-164 แผนที่ตั้งตลำดท่ำสะอ้ำน 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ต าบลท่าสะอ้าน ต าบลเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีเรื่อง

เล่าว่า เมื่อก่อนการเดินทางสมัยโบราณไม่มีถนนหนทาง ต้องลัดมาทางป่าจากและป่าแสม เส้นทาง

ส่วนใหญ่เป็นพลุเป็นโคลน มียุงชุกชุม กว่าจะมาถึงท่าข้ามแม่น้ าตรงที่ตั้งต าบลท่าสะอ้านปัจจุบัน คน
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เดินทางถึงกับสะอ้ืนเพราะความล าบากในการเดินทาง จึงเรียกท่าข้ามนี้ว่า “ท่าสะอ้ืน” ต่อมาคงเห็น

ว่า “สะอ้ืน” เป็นค าไม่ไพเราะจึงเรียกเพ้ียนไปเป็นท่าสะอ้าน เมื่อชุมชนหนาแน่นขึ้น ทางการก็ได้ตั้ง

เป็น "ต าบลท่าสะอ้าน" ปัจจุบันมีถนนลาดยางอย่างดี ผ่านไปถึงชายแม่น้ าบางปะกง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

ที่ว่าการอ าเภอบางปะกง โดยระยะ 10 เมตรสุดท้ายของทางเข้าสองฝั่งเป็นบ้านเรือนแถวสร้างด้วยไม้ 

ปูพื้นถนนใหม่เป็นแกรนิต ซึ่งทางเทศบาลท่าสะอ้านมีความตั้งใจไว้ว่าบริเวณห้องแถวไม้ด้านหน้านี้จะ

จัดท าเป็นถนนคนเดิน (Walking Street) โดยจะพยายามรักษาสภาพของบ้านเรือนให้เป็นแบบเดิม 

แต่เน้นเรื่องความสะอาด ไม่ผุ ไม่พัง โดยไม่ต้องไปดัดแปลงหรือต่อเติมอะไรให้มาก เข้ามาด้านในมี

ศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่ทางซ้ายมือ ด้านหน้าจะเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอบางปะกง และที่ ตั้งของ

เทศบาลท่าสะอ้าน  และบริเวณด้านที่ติดริมแม่น้ าบางปะกงที่เป็นลานกว้างก็คือ  "ลานค้าชุมชนท่า

สะอ้าน" สถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้ า  

   นายสินชัย แทนศร นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าสะอ้าน หรือ "นายกกอก" ที่ริเริ่ม

โครงการนี้มองเห็นว่า ท่าสะอ้านเป็นเมืองเงียบๆ ไม่เกิดการค้าขายจะมีก็วันธรรมดาที่มีเพียงคนมา

ติดต่อราชการ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปท ามาหากินนอกพ้ืนที่ เลยคิดว่าจะดึงความเป็นชุมชนกลับคืนมา 

ต้องให้คนที่นี้มีรายได้มีการค้าขาย แรกเริ่มเป็นระยะทดลองท าก็มีสปอนเซอร์ให้ทุนท ารถเข็นขายของ 

เหมือนรัฐสวัสดิการ เพ่ือให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยใช้พ้ืนที่ส่วนกลางนี้ร่วมกัน จัดท าเป็นร้านค้ายามเย็น 

แต่ต้องช่วยกันดูแลความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย ถ้าเป็นวันท างานหลังเลิกขายจะต้องเก็บข้าวของ

ให้เรียบร้อย ห้ามวางเกะกะเด็ดขาด ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์ ที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันหยุดก็อนุโลมให้ ส่วน

การเลือกพ้ืนที่ค้าขาย หากใครมีส ามะโนครัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต าบลท่าสะอ้าน ก็จะให้สิทธิค้าขายใน

ท าเลดีหรือเลือกท าเลได้ ส่วนถ้าเป็นพ่อค้าเร่หรือคนนอกพ้ืนที่ก็จะได้ท าเลรองลงไป 
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รูปที่ 4-165 บรรยำกำศลำนชุมชนตลำดท่ำสะอ้ำน 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   ปัจจุบันตลาดท่าสะอ้านเป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่มีร้านคล้ายกับตลาดโต้รุ่ง ขาย

อาหารมากมายหลายชนิด มีอาหารทะเล ปลาเผา ย า อาหารตามสั่ง ลานเครื่องดื่ม ในบรรยากาศริม

แม่น้ าบางปะกง  ซึ่งบริเวณยังนี้ มีสนามหญ้า สนามเด็กเล่น ชิงช้า ไม้ลื่น ส าหรับเด็กๆ ด้านริมน้ า

สร้างเป็นเขื่อนแบบโปร่งกึ่งสวนสาธารณะส าหรับพักผ่อน ชมวิว มีพ้ืนที่กว้างเป็นลานโล่งปลูกต้นไม้

และสวนหย่อมเล็กๆ ริมน้ ามีระเบียงริมน้ ายาวตลอดแนวดูเรียบร้อย ช่วงเช้าและกลางวันเป็นจุดที่เดิน

เล่นชมวิว ช่วงเย็น มีผู้คนมาวิ่งออกก าลังกาย เต้นแอโรบิก พอแดดร่มลมตก จัดเป็นที่นั่งส่วนกลางริม

เขื่อน ให้ซื้ออาหารไปนั่งทานได้ ส่วนพ้ืนที่ด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอกลายเป็นจุดจอดรถส าหรับผู้ที่มา

ทานอาหาร นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวทิวทัศน์แม่น้ าบางปะกงและชมพระอาทิตย์  

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

สามารถเข้าถึงได้ ถนนลาดยางตลอดสาย บริเวณทางเข้าเป็นถนนปู หากมาจากทางถนนบางนาตราด 

ให้เข้าทางคู่ขนาน เลี้ยวเข้าถนนจรัญยานนท์ ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาเข้าทางที่ว่าการ

อ าเภอบางปะกง จะมีป้ายบอกทางไปที่ว่าการอ าเภอบางปะกง 
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  4. สิ่งอ านวยความสะดวก  

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถแต่อาจจะไม่เพียงพอหากเป็น

ช่วงเทศกาลเนื่องจากด้านในมีพ้ืนที่จ ากัด มีน้ าประปาและไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีถังขยะเพียงพอและมี

การก าจัดขยะอย่างสม่ าเสมอ และมีห้องน้ าให้บริการแยกห้องผู้ชายและผู้หญิง มีจ านวนเพียงพอ มี

สถานที่ให้นั่งพักผ่อน 

 

 
รูปที่ 4-166 บริเวณลำนจอดรถและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ  

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  บรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยชุมชน

ดั้งเดิม ชุมชนมีการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีและสม่ าเสมอคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ บริเวณ

ตลาดท่าสะอ้าน จะมีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ า เพ่ือสุขอนามัยของชาวบ้านและ

นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้มีการแบ่งโซนพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์คือไม่มีการแบ่งประเภทการ

ขายสินค้า แต่ใช้เป็นพื้นที่เพ่ือความสะดวกสบายของคนในชุมชนเป็นหลัก สิ่งอ านวยความสะดวกและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนี้มีเพียงพอต่อการใช้บริการของนักท่องเที่ยว 
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 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนในชุมชนมีความผูกพันต่อพ้ืนที่ มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่ดี ยินดีต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ วางแผนในการท่องเที่ยวใน

บางกิจกรรม ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น หน่วยงานใน

พ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขาย การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงผึ้ง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 1.  วัดบำงผึ้ง 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     วัดบางผึ้ง 

  หน่วยงานที่ดูแล  รฐั (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

  ที่ตั้ง    หมู่ 1 บ้านแม่น้ า ต.บางผึ้ง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

  ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์  089-8321185 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 

   

 
รูปที่ 4-167 แสดงแผนที่วัดบำงผึ้ง 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบางผึ้ง ถือเป็นวัดส าคัญประจ าต าบลบางผึ้ง เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชุมชนแล้ว ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพ

นับถือ และศรัทธามาเป็นเวลาช้านาน โดยภายในวัดบางผึ้งได้ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งถือเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ประจ าต าบล มีต านานเล่าว่าเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน มีก้อนหินลอยน้ ามาที่ต าบลบางผึ้ง 

ชาวบ้านได้เห็นเกศของพระพุทธรูปอยู่ในก้อนหินนั้น จึงพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นมาเ พ่ือสักการะบูชา 

โดยได้เอาเชือกผูกและฉุดพระพุทธรูปขึ้นมา แต่ไม่เป็นผลส าเร็จเพราะเชือกเกิดขาดเสียก่อน ด้วยเหตุ

นี้จึงมีเณรองค์หนึ่งมาเป็นผู้น าท าพิธีบวงสรวงเพ่ืออัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นจากน้ า และสามารถน า

ขึ้นมาได้โดยใช้สายสิญจน์เพียงเส้นเดียว และในอดีตชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยรักษาไม่หาย ก็มักจะ

มาบนบานและฝากตัวเป็นลูกของหลวงพ่อโต อาการเจ็บป่วยนั้นก็จะหายไป ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวง

พ่อโตจึงเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน  

   นอกจากนี้ หลวงปู่หุน หรือพระครูศุภมงคล เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ยังเป็นพระ

เกจิอาจารย์ชื่อดัง ท่านถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโณแห่งภาคตะวันออก ท่านได้ร่ าเรียนวิชาปลุกเสกพระ 

วิชาเมตตามหานิยม และการคงกระพันชาตรี จากหลวงพ่อจาด ณ วัดบางกระเบา เกจิอาจารย์ชื่อดัง

ในสมัยสงครามยุคมหาเอเชีย ปัจจุบันหลวงปู่หุนมีอายุ 99 ปีแล้ว แต่ท่านก็ยังใช้วิชาที่ร่ าเรียนมา

ช่วยเหลือลูกศิษย์ จนได้รับการเคารพศรัทธาอย่างมากมาย ภายในวัดยังมีศาลเจ้าแม่ตะเคียน ซึ่ง

ชาวบ้านน ามากราบไหว้บูชา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่

แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบางผึ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร นมัสการหลวงพ่อโต กราบ

นมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่หุน เจ้าอาวาสวัดและพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลอดจนการกราบ

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  
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รูปที่ 4-168  หลวงพ่อโตวัดบำงผึ้ง 

  ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบางผึ้ง (2556, ออนไลน์) 

 

 
รูปที่ 4-169  ศำลเจ้ำแม่ตะเคียนวัดบำงผ้ึง 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบางผึ้งสามารถเดินทางเข้าถึง 2 เส้นทาง คือ เส้นทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกงและ

เส้นทางถนนเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ซึ่งการเดินทางเข้าถึงสะดวกสบาย มีถนนลาดยางตลอดสาย มีป้าย

บอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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รูปที่ 4-170  สภำพเส้นทำงถนนเข้ำสู่วัดบำงผึ้ง 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ลักษณะเป็นลาน

กลางแจ้ง ปูพ้ืนคอนกรีต มีระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า น้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์ที่

ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีห้องน้ าที่เพียงพอ และสะอาด บริเวณวัดมีร้านค้า และร้านขายอาหารและ

เครื่องดื่ม ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ขายเอง และภายในวัดยังมีจุดจ าหน่ายวัตถุมงคล อย่างไรก็แล้วแต่ วัดยัง

ไม่มีจุดให้บริการนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์ คณะกรรมการวัด 

ตลอดจนชาวบ้านบริเวณวัด การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นการสื่อความหมายแบบไม่ถาวร 

กล่าวคือ มีการจัดท าป้ายสื่อความหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประเพณีของวัด เมื่อสิ้นสุด

งานก็จะน าป้ายออก 
 

 
รูปที่  4-171 บริเวณลำนจอดรถภำยในวัดบำงผึ้ง 
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รูปที่  4-172 กำรสื่อควำมหมำยภำยในวัด เป็นป้ำยส่ือควำมหมำยไม่ถำวร 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  บรรยากาศภายในวัดมีความร่มรื่น และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น แต่มีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง และภูมิทัศน์ตามประโยชน์การใช้งาน และความเจริญของบ้านเมือง

ในยุคปัจจุบัน มีการแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตามหลักของพระพุทธ  

ศาสนา มีการก าหนดการเข้าชมที่เหมาะสมตามช่วงเวลา มีการก าหนดเวลาเปิด -ปิด แต่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรม มีการจัดเก็บขยะที่ดี จ านวนถังขยะเพียงพอ 

และตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่เหมาะสม  

   

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็ม

ใจ มีการรวมกลุ่มของชุมชนเมื่อมีงานเทศกาลหรืองานบุญภายในวัด ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการ

วัด และภาครัฐเป็นผู้บริหารจัดการวัดและแหล่งท่องเที่ยว ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว อาจเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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 2.  กลุ่มแม่บ้ำนศรีเสม็ด บ้ำนป้ำปรำณี (ผลิตกำงเกงส ำเร็จรูป) 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    กลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด บ้านป้าปราณี  (ผลิตกางเกงส าเร็จรูป) 

  หน่วยงานที่ดูแล  ชุมชน 

  ที่ตั้ง     เลขที ่13/2  หมู่ 4  ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  083-5852442 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน  

  

 
รูปที่ 4-173 แสดงแผนที่กลุ่มแม่บ้ำนศรีเสม็ด 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   กลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มสตรีในชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ซึ่งผลิตกางเกงส าเร็จรูป โดยใช้บ้านของนางปราณี ปานมี เป็นที่ท าการของ

กลุ่ม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กางเกงส าเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP 

ระดับสี่ดาว 
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  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตกางเกงส าเร็จรูป ถือเป็นการท่องเที่ยว

เชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นการเยี่ยมชมกรรมวิธีในการผลิต

กางเกงส าเร็จรูปและซื้อสินค้าของกลุ่ม ทั้งนี้ หากต้องการเยี่ยมชมการผลิตควรติดต่อล่วงหน้าเพ่ือ

ความสะดวกในการเข้าชม 

 

 

 
รูปที่ 4-174 กลุ่มแม่บ้ำนศรีเสม็ด ผลิตกำงเกงส ำเร็จรูป 

  ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบางผึ้ง (2556, ออนไลน์) 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางไปที่ท าการกลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านป้าปราณี ผู้น ากลุ่ม 

สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตตลอดสาย อาจมีบางช่วงของถนนที่

มีการช ารุด แม้จะไม่มีป้ายบอกทาง แต่สามารถที่จะสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นได้ เนื่องจากกลุ่ม

แม่บ้านศรีเสม็ดเป็นที่รู้จักของชาวบ้านดีอยู่แล้ว 
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รูปที่ 4-175 สภำพถนน และบริเวณประตูทำงเข้ำบ้ำนป้ำปรำณี ที่ตั้งกลุ่มแม่บ้ำน 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   เนื่องจากที่ท าการของกลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ดใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านของป้าปราณี ผู้น ากลุ่ม       

จึงไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว หากแต่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีผู้

อาศัยภายในบ้านจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว กล่าวคือ ภายในบ้าน และบริเวณ

บ้าน มีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา บริเวณบ้าน

กว้างขวาง ท าให้มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอส าหรับแขกหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ห้องน้ ามีความ

สะอาด และมีการจัดบริเวณที่นั่งส าหรับต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากที่ท าการของกลุ่มจะเป็นสถานที่

ส าหรับผลิตกางเกงส าเร็จรูปแล้ว ยังเป็นจุดให้บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวด้วย แม้ว่าจะไม่มีป้าย

สื่อความหมาย และเอกสารเผยแพร่ แต่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการของ

กลุ่มได้ตลอดเวลา 
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รูปที่ 4-176  ที่นั่งส ำหรับต้อนรับแขกและที่นั่งพัก 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  พ้ืนที่ท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท ซึ่งยังคงรักษาบรรยากาศทางธรรมชาติไว้เป็น

อย่างดี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบ้านเมืองบ้าง ส าหรับกลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด

แม้ว่าจะไม่ได้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นลักษณะดั้งเดิมของชุมชน แต่ก็มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

ชุมชน เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งรายได้

ดังกล่าวส่วนหนึ่งก็จะน ามาพัฒนาชุมชนทั้งในด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากนี้ แม้ว่า

ที่ท าการของกลุ่มจะเป็นที่อยู่อาศัยปกติ แต่ก็มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ 

กล่าวคือ มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับผลิตกางเกงส าเร็จรูป พ้ืนที่ส าหรับต้อนรับแขก ห้องส านักงาน และ

พ้ืนที่ส าหรับการอยู่อาศัย ซึ่งมีการแยกสัดส่วนอย่างชัดเจน การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกให้

ความส าคัญกับประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดีและจัดเก็บอย่าง

สม่ าเสมอ แต่อาจพบมลภาวะประเภทฝุ่นบ้างจากการผลิตกางเกง การรักษาความปลอดภัยไม่ได้ท า

เป็นระบบ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยปกติ อีกทั้งไม่มีเหตุอันตรายใดๆ เนื่องจากคณะกรรมการกลุ่มมี

ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน แม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่มีบุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็มี

คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตกางเกงส าเร็จรูป ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล สาธิตการ

ผลิตกางเกงส าเร็จรูป และบริการนักท่องเที่ยว 
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 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือส่งเสริม

อาชีพและรายได้ มีการรวมกลุ่มที่ เป็นระบบ โดยการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนที่มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการกลุ่มอย่างชัดเจน ท าให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แต่การ

รวมกลุ่มดังกล่าวให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ ยังไม่ได้เป็นการรวมกลุ่ม

ด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอต่อการจัดการ

ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 

 

 3.  วิสำหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ     วิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง  

      หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนา  

      หรือกลุ่มสตรีท าขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนา   

      หรือกลุ่มขนมกงป้าลิ้ม  

  หน่วยงานที่ดูแล ชุมชน และภาครัฐ (ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง) 

  ที่ตั้ง    เลขที่ 25/1  หมู่ 4  ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศพัท์ 063-3022368 / 081-9154512 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน  
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รูปที่ 4-177 แสดงแผนที่กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนำ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนา ชาวบ้านจะ

รู้จักกันในชื่อกลุ่มสตรีท าขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนาหรือกลุ่มขนมกงป้าลิ้ม เกิดจากการรวมกลุ่มกัน

โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง เพื่อผลิตสินค้าจ าหน่าย สร้างอาชีพและ

รายได้เสริมให้แก่ชุมชน โดยมีนางส้มลิ้ม พูลศิริ เป็นประธานกลุ่ม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2548 โดยมีสินค้าของกลุ่ม คือ ขนมกง ขนมทองม้วน กระยาสารท และข้าวหมาก แต่ที่เป็นสินค้า

หลักของกลุ่มคือ ขนมกง หรือขนมเกวียน ซึ่ง หมายถึง กงเกวียนที่หมุนไปข้างหน้าเช่นเดียวกับพระ

ธรรมจักร ซึ่งนิยมท าในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน ที่ต้องการสื่อให้คู่บ่าวสาวรักกันและครองคู่กันชั่ว

นิจนิรันดร์ 

   ทั้งนี้ ขนมกงเป็นขนมโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น จากค าให้การขุน

หลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม ในเอกสารหอหลวงสมัยอยุธยา กล่าวว่า “ย่านป่าขนม ชาวบ้านนั้นท า

ขนมขายและนั่งร้านขายขนมชะมด กงเกวียน ภิมถั่ว ส าปนี” ขนมกงเกวียนก็คือขนมกงนั่นเอง และมี

รูปร่างเหมือนล้อเกวียน โดยขนมกงจะแพร่หลายเป็นพิเศษในจังหวัดแถบภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี เป็นต้น ขนมกงนั้นถือเป็นขนมมงคลที่นิยมใช้ในพิธี
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แต่งงานในฐานะขนมขันหมาก นอกจากขนมกง  วงเล็ก ที่ท ากิจกันตามปกติแล้วยังมีขนมกงขนาด

ใหญ่ ที่ท าขึ้นในโอกาสพิเศษอย่างงานแต่งงานด้วย นอกจากขนาดที่ใหญ่แล้ว บางที่ก็จะมีการ

ประดิษฐ์โดยการเอาตอกมาเสียบสี่มุมของตัวกง รวบปลายตอกแล้วมัดยอดด้วยตอกให้เหมือนทรง

กระโจม น าแป้งที่ใช้ชุบตัวกงมาสลัดในกระทะให้เป็นแพลอยๆ น าแพแป้งที่มีลักษณะเหมือนแหนี้มา

คลุมตัวกระโจมดังกล่าว เพื่อเพ่ิมความสวยงาม จากนั้นก็จะน ามาใส่สาแหรกหาบไปในพิธีแห่ขันหมาก 

ขนมกงจึงเป็นขนมที่ขาดไม่ได้ในพิธีงานหมั้นงานแต่ง จนคนไทยสมัยก่อนถึงกับมีส านวนพูดว่า 

“เมื่อไรจะได้กินขนมกงเสียที” ซึ่งหมายความว่าเมื่อไรจะแต่งงานนั่นเอง ขนมกงเป็นขนมมงคลด้วย

ความเชื่อว่าจะท าให้คู่บ่าวสาวมีใจคอหนักแน่นและครองรักกันตลอดไปเหมือนกงล้อของเกวียนที่หมุน

ไปเรื่อยๆ สมัยก่อน ในงานหมั้นงานแต่งจะใช้ขนมกงควบคู่กับขนมสามเกลอ แต่ปัจจุบันขนมสาม

เกลอเสื่อความนิยมไปแล้ว คงเหลือแต่ขนมกงที่คนไทยภาคกลางยังนิยมใช้เป็นขนมแต่งงานกัน

แพร่หลาย (ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง, 2556) 

   ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง ได้ผลิตขนมกง และขนมโบราณออกจ าหน่าย 

มีการท าฉลากและบรรจุภัณฑ์โดยใช้ชื่อว่า “แม่ส้มลิ้ม” ที่ออกจ าหน่ายมีขนมกง ทองม้วน กระยา

สารท และข้าวหมาก บรรจุในถุง จ าหน่ายถุงละ 35 บาท 3 ถุง 100 บาท ทุกชนิด นอกจากนี้ การ

ผลิตขนมกงยังได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตอีกด้วย และเม่ือปี พ.ศ. 2556 วิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ด

รวมพลัง ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของอ าเภอบางปะกง และได้รับรางวัลที่ 3 

ระดับจังหวัด  

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   ศึกษาประวัติศาสตร์ขนมกง ซึ่งเป็นขนมโบราณ เรียนรู้และเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิต

ขนมกง ตลอดจนการทดลองท าด้วยตนเอง และซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทั้งขนมกง ทองม้วน ข้าวหมาก 

และกระยาสารท ทั้งนี้ ในการเยี่ยมชมการผลิตขนมกง ควรติดต่อล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการเข้า

ชมและการจัดเตรียมวิทยากรให้ความรู้ 
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รูปที่ 4-178 ขนมกงแม่ส้มลิ้ม 

  ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบางผึ้ง (2556, ออนไลน์) 

 

   

   
รูปที ่4-179 กิจกรรมกำรศึกษำเรียนรู้ และเยี่ยมชมกำรผลิตขนมกงโบรำณ 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางไปที่ท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง ซึ่งเป็นบ้านของนางส้มลิ้ม 

พูลศิริ ประธานกลุ่ม สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก จากถนนสุขุมวิทสามารถเข้ามาทางถนน

เข้าโรงไฟฟ้าบางปะกงได้ ลักษณะของถนนเป็นถนนคอนกรีตตลอดสาย อาจมีบางช่วงของถนนที่มี
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การช ารุด แม้จะไม่มีป้ายบอกทาง แต่สามารถท่ีจะสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นได้ เนื่องจากเป็นที่รู้จัก

ของชาวบ้านดีอยู่แล้ว 

 

 
รูปที่ 4-180 สภำพถนนทำงเข้ำที่ท ำกำรของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ที่ท าการของวิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง ใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านของนางส้มลิ้ม พูลศิริ 

ประธานกลุ่ม จึงไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว หากแต่เป็นสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ือรองรับการท าขนม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้อาศัยภายในบ้านจ าเป็นต้องใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดยบริเวณบ้านมีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบสาธารณูปโภค

ครบครันทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา บริเวณบ้านกว้างขวาง ท าให้มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอส าหรับแขก

หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ห้องน้ ามีความสะอาด และมีการจัดบริเวณที่นั่งส าหรับต้อนรับผู้มาเยือน 

นอกจากท่ีท าการของกลุ่มจะเป็นสถานที่ส าหรับการท าขนมกง และขนมโบราณชนิดอื่นๆ แล้ว ยังเป็น

จุดให้บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวด้วย แม้ว่าจะไม่มีป้ายสื่อความหมาย และเอกสารเผยแพร่ แต่

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการของกลุ่มได้ตลอดเวลา 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  พ้ืนที่ท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท ซึ่งยังคงรักษาบรรยากาศทางธรรมชาติไว้เป็น

อย่างดี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบ้านเมืองบ้าง ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรี

เสม็ดรวมพลัง มีการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งราย ได้
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ส่วนหนึ่งก็จะน ามาพัฒนาชุมชนทั้งในด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แม้ว่ากิจกรรมของกลุ่มจะมุ่ง

การส่งเสริมอาชีพและรายได้ แต่ก็ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไว้ กล่าวคือ การท า

ขนมกง ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการท าขนมเพ่ืองานมงคล ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากยิ่ง ขึ้น 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้บริเวณบ้าน

จัดสรรพ้ืนที่ส าหรับท าขนม ห้องส านักงาน และพ้ืนที่ส าหรับการอยู่อาศัย ซึ่งมีการแยกสัดส่วนชัดเจน 

การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ความส าคัญกับประโยชน์และความสะดวกในการใช้งาน มี

ระบบการจัดเก็บขยะที่ดี ไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัย และ

ไม่พบเหตุอันตรายใดๆ ส่วนใหญ่จะอาศัยความไว้วางใจกันภายในกลุ่ม ช่วยกันดูแลความปลอดภัย 

แม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่ไม่บุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็มีสมาชิกของกลุ่มให้การ

ต้อนรับ ให้ข้อมูล สาธิตการผลิตขนม และบริการนักท่องเที่ยว 

  นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทาง

การตลาดโดยมีการฝากสินค้าไปจ าหน่ายในที่ต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผีขุดสัมพันธ์ขนมหวาน

บางปะกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าไข่เค็มต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ เป็นต้น  และปัจจุบัน

กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ท าขนมกง และสร้างเครือข่าย

เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สินค้าของกลุ่ม และจัดหาเก้าอ้ีและกระดานส าหรับให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงานเป็นต้น 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนอย่างเต็มที่ โดยการรวมกลุ่มเป็น

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งนี้ การ

รวมกลุ่มเกิดจากการที่นางส้มลิ้ม พูลศิริ ซึ่งขณะนั้นเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีเสม็ด ได้ไป

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่บ้านโคกกุ่ม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และด าเนินการผลิตจนได้ปรับปรุง

ส่วนผสมเป็นที่ต้องการของตลาด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้รวมตัวกับสมาชิกด าเนินการผลิตและ

จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง โดยมีนายนิมิต พูลศิริ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกงในการสนับสนุนกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลัง มี

สมาชิกท้ังหมด 9 ราย ได้แก่ 
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1. นางส้มลิ้ม พูลศิริ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวมพลังและการผลิต 

2. นายนิมิต พูลศิริ  ประธานฝ่ายการตลาด 

3. นางสาวจ าเนียน พูลศิริ สมาชิก 

4. นางปราณี พูลศิริ   สมาชิก 

5. นางสาวจันทร์พร พูลศิริ สมาชิก 

6. นางบังอร พุ่มพวง   สมาชิก 

7. นางเฉลิม พูลศิริ   สมาชิก 

8. นางผิว ยิ่งจันทร์   สมาชิก 

9. นางพเยาว์ พุ่มพวง   สมาชิก 

  แม้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ความส าคัญกับการสร้างอาชีพและรายได้ เพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชนเป็นหลัก แต่ก็เริ่มให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจาก

ทางกลุ่มเห็นว่าการด าเนินงานของกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

สามารถน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นของฝากทางการท่องเที่ยวได้ด้วย ทั้งนี้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน

ทั้งด้านความรู้ และงบประมาณจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการการท่องเที่ยว เพ่ือที่จะน าความรู้และงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน

ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม   

 

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงนำง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 1.  วัดบำงนำง 

  ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดบางนาง 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

  ที่ตั้ง    หมู่ 4 บ้านบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี  

   ช่องทางในการติดต่อ  - 

   วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 น. – 18.00 น. 
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รูปที่ 4-181 แสดงแผนที่ตั้งวัดบำงนำง 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบางนาง ตั้งชื่อตามชื่อต าบลบางนาง ซึ่งมีต านานเล่าว่า สมัยก่อนมีพระนางองค์หนึ่ง

ได้อพยพหนีข้าศึกมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ อาศัยอยู่มานาน

จนกระทั่งชาวบ้านเรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่า “บ้านพระนาง” และเพ้ียนเป็น “บ้านบางนาง” ส่วนวัดบาง

นางตั้งมาภายหลัง และยังคงความดั้งเดิมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการ

ปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ไปตามความเจริญของบ้านเมือง แต่ทางวัดก็พยายามอนุรักษ์ความเก่าแก่

ดั้งเดิมของโบราณสถานส าคัญไว้ สิ่งส าคัญภายในวัดบางนาง ได้แก่ อุโบสถโบราณ รูปหล่อหลวงพ่อโต 

รูปหล่อหลวงตาเจียน วุฒิโก และพระครูพิศาลสังฆคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาง อีกทั้งยังมีรอยพระ

พุทธบาทจ าลองประดษิฐานภายในวัดแห่งนี้ด้วย 

   2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

    วัดบางนาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน จึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง

ศาสนา การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อโต รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัด และรอยพระพุทธบาท

จ าลอง การท าบุญตักบาตร ตลอดจนการชมสถาปัตยกรรมโบราณภายในวัด คือ อุโบสถโบราณ 

นอกจากนี้ บริเวณวัดยังมีบ่อปลา บ่อกุ้งของชาวบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพ และวิถี

ชีวิตการประมงพ้ืนบ้านของชุมชนได้ 
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รูปที่ 4-182  อุโบสถโบรำณ วัดบำงนำง 

 

  
รูปที่ 4-183 รูปหล่อหลวงพ่อโต อดีตเจ้ำอำวำสวัด และรอยพระพุทธบำทจ ำลอง 

  ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง (2557, ออนไลน์) 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ห่างจาก

โรงไฟฟ้าบางปะกง 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดสังเกตเห็นได้ง่าย มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ชุมชน

อย่างสะดวก ส่วนถนนในชุมชนเป็นถนนลาดยาง และถนนลูกรัง บางช่วงถนนมีการช ารุด แต่โดย

ภาพรวมก็สามารถเดินทางได้สะดวก ประกอบกับมีระบบการสื่อความหมายช่วยน าทาง คือ มีป้าย

บอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทุกระยะ 
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 รูปที่ 4-184 สภำพถนนทำงเข้ำ และป้ำยบอกทำงไปวัดบำงนำง 

 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

     ภายในวัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ โดยมี

ลักษณะทั้งพ้ืนที่หลังคา และลานกลางแจ้ง พื้นคอนกรีต มีห้องน้ าที่เพียงพอและสะอาด แยกสัดส่วนที่

ชัดเจนระหว่างห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง มีถังขยะเพียงพอและตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ระบบ

สาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีที่

นั่งพักหรือศาลาพักเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว บริเวณวัดมีร้านค้า ร้านขายอาหารและ

เครื่องดื่มซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นผู้ขายเอง แหล่งท่องเที่ยวไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีการ

สื่อความหมายทั้งป้ายสื่อความหมาย และเอกสารเผยแพร่  
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รูปที่  4-185 พ้ืนที่จอดรถ และจุดทิ้งขยะ ภำยในวัดบำงนำง 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบางนางมีการดัดแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน แต่ก็

ยังสามารถสืบค้นร่องรอยเดิมได้จากสถาปัตยกรรมของวัดที่หลงเหลืออยู่ มีการแบ่งเขตการใช้

ประโยชน์พ้ืนที่ของวัดตามเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางศาสนา อีกทั้งมีการระบุช่วงเวลาเปิด-ปิด ที่

ชัดเจน แต่อาจเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดได้ตามความเหมาะสม ภายในวัดมีการออกแบบสิ่งอ านวย

ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ มี

การตกแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามความสะดวกในการใช้งาน แต่ก็มีการอนุรักษ์อาคารหรือ

สิ่งก่อสร้างโบราณไว้ ภายในวัดมีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็แล้วแต่ 

การที่วัดและชุมชนใกล้เคียงมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอาคาร และสิ่งก่อสร้าง

มากมายจนกลายเป็นชุมชนกึ่งเมือง ความเจริญดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหามลภาวะที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ

ฝุ่น และขยะ นอกจากนี้ วัดบางนางไม่มีบุคลากรในการให้ข้อมูลและการบริการด้านการท่องเที่ยว 

และไม่มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย  

 

  ค.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลของชุมชน จะรวมกลุ่ม

กันเพ่ือจัดงาน โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง แต่ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ละทิ้งอาชีพเกษตรกรรม และ

ท าอาชีพอ่ืนๆ เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน ท างานที่นิคมอมตะนคร เป็นต้น ท าให้ไม่มีเวลา 

และไม่เห็นความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในการมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว 
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ท าให้ผู้น าหลักในการพัฒนาชุมชนและบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 

และคณะกรรมการวัด โดยที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีเพียงการเข้ามาเพ่ือร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมในงานหรือเทศกาลที่ทางวัดจัดขึ้นเท่านั้น 

 

 2.  วัดวรพรตสังฆำวำส 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดวรพรตสังฆาวาส 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

  ที่ตั้ง    เลขที่ 177  หมู่ 5  บ้านบางสมัน ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

  ช่องทางในการติดต่อ  089-071-5248 

    วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 น. – 18.00 น. 

 

 
รูปที่ 4-186 แสดงแผนที่ตั้งวัดวรพรตสังฆำวำส 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดวรพรตสังฆาวาส สร้างมาประมาณ 60 ปีมาแล้ว เป็นศาสนสถานที่ได้รับความ

เคารพศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยมีสิ่งส าคัญที่มีคุณค่าและความส าคัญทางการท่องเที่ยว 

ได้แก่ พระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ า สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจ้า และสังขารของหลวงพ่อลาภ หรือพระครูวิสุทธิกิจจาทร อดีตเจ้าอาวาสวัดที่ได้มรณภาพ

ลง แต่สังขารไม่เน่าเปื่อย  

   นอกจากนี้ วัดวรพรตสังฆาวาสยังมีประเพณีส าคัญ คือ งานประเพณีแข่งเรือประจ าปี 

ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการท าบุญทอดกฐินที่วัด มีจุดประสงค์เ พ่ือสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคี 

ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยประเพณีการแข่งเรือพายมีมาตั้งแต่โบราณ

ประมาณกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านจะใช้การเดินทางทางเรือเป็นหลัก เมื่อถึงเทศกาลทอด

ผ้ากฐินก็จะเดินทางมาที่วัดด้วยเรือพาย ต่อมาได้มีการน าเครื่องมาติดด้านท้ายเรือ พอลูกหลานส่งผู้

เฒ่าผู้แก่เข้าวัดแล้ว ก็จะน าเรือมาประลองความเร็วกันเพ่ือความสนุกสนานที่คลองพานทอง หน้าวัด

แห่งนี้ และกลายเป็นประเพณีตั้งแต่นั้นมา ทั้งนี้ การแข่งขันเรือมี 2 รูปแบบ คือ 1) เรือพาย ได้แก่ 

ประเภทเรือพลาสติก 2 ฝีพาย และเรือมาด 10 ฝีพาย 2) เรือเครื่อง ได้แก่ เรือกระบะ เรือสองตอน

เครื่องธรรมดา และเรือสองตอนเครื่องแรงสุด 

 

  
รูปที่ 4-187 พระมหำเจดีย์ วัดวรพรตสังฆำวำส 
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รูปที่ 4-188 ประเพณีแข่งเรือประจ ำปี วัดวรพรตสังฆำวำส 

  ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ (2558, ออนไลน์) 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดวรพรตสังฆาวาสเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ประกอบกับเป็นศาสนสถานที่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้น นักท่องเที่ยว

สามารถท ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ การนมัสการสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ท าบุญ ตักบาตร เข้าร่วมงานประเพณีการแข่งขันเรือประจ าปี 

  

  
รูปที่ 4-189 สภำพถนนและป้ำยบอกทำงเข้ำวัดวรพรตสังฆำวำส 
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  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดวรพรตสังฆาวาสสามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว มีรถสาธารณะผ่าน

ถนนสายหลัก และสามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อเข้าไปในวัดได้ ซึ่งมีความสะดวกสบาย 

สภาพถนนเป็นถนนลาดยางตลอดสาย อาจมีบางจุดที่ถนนมีความช ารุด ไม่มีป้ายบอกทางไปวัด แต่มี

ป้ายบอกทางไปโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ลักษณะกลางแจ้งปูพ้ืนคอนกรีต 

มีไฟฟ้า น้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีห้องน้ าเพียงพอและมีการท า

ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ บริเวณวัดมีร้านค้า แต่มีจ านวนน้อย อีกทั้งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ไม่มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว มีเพียงป้ายสื่อความหมายที่แสดงทิศทาง 

 

  
รูปที่ 4-190 บริเวณพื้นที่จอดรถ และห้องน้ ำของวัด 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

    วัดมีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะบริเวณคลองพานทอง ที่ใช้เป็นสถานที่จัดประเพณีแข่งเรือ จึงมีการดูแลความสะอาดอย่าง

สม่ าเสมอ มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ในวัดตามพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางศาสนา และมีการดัดแปลงสภาพ

พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ภายในวัด ให้ความส าคัญกับความสวยงาม เหมาะสมกับหลักทางศาสนา และประโยชน์ของการใช้

งาน วัดมีการดูแลรักษาความปลอดภัยแต่ไม่ได้เป็นระบบที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความ

ร่วมมือให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ตนเอง มีคณะกรรมการวัดคอยดูแลและบริหารจัดการวัด แต่ไม่มีบุคลากรให้บริการด้านการท่องเที่ยว
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โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการวัดและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนท้องถิ่นท่ีจะให้ข้อมูลวัดแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการจัดงานประเพณีของวัด 

 

  ค.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง โดยเฉพาะช่วงงานบุญทอดกฐิน จะรวมกลุ่มกันเพ่ือมา

ท าบุญและร่วมประเพณีแข่งเรือ อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว มีความยินดี

ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของวัดในบางกิจกรรม 

กล่าวคือ เมื่อมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัดงานประเพณีแข่งเรือประจ าปี ทางวัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยว

ดังกล่าว แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม 

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงหัก อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 1.   วัดชลธีบุญญำวำส 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดชลธีบุญญาวาส / วัดบางหัก  (Wat Chonlathi Bunyawat 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ 

  ที่ตั้ง    เลขที่  68 หมู่ 1  ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี   

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์   089-9348256 

  วันเวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 07.00 – 18.00 น.    
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รูปที่ 4-191 แสดงแผนที่วัดชลธีบุญญำวำส 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดชลธีบุญญาวาส (วัดบางหัก) เป็นวัดราษฏร์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านบางหัก ต.บาง

หัก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ.2482 โดยนายวุ่น-นางหลี บุญรอด เป็นผู้ถวายที่ดิน 

จ านวน 10 ไร่ เพ่ือเป็นที่สร้างวัด ประชาชนเรียกกันว่า วัดบางหักตามชื่อหมู่บ้าน เค้าเล่ากันว่า

สมัยก่อนมีพระธุดงค์มาบิณฑบาตรเดินข้ามสะพานจนสะพานหัก เลยเรียกกันว่าบางสะพานหักเรี ยก

ไปเรียกมาเลยเป็นบางหักจนถึงปัจจุบัน แต่ตามหลักฐานที่รับโอนที่ดิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2484 ใช้ชื่อว่า วัดราษฎร์สามัคคี แต่ตามเอกสารหลักฐานของ จ.ชลบุรี รับรองว่าเป็นวัดเดียวกัน 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และมีโรงเรียนประถมศึกษา วัดชลธีบุญญาวาส หรือวัด

บางหัก เป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามลวดลายงามแบบลายไทยดั้งเดิม สูงสง่างามกว่าโบสถ์ที่อ่ืน และ

บริเวณที่ตั้งวัดบางหักนั้นอยู่ติดคลองแม่น้ าบางอ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นคลองที่แยกออกมาจากแม่น้ าบางปะ

กง ในอดีตเคยมีบริการล่องเรือริมแม่น้ าบางปะกง โดยสามารถล่องเรือผ่านวัดเขาดินเพ่ืออกไปสู่แม่น้ า

บางปะกงจนถึงปากอ่าวไทยได้ และในระหว่างทางยังมีป่าธรรมชาติ ป่าชายเลน เช่น ป่าจาก และป่า

แสม ซึ่งเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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รปูท่ี 4-192 บริเวณพื้นที่ของวัดและโรงเรียนบำงหัก 

 

 
รูปที่ 4-193 หน้ำพระอุโบสถวัดชลธีบุญญำวำส (วัดบำงหัก) 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดชลธีบุญญาวาส (วัดบางหัก) นับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ เป็นลักษณะของการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนากิจกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ชมสถาปัตยกรรม และร่วมงานประเพณีส าคัญของชุมชน 
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รูปที่ 4-194 ศำลำส ำหรับท ำบุญ 

 

 
รูปที่ 4-195 หอพระ 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   เดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย ถนนลาดยาง แต่มีช ารุดบางส่วน โดย

ภาพรวมสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก มีป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน  มี

พาหนะรับจ้างทุกประเภทที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ คือ รถโดยสารประจ าทาง รถรับจ้างไม่
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ประจ าทาง และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 75 กิโลเมตร โดยเดิน

ทางผ่านเส้นทางหลวงสาย 3127 จุดสังเกตคือโรงเรียนบ้านบางหัก 

 

 
รูปที่ 4-196 ถนนและทำงเข้ำด้ำนหน้ำวัด 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาด ทีสถานที่จอดรถกลางแจ้ง เพียงพอ และอยู่ในบริเวณที่

เหมาะสม  มีที่นั่งพัก หรือศาลาพัก ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีน้ าส าหรับอุปโภค

บริโภค และไฟฟ้า  ชุมชนมีร้านค้า และร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านขายของช า ร้านขายอาหาร

ตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว) โดยชาวบ้านเป็นผู้ขายเอง  ห้องน้ าที่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว แต่ไม่ได้มี

การปรับปรุงหรือท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกเครือข่าย 

เนื่องจากเป็นศาสนสถาน ซึ่งไม่ได้สร้างเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง จึงไม่มีศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว และไม่มีการสื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวทั้งประเภทป้ายสื่อความหมายและเอกสาร

เผยแพร่ แต่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้จากพระหรือชาวบ้าน 
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รูปที่ 4-197 ป้ำยชี้ทำงไปห้องสุขำ 

 

 
รูปที่ 4-198 ห้องน้ ำและภำยในห้องน้ ำของทำงวัด 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ชุมชนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่กึ่งเมือง บรรยากาศและความดั้งเดิมของชุมชนถูกปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัย และมีความเจริญขึ้น  มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

แต่อาจมีการปรับปรุงสภาพให้ทันสมัยขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ศาสนสถานมีการ

ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในพ้ืนที่ แต่มีการตกแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการ

ก าหนดการเข้าชมที่เหมาะสมตามช่วงเวลา แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนในช่วงเวลาเปิด -ปิด การให้บริการ 

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจะรู้เองตามลักษณะวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และการให้บริการ

ของคนในชุมชน เช่น เวลาการเข้าชมศาสนสถาน  พบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว โดยปัจจุบันวัดมี
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การก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ด้านศาสนา จึงมีฝุ่น และขยะที่เกิดจากการ

ก่อสร้าง แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บอย่างสม่ าเสมอ มีจ านวนถังขยะ

เพียงพอ และตั้งอยู่จุดที่เหมาะสม ภายในวัดมีการดูแลรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การติดป้ายเตือน 

และชาวบ้านช่วยกันดูแลความปลอดภัยของวัด ไม่มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการบริการ แต่

ชาวบ้านมีความเต็มใจในการบริการนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจแก่ชุมชน เพราะเป็นศาสนสถาน ซึ่งชาวบ้านไม่ได้สร้างอาชีพหรือหารายได้เสริมจากการเข้า

มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลจะรวมกลุ่มกัน

เพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็นประจ าทุกปี ซึ่งผู้น าหลักในการจัดงานหรืองานพิธีการในชุมชนจะเป็นวัด 

และหน่วยงานภาครัฐ  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

ด้วยความเต็มใจ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวทั้งกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน

ในบางกิจกรรม โดยเคยมีการจัดน าเที่ยวล่องเรือเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ าบางปะกง แต่

ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการการท่องเที่ยว และขาดงบประมาณสนับสนุนท าให้

กิจกรรมดังกล่าวขาดความต่อเนื่อง และยกเลิกไป มีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เมื่อมี

กิจกรรมของชุมชนจึงจะรวมกลุ่มกันท างาน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม การรวมกลุ่มก็สลายไปเช่นกัน 

ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวบ้าง กล่าวคือ ภาครัฐมีการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว เช่น การซ่อมแซมถนน และวัดก็มีการพัฒนาวัดให้สวยงาม และร่มรื่นมากขึ้น จึงท าให้

ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 
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แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลหน้ำประดู่ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 1. วัดแหลมแค 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดแหลมแค  

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ  (โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน) 

  ที่ตั้ง    เลขที่ 13 หมู่ 3 หน้าประดู่ ซอยเกรียงศักดิ์ ต.หน้าประดู่  

      อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160  

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038 450 167 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  ทุกวัน 

 

 
รูปที่ 4-199 แสดงแผนที่ตั้งวัดแหลมแค 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   พ้ืนทีน่ี้แต่เดิมในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่

ต าบลหน้าประดู่ ที่เรียกต าบลหน้าประดู่เนื่องจากมีล าคลองไหลผ่านหมู่บ้านและมีท่าเรือขนส่งทางน้ า 

ที่ท่าเรือมีต้นประดู่ใหญ่ 2 ต้น จึงเรียกว่าบ้านท่าประดู่ ต่อมาเพ้ียนไปเป็นบ้านหน้าประดู่ ดังใน

ปัจจุบัน วัดแหลมแคเป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2414 เดิมบริเวณวัดมีต้นแคขึ้นอยู่จ านวนมาก ผู้

บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนางหยุก สอนศิริ ได้ชักชวนราษฎรบ้านแหลมแคช่วยกันบริจาคทรัพย์

ก่อสร้างเสนาสนะเพ่ือเป็นที่บ าเพ็ญกุศล ผู้มีอุปการะคุณต่อวัด คือนายสิน-นางเสน สอนศิริ ซึ่งเป็น

ลูกหลานของนางหยุก ได้อุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด ปัจจุบันวัดแหลมแคมีความเจริญด้านถาวรวัตถุ 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2505 เป็นศาสนสถานนี้ยังคงสภาพ

ดั้งเดิมของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนไว้เป็นอย่างดี  

 

 
รูปที่ 4-200 ลำนด้ำนหน้ำวัดแหลมแค 
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  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นวัดประจ าต าบลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นการท ากิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การท าบุญ 

ตักบาตร สนทนาธรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และการร่วมงานเทศกาลหรืองานบุญที่ทางวัด

จัดขึ้น 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   เดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มีความสะดวกสบาย ระยะทางจากจังหวัด

ชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร หากเดินทางมาทางถนนสายพานทอง – หัวไผ่ ระยะทาง 4 ก.ม.จาก   

อ.พานทอง ถึง ต.หน้าประดู่ หรือหากมาทางถนนสายพานทอง – บ้านโพธิ์ (ถนนเกรียงศักดิ์ 

ชมะนันท์) ระยะทาง 4 ก.ม.ถึง ต.หน้าประดู่ แม้ว่าเส้นทางจะเป็นถนนลูกรัง แต่สามารถรองรับ

ยานพาหนะได้ทุกประเภท และยังมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว มีพาหนะรับจ้างทุกชนิดเข้าถึง 

ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่ประจ าทาง และรถจักรยานยนตร์รับจ้าง   

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอและในบริเวณที่เหมาะสม มีน้ าประปา

และไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มีถังขยะเพียงพอและมีการก าจัดขยะอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน 

และมีห้องน้ าให้บริการเพียงพอแต่ยังไม่มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีร้านค้าและร้านอาหาร 

แต่ยังไม่มีร้านขายสินค้าที่ระลึก มีสถานที่ให้นั่งพักผ่อน เป็นลักษณะศาลาและเก้าอ้ีบริเวณใต้ร่มไม้

บริเวณทางเข้า แหล่งท่องเที่ยวมีให้บริการตู้กดเงิน และมีสัญญาณครอบคลุมทุกเครือข่าย หากแต่ยัง

ไม่มีจุดให้บริการข้อมูลส าหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4-201 ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม 

 

 
รูปที่ 4-202 ห้องน้ ำของทำงวัด 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ชุมชนเป็นพ้ืนที่กึ่งชนบท ยังมีบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม 

เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเป็นศาสนสถาน มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ตามหลักของ

พุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ คือมีก าหนดเขตสงฆ์และเขตพุทธาวาสอย่างชัดเจน ในเขตพุทธาวาสนั้น

ยังไม่ได้มีการแบ่งพ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ร้านค้า และสถานที่จอดรถที่แน่นอน แต่
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ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเข้าใจตรงกันเองว่าควรประกอบกิจกรรมใดบ้าง จึงแบ่งพ้ืนที่ใช้กันเอง

ตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวไม่มีการระบุเวลาเปิด-ปิดที่แน่นอน นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจะเข้าใจ

และรู้เองตามลักษณะของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการระบบขยะอย่าง

สม่ าเสมอ อยู่ในจ านวนที่พอเพียง การรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนมีอยู่

สม่ าเสมอ ยังไม่พบจุดให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดงานและกิจกรรมในชุมชน ชาวบ้าน

ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ หากแต่ยังมีบางส่วนไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการท่องเที่ยว

อย่างจริงจัง ชาวบ้านบางส่วนให้ความร่วมมือในทุกกระบวนการ โดยมีการคัดเลือกตัวแทนที่เป็น

คณะกรรมการบริหารงานของวัด  
 

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 1.  วัดบ้ำนเก่ำ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดบ้านเก่า 

  หน่วยงานที่ดูแล รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

  ที่ตั้ง    เลขที่  46 หมู่ 6 ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง จ.ชลบุรี  20160 

  ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์ 080-0161730 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน  
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รูปที่ 4-203 แสดงแผนที่วัดบ้ำนเก่ำ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบ้านเก่า เดิมชื่อวัดมอญ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในปีใด แต่สันนิษฐานว่าถูกสร้าง

ขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1-2 แห่งราชวงศ์จักรี โดยบริเวณต าบลบ้านเก่าในอดีต มีชาวบ้านอพยพมาจาก

เวียงจันทน์ ประเทศลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานท ากินอยู่บริเวณคลองพานทอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1-2 

แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรและทรงเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่ม จึงไม่เหมาะจะเป็นที่

อยู่ของคนลาว จึงโปรดเกล้าฯ ให้คนลาวอพยพไปอยู่ที่ดอน และให้ชาวมอญอพยพมาอยู่บริเวณนี้

แทน เรียกว่าต าบลมอญ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้น เรียกว่า “วัดมอญ” ซึ่งวัดเดิมนั้นห่างจาก

ที่ตั้งของวัดปัจจุบันประมาณ 500 เมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ได้เปลี่ยนชื่อต าบลมอญ เป็น ต าบลบ้านเก่า และชื่อวัดก็เปลี่ยนเป็น “วัดบ้านเก่า” ตามชื่อของต าบล 

และใช้มาจนถึงปัจจุบัน  

   ภายในพระอุโบสถของวัดประดิษฐานรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยยุคก่อน

สงครามโลก คือ หลวงพ่อเปิ้น ปภาโส โดยมีต านานเล่าว่าหลวงพ่อเปิ้นเป็นที่พ่ึงพาของชาวบ้านในการ

ออกไปสู้รบกับฝรั่งเรื่องการรุกล้ าที่ท ากิจของชาวบ้านจนชนะ จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับท่านมากมาย เช่น ฝรั่งที่มีเรื่อง

กับท่านตายเพราะมีถั่วเขียวงอกในท้อง หลังจากท่านมรณะภาพทางวัดได้สร้างรูปหล่อของท่าน โดย

ในช่วงเวลาที่สร้างรูปหล่อนั้นน้ าในคลองพานทองที่เป็นน้ าเค็มก็ได้กลายเป็นน้ าจืด เป็นต้น เหตุที่
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หลวงพ่อเปิ้นเป็นพระมอญ จึงพูดภาษามอญและสวดแบบมอญ อีกท้ังชุมชนบ้านเก่าในอดีตเป็นชุมชน

ชาวมอญ ชาวบ้านจึงพูดภาษามอญ แต่งกายแบบมอญ ท าให้ชาวบ้านในยุคปัจจุบันได้รับเอา

วัฒนธรรมแบบมอญมาอย่างชัดเจน แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้พูดภาษามอญและแต่งกายแบบมอญแล้ว 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางการศึกษา และสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวบ้านก็ยังยืนยันว่า

ตนเป็นชุมชนมอญมาแต่ดั้งเดิม เห็นได้จากประเพณีบางอย่างที่ยังมีการสืบทอดกันอยู่ เช่น ประเพณี

งานศพแบบมอญ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนยังต้องการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้ และ

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเปิ้น ตลอดจนความเคารพศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อเปิ้น จึง

เกิดงานประเพณีส าคัญ คือ ประเพณีพระครูหลวงพ่อเปิ้นวัดบ้านเก่า จัดขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 5 

ของทุกปี 

   นอกจากนี้ ภายในวัดยังพบโบราณสถานส าคัญ คือ อุโบสถเก่า สันนิษฐานว่าคงสร้าง

ในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หลังคาเครื่องไม้ ตัว

อาคารก่ออิฐถือปูน 

 

 
รูปที่ 4-204  รูปหล่อหลวงพ่อเปิ้น พระเกจิอำจำรย์ชื่อดังของวัดบ้ำนเก่ำ 
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รูปที่ 4-205 อุโบสถเก่ำ วัดบ้ำนเก่ำ 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบ้านเก่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ถือได้ว่ามีคุณค่าและความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศึกษาประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 

การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การท าบุญ ตักบาตร การชมสถาปัตยกรรม และการร่วมงาน

ประเพณีส าคัญของวัด นอกจากนี้ บริเวณวัดติดกับคลองพานทอง จึงมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และ

สวยงาม เหมาะแก่การนั่งพักผ่อน และชมทัศนียภาพริมคลอง 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้อย่าง

สะดวกสบาย  เนื่องจากเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย และมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว โดย

วัดจะอยู่ติดกับโรงเรียนวัดบ้านเก่า ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือของวัดซึ่งเป็น

ท่าเรือขนาดเล็ก  
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รูปที่ 4-206 สภำพถนนทำงเข้ำวัดบ้ำนเก่ำ 

 

 
รูปที่ 4-207 บริเวณทำงเข้ำวัดบ้ำนเก่ำ 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่จอดรถท่ีเพียงพอและอยู่

ในบริเวณที่เหมาะสม ลักษณะเป็นลานกลางแจ้งพ้ืนปูด้วยอิฐ มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอทั้ง

ไฟฟ้า น้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย บริเวณวัดมีร้านค้า และร้านขาย

อาหารและเครื่องดื่ม และภายในวัดมีจุดจ าหน่ายวัตถุมงคลของวัด ห้องน้ ามีจ านวนเพียงพอ แยก

สัดส่วนชัดเจนระหว่างห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง มีการดูแลรักษาความสะอาด มีถังขยะที่เพียงพอ 
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และตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม มีท่าเรือขนาดเล็กสามารถรองรับได้เฉพาะเรือขนาดเล็กเท่านั้น มีที่นั่ง

พักหรือศาลาพักที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีบริการข้อมูล

ส าหรับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว โดยมีการสื่อความหมาย ได้แก่ ป้ายสื่อความหมาย โบรชัวร์ 

ป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีของวัด เป็นต้น 

 

   
รูปที่ 4-208 บริเวณพื้นที่จอดรถภำยในวัดบ้ำนเก่ำ 

 

 

 
รูปที่ 4-209 ศำลำพักและจุดทิ้งขยะภำยในวัดบ้ำนเก่ำ 

 

 

 

 

 



 329 / 607 

 

  
 

 
รูปที่ 4-210 ห้องน้ ำภำยในวัดบ้ำนเก่ำ 

 

 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ชุมชนบ้านเก่ามีความเจริญเข้ามาแทนที่สภาพธรรมชาติดั้งเดิม ความเจริญของบ้านเมือง 

และระบบการศึกษา ท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมเลือนหายไป กล่าวคือ ในอดีตเป็นชุมชนมอญที่มีการพูด 

อ่าน เขียน และแต่งกายแบบมอญ พระสามารถสวดภาษามอญได้ แต่เมื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามามี

การพูด อ่าน เขียนแบบไทยมากขึ้น เยาวชนในพ้ืนที่จึงไม่นิยมเรียนภาษาดั้งเดิมของตน และพูดภาษา

มอญไม่ได้ วัฒนธรรมดังกล่าวจึงค่อยๆ เลือนหายไป แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรม

มอญ เช่น ประเพณีงานศพมอญ เพ่ือคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  ส าหรับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววัดบ้านเก่า ได้มีการดูแลความสะอาด และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดเป็นอย่างดี มีการแบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก

เป็นศาสนสถาน และมีการดูแลรักษาโบราณสถานเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการสร้างหลังคาครอบ

โบสถ์เก่าเพ่ือป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เช่น ลม ฝน เพ่ือป้องกันการพังทลาย 
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รูปที่ 4-211 วัดสร้างหลังคาครอบโบสถ์เก่าเพ่ือป้องกันผลกระทบ 

 

  นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวมีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งก่อสร้างที่

เหมาะสม กล่าวคือ หากเป็นอาคารเก่าก็จะรักษาไว้ให้มีรูปแบบคงเดิม แต่ถ้าสร้างอาคารใหม่จะมีการ

ปรับแต่งให้มีความทันสมัย และค านึงถึงประโยชน์ใช้งานตามยุคสมัยปัจจุบันเป็นส าคัญ ภายในแหล่ง

ท่องเที่ยวมีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บสม่ าเสมอ แต่ยังพบมลภาวะทางเสียง และฝุ่นจากการ

สัญจรของพาหนะต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบดูแลความปลอดภัย โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่

ไม่มีบุคลากรที่ให้ข้อมูลและการบริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นศาสนสถาน 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ อีกทั้งมีความผูกพันต่อท้องถิ่นมากจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน แต่ประชาชนส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในวัดบ้านเก่าน้อย เนื่องจากมีคณะกรรมการวัดเป็น

ผู้บริหารจัดการวัดอยู่แล้ว ท าให้ไม่มีการรวมกลุ่มของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่

เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคม ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวน้อย 
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 2.  วัดศรีประชำรำม 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดศรีประชาราม หรือวัดสัตตพงษ์ 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

  ที่ตั้ง     เลขที่ 64 หมู่ 7 บ้านสัตตพงษ์  

      ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง จ.ชลบุรี  20160 

  ช่องทางในการติดต่อ  โทรศัพท์ 089-2516159 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน  

 

 
รูปที่ 4-212 แสดงแผนที่วัดศรีประชำรำม 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดศรีประชาราม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสัตตพงษ์ เนื่องจากตั้งอยู่ที่บ้านสัตตพงษ์ สร้าง

ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 โดยชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวาย การก่อสร้าง

วัดได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะในยุคของพระทองค า กนิโก วัดแห่งนี้

ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก และได้รับพระราทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2496 ปัจจุบันภายในวัด

เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, 2558) ปัจจุบันวัดมีการ
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ปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามความเจริญของบ้านเมือง และมีการตกแต่งพ้ืนที่ให้สวยงาม ร่ มรื่น 

สร้างบรรยากาศในการเป็นศาสนสถานที่ให้ความสงบร่มเย็นแก่ประชาชน  

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึง

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เป็นต้น  

   
รูปที่ 4-213 อุโบสถ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภำยในวัดศรีประชำรำม  

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า (2551, ออนไลน์) 

 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย รวมถึงมีรถประจ าทางผ่าน 

ถนนลาดยางตลอดสาย และมีป้ายแสดงทิศทาง และป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้กับวัด

บ้านเก่า ซึ่งเป็นจุดที่สังเกตเห็นได้ง่าย 

 

  
รูปที่ 4-214 สภำพถนนทำงเข้ำวัดศรีประชำรำม 
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รูปที่ 4-215 ป้ำยแสดงทิศทำง และบริเวณทำงเข้ำวัดศรีประชำรำม 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดศรีประชารามมีการจัดระเบียบพ้ืนที่เรียบร้อยและสะอาด มีสถานที่จอดรถที่

เพียงพอ โดยมีทั้งพ้ืนที่มีหลังคาและพ้ืนที่กลางแจ้ง ลักษณะพ้ืนเป็นคอนกรีต มีถังขยะและห้องน้ า

ให้บริการอย่างเพียงพอ มีศาลาพักท่ีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภค

ทั้งน้ าประปาและไฟฟ้า ตลอดจนสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย บริเวณวัดมีร้านค้า และ

ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม แต่ไม่มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก นอกจากนี้ ยังใช้กุฏิเจ้าอาวาสเป็น

สถานที่ในการติดต่อสอบถามและให้ข้อมูลของวัด มีป้ายสื่อความหมายแต่ไม่ได้มีการให้บริการข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน  

 

  
รูปที่ 4-216 ห้องน้ ำภำยในวัดศรีประชำรำม 
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รูปที่ 4-217 บริเวณพื้นที่จอดรถ และศำลำพัก ภำยในวัดศรีประชำรำม 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  วัดศรีประชาราม ได้มีการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดเป็น

อย่างดี มีการแบ่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นศาสนสถาน และมีการดูแลรักษา

อาคาร และสิ่งก่อสร้างเป็นอย่างดี โดยมีการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน

ในปัจจุบัน โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับความกลมกลืนกับความดั้งเดิม ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีระบบ

การจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บสม่ าเสมอ แต่ยังพบมลภาวะทางเสียง และฝุ่นจากการสัญจรของพาหนะ

ต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวมีระบบดูแลความปลอดภัย โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ไม่มีบุคลากรที่ให้

ข้อมลูและการบริการด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นศาสนสถาน 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ อีกทั้งมีความผูกพันต่อท้องถิ่นมากจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน แต่ประชาชนส่วน

ใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากมีคณะกรรมการวัดเป็นผู้บริหารจัดการวัดอยู่

แล้ว ท าให้ไม่มีการรวมกลุ่มของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่เกิดการสร้าง

เครือข่ายทางสังคม ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวน้อย 
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แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลเกำะลอย อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 

 1.  วัดเกำะลอย 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดเกาะลอย 

  หน่วยงานที่ดูแล รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

    ที่ตั้ง    เลขที่ 51 หมู่ 1  ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

    ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  081-572-5761 

   วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 

  

 
รูปที่ 4-218 แสดงแผนที่ตั้งวัดเกำะลอย 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดเกาะลอย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยตั้งชื่อตามต าบลเกาะลอย แม้ว่าจะไม่ใช่

วัดโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่วัดแห่งนี้ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านต าบลเกาะลอย 

โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีงานเทศกาลหรืองานบุญ ในอดีตวัดเกาะลอยมีอุโบสถโบราณ แต่ปัจจุบันได้รื้อ

ทิ้ง เนื่องจากมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และได้สร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ เพ่ือรองรับความต้องการ

และประโยชน์การใช้งานตามสภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัววัดแล้ว 

บริเวณวัดก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กล่าวคือ ในอดีตจะมีคลองติดกับวัดซึ่งชาวบ้านสามารถ
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เดินทางโดยเรือมาที่วัดได้ แต่ปัจจุบันมีการถมดินเพ่ือท าถนน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และ

ตอบสนองความต้องการการเดินทางของคนในยุคปัจจุบันที่นิยมเดินทางโดยรถยนต์มากกว่าทางเรือ 

นอกจากนี้ ยังมีงานบุญประจ าวัด คือ งานประจ าปีหลวงพ่ออ่ิม หลวงพ่อแงด หลวงพ่อเริญ อดีตเจ้า

อาวาสและพระเกจิอาจารย์ของวัด ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี 

 

 
รูปที่ 4-219 ภำยในพระอุโบสถ 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดเกาะลอย ถือได้ว่าเป็นวัดประจ าต าบลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะลอย และ

เป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นการท ากิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ 

การท าบุญ ตักบาตร สนทนาธรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และการร่วมงานเทศกาลหรืองาน

บุญที่ทางวัดจัดขึ้น เช่น งานประจ าปีหลวงพ่ออ่ิม หลวงพ่อแงด หลวงพ่อเริญ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึง 

   การเดินทางมาที่วัดเกาะลอยสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยมาทางถนน

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย อาจช ารุดเป็นช่วงของถนน มีป้าย

บอกทางมายังวัด แต่ไม่มีรถรับจ้างประจ าทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถ

รับจ้างไม่ประจ าทาง หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจากถนนสายหลักมายังวัดได้ 
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รูปที่ 4-220 สภำพถนนทำงเข้ำวัดเกำะลอย  

 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ลักษณะเป็นลานกลางแจ้ง แต่มี

การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาและความร่มรื่น มีระบบสาธารณูปโภคครบครั้น ทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา มี

สัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย บริเวณวัดไม่มีร้ านค้าและร้านขายอาหาร มีห้องน้ า

เพียงพอและมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ โดยห้องน้ าห้องสุขามีจ านวนถึง 40 ห้อง ทั้งนี้ 

เนื่องจากวัดเกาะลอยยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย มีที่นั่งพักหรือศาลาพักที่เพียงพอ ไม่มีจุดบริการ

นักท่องเที่ยว แต่สามารถสอบถามข้อมูลวัดจากพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดได้ ภายในวัดยังมีป้ายสื่อ

ความหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นป้ายเพื่อบอกสถานที่ หรือบอกทิศทางภายในวัด 

 

  
รูปที่ 4-221 พื้นที่จอดรถ และถังขยะ ภำยในวัดเกำะลอย 
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รูปที่ 4-222 ห้องน้ ำภำยในวัดเกำะลอย 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ชุมชนรอบๆ บริเวณวัดเป็นชุมชนกึ่งชนบทที่ยังคงรักษาบรรยากาศและสภาพธรรมชาติไว้

เป็นอย่างดี ส าหรับวัดเกาะลอยมีการดูแลรักษาสภาพและบรรยากาศของวัดให้มีความร่มรื่น สืบเนื่อง

จากวัดเกาะลอยเป็นวัดที่ไม่ได้ก่อตั้งมายาวนาน จึงไม่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุส าคัญ ดังนั้นการ

ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างจึงให้ความส าคัญกับความมั่นคงแข็งแรง และความสวยงาม เพื่อรองรับ

การใช้ประโยชน์ตามยุคสมัยปัจจุบัน ทางวัดมีการจัดสรรพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ตาม

หลักของพระพุทธศาสนา และมีการระบุช่วงเวลาเปิด-ปิด แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมในการท ากิจกรรมทางศาสนา มีการจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งมีจ านวน

ถังขยะที่เพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่ไม่มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย เพราะเป็น   

ศาสนสถานซึ่งส่วนใหญ่ใช้หลักธรรมและความไว้วางใจในการดูแลความปลอดภัยภายในวัด 

นอกจากนี้ วัดเกาะลอยไม่มีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แต่จะมีพระสงฆ์และ

เจ้าหน้าที่ของวัดเป็นผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งยังมีบอร์ดนิทรรศการสื่อความหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของวัด แต่ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
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รูปที่ 4-223 การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในวัด 

 

 
รูปที่ 4-224 บอร์ดนิทรรศกำรวัดเกำะลอย 

 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็ม

ใจ แต่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นศาสนสถาน ซึ่งมี
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คณะกรรมการวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักอยู่แล้ว อีกทั้งวัดเกาะลอยยังไม่ได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย

ชุมชน จึงไม่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่วน

ใหญ่ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันแบบไม่ถาวรเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาล เมื่อสิ้นสุดงานการ

รวมกลุ่มดังกล่าวก็สลายไปด้วย 

 

 2.  วัดหนองอ้อ 

  ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ    วัดหนองอ้อ 

   หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

    ที่ตั้ง    เลขที่ 60 หมู่ 6 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

    ชอ่งทางในการติดต่อ โทรศัพท์  086-8230755 

   วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 

   

 

 
รูปที่ 4-225 แสดงแผนที่วัดหนองอ้อ 
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 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

 1.  ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

     วัดหนองอ้อ เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างข้ึนมาเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่า

สร้างภายหลังจากการก่อตั้งหมู่บ้านหนองอ้อ โดยบ้านหนองอ้อเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 

100 ปี เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้มีหนองน้ าอยู่หลายแห่ง และมีต้นอ้อขึ้นอยู่มากมายท าลายเท่าไรก็ไม่หมด 

ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า  “หนองอ้อ” เมื่อมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านแล้ว ต่อมาจึงมีการสร้างวัด

ขึ้นมาภายหลังชื่อว่า “วัดหนองอ้อ” จนถึงทุกวันนี้ วัดหนองอ้อ นอกจากจะเป็นศาสนสถานของชุมชน

แล้ว ยังมีสิ่งส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น กล่าวคือ ภายในวัดหนองอ้อมีอุโบสถหลังเก่า 

ภายในอุโบสถมีโบราณวัตถุส าคัญมากมาย เช่น พระพุทธรูปโบราณ กลองโบราณ ธรรมาสน์โบราณ 

เป็นต้น โดยทางวัดต้องการที่จะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไว้ ซึ่งมีแนวคิดที่จะบูรณะอุโบสถ

แห่งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมชุมชน 

    2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

     กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การสักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การท าบุญตักบาตร การสนทนาธรรม ตลอดจนการเยี่ยมชมโบราณสถานและ

โบราณวัตถุภายในวัด 
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รูปที่ 4-226 อุโบสถโบรำณและภำยใน  

 

    3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

     การเดินทางมาที่วัดหนองอ้อสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยมาทางถนน

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย อาจช ารุดเป็นบางช่วงของถนน แต่

ไม่มีป้ายบอกทางมายังวัดหรือมีแต่น้อย ไม่มีรถรับจ้างประจ าทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

สามารถใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจ าทาง หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างจากถนนสายหลักมายังวัดได้ 
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รูปที่ 4-227  สภำพถนนทำงเข้ำวัดหนองอ้อ  

  ที่มา : แผนที่กูเก้ิล (2560, ออนไลน์) 
 

    4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

     ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ลักษณะเป็นลานกลางแจ้ง มี

ระบบสาธารณูปโภคครบครั้น ทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา มีสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย 

บริเวณวัดไม่มีร้านค้า และร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม มีห้องน้ าเพียงพอ แต่ไม่มีที่นั่งพักหรือศาลา

พัก และไม่มีจุดบริการนักท่องเที่ยว แต่สามารถสอบถามข้อมูลวัดจากพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดได้ 

ภายในวัดไม่มีป้ายสื่อความหมาย  
 

  

  
รูปที่ 4-228 ห้องน้ ำ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในวัดบำงอ้อ 
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  ข.  กำรบริหำรจัดกำร 

    บริเวณวัดยังมีการรักษาสภาพทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมดั้ง เดิมไว้ มีการปรับปรุง

สิ่งก่อสร้างให้ทันสมัยขึ้น และรองรับประโยชน์การใช้งานในยุคปัจจุบัน แต่ก็ยังมีการอนุรักษ์

โบราณสถาน โบราณวัตถุไว้ให้คงอยู่เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ทางวัดมีการจัดสรรพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์

อย่างเป็นระบบ ตามหลักของพระพุทธศาสนา และมีการระบุช่วง เวลาเปิด-ปิด แต่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการท ากิจกรรมทางศาสนา มีการจัดเก็บขยะที่ดี และเก็บอย่าง

สม่ าเสมอ อีกทั้งมีจ านวนถังขยะที่เพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม แต่ไม่มีระบบการดูแลรักษา

ความปลอดภัย เพราะเป็นศาสนสถานซึ่งส่วนใหญ่ใช้หลักธรรมและความไว้วางใจในการดูแลความ

ปลอดภัยภายในวัด นอกจากนี้ วัดหนองอ้อไม่มีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แต่จะมี

พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของวัดเป็นผู้ให้ข้อมูล  

   

  ค.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ชาวบ้านส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็ม

ใจ แต่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นศาสนสถาน ซึ่งมี

คณะกรรมการวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักอยู่แล้ว อีกท้ังวัดหนองอ้อยังไม่ได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย

ชุมชน จึงไม่มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่วน

ใหญ่ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันแบบไม่ถาวรเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาล เมื่อสิ้นสุดงานการ

รวมกลุ่มดังกล่าวก็สลายไปด้วย 

  

 3.  วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    วัดยุคลราษฎร์สามัคคี หรือวัดใหม่ 

  หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

   ที่ตั้ง    หมู่ 4  ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

   ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์  038-294523 

  วันเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 
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รูปที่ 4-229 แสดงแผนที่ตั้งวัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

 

  ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

    1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

     วัดยุคลราษฎร์สามัคคีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยวัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่ง

ศิลปกรรมที่ส าคัญของชุมชน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ และมณฑป ซึ่งภายในพระ

มณฑปมีรอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ ภายในวัดยุคลราษฎร์สามัคคียังมีอุทยาน

ลานหลวงพ่อ เป็นพ้ืนที่รวบรวมรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทย อีกทั้งยังมีหอเทพเจ้า และ

หอเจ้าแม่กวนอิม 
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รูปที่ 4-230 พระมณฑป ด้ำนในประดิษฐำนรอยพระพุทธบำทจ ำลอง 

 

   
รูปที่ 4-231 อุโบสถ และหอระฆัง วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

 

   
รูปที่ 4-232 รูปหล่อหลวงพ่อโสธร และพระเกจิอำจำรย์ วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 
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รูปที่ 4-233 อุทยำนลำนหลวงพ่อ 

 

   
รูปที่ 4-234 หอเทพเจ้ำ และหอเจ้ำแม่กวนอิม 

 

   นอกจากนี้ วัดยุคลราษฎร์สามัคคียังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคด้วยวิธี “นวด

ด้วยเท้า” แบบโบราณ โดยไม่เก็บค่ารักษาและค่ายา จนถูกก าหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญของ

อ าเภอพานทองที่ว่า “คุณธรรมหมอพระ”    



348 / 607 
 

   ส าหรับความเป็นมาของการนวดด้วยเท้า เป็นความคิดริเริ่มในการรักษาโดยพระครูวร

เวชวิศาล สุวณโณ หรือหลวงพ่อสมบุญ อดีตเจ้าอาวาสวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ปัจจุบันท่านได้

มรณภาพไปแล้ว  ท่านได้รับการสืบทอดความรู้การรักษาโรคแบบโบราณมาจากบรรพบุรุษ พระครูวร

เวชวิศาลนั้นเริ่มให้การรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก อัมพฤกษ์ อัมพาตตั้งแต่อายุ  16 ปี ซึ่งขณะนั้นท่านยัง

เป็นฆราวาส ในระยะแรกมีผู้ป่วยมาขอรับการรักษาเพียง 2-3 ราย ต่อมาจึงเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ด้วยความตั้งใจจริงในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยท าให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ทั้งภายใน

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จนชาวบ้านยกย่องให้ท่านเป็นหมอกระดูก จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 

2495 ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ ท าให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น หากมีผู้ป่วยเพศ

หญิงมาขอรับการรักษาท่านจะมอบหมายให้หมอกระดูกท่านอ่ืนเป็นผู้รักษาแทน ซึ่งก็คือ ครูจรุณ 

อินทสังข์ น้องชายของพระครูวรเวชวิศาลนั่นเอง ปัจจุบันครูจรุณ เป็นหมอเหยียบน้ ามัน หรือหมอ

กระดูกเพียงผู้เดียวของวัดยุคลราษฏร์สามัคคี และยังไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าว 

   การนวดด้วยเท้าเป็นการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต โดย

ผู้ป่วยไม่มีบาดแผลสด หรือแผลเปิด ใช้วิธีการนวดและเหยียบด้วยส้นเท้าลงบนบริเวณท่ีต้องการรักษา 

เช่น แขน ขา ล าตัว วิธีการรักษาหมอนวดกระดูกจะใช้เท้าจุ่มตัวยา คือ น้ ามันมะพร้าวผสมสมุนไพร

โบราณ ตั้งไฟอ่อนๆ จากนั้นใช้ส้นเท้าจุ่มน้ ามันนวดคลึงบริเวณบาดเจ็บ เมื่อน้ ามันเย็นก็เอาเท้าจุ่ม

น้ ามันมานวดใหม่อีก การนวดรักษาจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง วันละ 1 ครั้ง หากมีอาการมาก อาจ

ต้องมานวดติดต่อกัน 20-30 วัน หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น ทั้งนี้ ในการรักษาคนไข้ทางวัดไม่ได้เก็บ

เงินแต่อย่างใด เพียงแต่เสียค่าบูชาครูเท่านั้น โดยค่าบูชาครูจะแบ่งเป็น 3 แบบคือ ค่าเหยียบน้ ามัน

ครั้งละ 1 สลึง ค่าเข้าเฝือกครั้งละ 6 สลึง และค่าแก้เฝือกครั้งละ 10 สลึง ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวได้

ก าหนดไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษโดยที่ไม่มีการปรับเพ่ิมหรือลดลงแต่อย่างใดเพราะต้องการรักษาแนว

ทางการปฏิบัติของบรรพบุรุษไว้ นอกจากนี้ ทางวัดยังได้จัดเรือนพักส าหรับผู้ป่วย 2 หลัง คือ เรือน

ส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูก และเรือนส าหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ 

อัมพาต ซึ่งผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในวัดนอกจากจะมีค่าบูชาครูแล้ว ยังต้องเสียค่าไฟฟ้าส าหรับวัดด้วย 

โดยเก็บค่าน้ า ค่าไฟวันละ 1 บาทต่อคน โดยเก็บ 10 วันต่อครั้ง หากผู้ป่วยน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ เช่น 

โทรทัศน์ ก็จะเก็บ 100 บาทต่อเดือน (นภัสรพี ยมนา, 2545) 
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รูปที่ 4-235 กำรรักษำด้วยเท้ำด้วยกำรเหยียบน้ ำมัน 

 

   
รูปที่ 4-236 ตู้บริจำค และเรือนพักคนไข้ ส ำหรับผู้ป่วยที่มำนวดเหยียบน้ ำมัน 

 

   นอกจากนี้ทางวัดยังจัดยาลูกกลอนที่พระครูวรเวชวิศาลได้ให้สูตรไว้ ยานี้มีสรรพคุณใน

การคลายเส้น บ ารุงประสาท จะแจกฟรีให้กับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในวัด โดยแจกครั้งละ 8 เม็ด 

เช้า-เย็น รับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง นอกจากนี้ยังมียาหม้อสูตรต่างๆ ที่มีสรรพคุณช่วยรักษา

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตร่วมด้วย แต่ยาหม้อเหล่านี้ทางวัดไม่ได้บังคับให้ผู้ป่วยซื้อ สุดแท้แต่ความสมัคร

ใจของผู้ป่วยเองว่าจะซื้อมาต้มรับประทานหรือไม่ ในส่วนของการจ าหน่ายยาสมุนไพรทางวัดมี

เจ้าหน้าที่คอยแนะน าว่าผู้ป่วยควรรับประทานยาสูตรไหน ตัวยาหม้อที่ได้ในแต่ละสูตรทางวัดน าสูตร

ยาที่พระครูวรเวชวิศาลให้ไว้ไปจ้างร้านขายยาแผนโบราณปรุงและจัดท าเป็นตัวยาส าเร็จรูป ส าหรับ

ตัวยาลูกกลอนที่ทางวัดให้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวภายในวัดรับประทานฟรีนั้น ทางวัดสั่งตัวยาจากร้น
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ขายยาแผนโบราณ แล้วน ามาปั้นเป็นลูกกลอนเอง สูตรยาสมุนไพรที่ทางวัดจัดจ าหน่ายมีทั้งหมด 13 

ชนิด แบ่งออกเป็นยาลูกกลอน 6 ชนิด และยาหม้ออีก 7 ชนิด ซึ่งปัจจุบัน นอกจากจะแจกให้ผู้ป่วยที่

นอนพักรักษาตัวในวัดแล้ว ยังจ าหน่ายให้ประชาชนทั่วไปอีกด้วย (นภัสรพี ยมนา, 2545) 

    

   
รูปที่ 4-237 จุดจ ำหน่ำยยำหม้อสมุนไพร ยำลูกกลอน และน้ ำมันนวด 

 

   2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 

     วัดยุคลราษฎร์สามัคคี นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้ว ยังมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยด้วย ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าบุญตักบาตร เยี่ยมชม

ศิลปกรรมภายในวัด เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้บริการการ

นวดเหยียบน้ ามัน 

    3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

     การเดินทางมาที่วัดยุคลราษฎร์สามัคคี สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยมา

ทางถนนเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย อาจช ารุดเป็นบางช่วง

ของถนน บริเวณทางเข้าวัดเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่มีป้ายบอกทางมายังวัด ไม่มีรถรับจ้าง

ประจ าทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจ าทาง หรือ

รถจักรยานยนต์รับจ้างจากถนนสายหลักมายังวัดได้ 



 351 / 607 

 

   
รูปที่ สภำพถนนทำงเข้ำวัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

 

    4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

     ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ลักษณะเป็นลานกลางแจ้ง มี

ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้าและน้ าประปา มีสัญญาณโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย 

บริเวณวัดมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นลักษณะแบบร้านรถเข็น มีจุดจ าหน่ายยาลูกกลอน 

และยาหม้อสมุนไพรภายในวัด มีห้องน้ าเพียงพอและสะอาด มีที่นั่งหรือศาลาพักแต่ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในอดีตทางวัดเคยมีศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว โดยจัดตั้ง

เป็นส านักงานโครงการท่องเที่ยว พักผ่อน ท าบุญไหว้พระ แต่ปัจจุบันไม่มีส านักงานดังกล่าวแล้ว แต่

นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลจากพระสงฆ์ และชาวบ้านบริเวณวัดได้ ส าหรับ

การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวจะเป็นป้ายสื่อความหมายที่แสดงชื่อของสถานที่ หรือสิ่งส าคัญ

ของวัดเท่านั้น ยังไม่ได้จัดท าเป็นป้ายสื่อความหมายด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

    

   
รูปที่ 4-238 ลักษณะพื้นที่จอดรถ ร้ำนค้ำ และจุดทิ้งขยะบริเวณวัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

  ข.  กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 
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    วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ยังคงรักษาบรรยากาศทางธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี แต่อาจมีการ

ปรับปรุงพ้ืนที่ ออกแบบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ทันสมัยมากขึ้น โดยค านึงถึงการใช้

ประโยชน์เป็นส าคัญ มีการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย คือ การรักษา

ของหมอนวดน้ ามัน หรือหมอกระดูก เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ 

ยังมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยการแบ่งเขตตามหลักพุทธศาสนา และ

จัดสรรพ้ืนที่บางส่วนให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน อีกทั้งยังมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับการรักษาหรือ

การแพทย์แผนไทยแยกออกมาเป็นสัดส่วน เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้ารับบริการ มีการก าหนดการเข้า

ใช้บริการที่เหมาะสมตามช่วงเวลา และมีการระบุเวลาการเปิด-ปิด การให้บริการอย่างชัดเจน มีระบบ

การจัดเก็บขยะที่ดีและเก็บอย่างสม่ าเสมอ มีจ านวนถังขยะเพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม 

ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นธรรมชาติ ท าให้ภายในวัดไม่พบ

มลภาวะ แม้ทางวัดจะไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัย แต่ก็ไม่เคยมีเหตุอันตรายเนื่องจากชาวบ้าน

มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลและการท่องเที่ยวโดยตรง  

 

  ค.  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว และไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัด ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีคณะกรรมการวัด

เป็นผู้ด าเนินการอยู่แล้ว และทางวัดรวมถึงชาวบ้านยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอเกี่ยวกับบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว 
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 5.  กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต ำบลเกำะลอย (จักรสำน&ถ่ำนหอม) 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลเกาะลอย หรือ 

      วิสาหกิจชุมชนรักษ์พวงมโหตร เครื่องจักสาน (บ้านเกาะลอย)  

  หน่วยงานที่ดูแล  ภาครัฐ 

  ที่ตั้ง    หมู่ 1 และหมู่ 6 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

    ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์ 0923438367, 087-5377119,  

          063-2491578  (ผู้ใหญ่ศิริพร)   

    วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน  

 

 
รูปที่ 4-239 แสดงแผนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะลอย  

 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

    1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

     วิสาหกิจชุมชนรักษ์พวงมโหตร เครื่องจักสาน (บ้านเกาะลอย) หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต าบลเกาะลอย เกิดจากการรวมกลุ่มกัน เพ่ือผลิตสินค้าจ าหน่าย สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่

ชุมชน โดยมีนางสมจิตร ไพบูลย์ และนางสาวศิริพร วรกลีบ เป็นผู้น าของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม
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คือ เครื่องจักสาน ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆ ตาม

ความสามารถของชาวบ้าน เช่น การผลิตพวงมโหตร การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ การผลิตถ่านหอมปรับ

อากาศ เป็นต้น ปัจจุบันทางกลุ่มได้เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยผู้สนใจต้อง

ติดต่อล่วงหน้า นอกจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะจ าหน่าย ณ ที่ท าการของกลุ่มแล้ว ยังได้ออกร้าน

จ าหน่ายตามงานของจังหวัดด้วย ปัจจุบัน ทางกลุ่มก าลังขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็น

สินค้า OTOP 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   เรียนรู้และเยี่ยมชมการผลิตสินค้าของกลุ่ม ตลอดจนการทดลองท าด้วยตนเอง และซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งนี้ ในการเยี่ยมชมการผลิตขนมกง ควรติดต่อล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการ

เข้าชมและการจัดเตรียมวิทยากรให้ความรู้ 

 

   
 

   
รูปที่ 4-240 กลุ่มผลิตเครื่องจักสำน 
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รูปที่ 4-241 กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 

   
รูปที่ 4-242 กลุ่มผลิตถ่ำนหอมปรับอำกำศ 

 

   3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

     การเดินทางสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยาง

ตลอดทั้งสาย อาจช ารุดเป็นช่วงของถนน แต่ไม่มีป้ายบอกทาง เนื่องจากทางกลุ่มไม่ได้มีที่ท าการอย่าง

ถาวร แต่จะเป็นลักษณะของการผลิตสินค้าที่บ้านของตนเอง เมื่อผลิตเสร็จจึงน ามารวมกันเพื่อส่งออก

ไปขายต่อไป ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเพ่ือเยี่ยมชมการผลิตของกลุ่มต้องมีการ

ติดต่อล่วงหน้า เพ่ือทางกลุ่มจะได้จัดเตรียมสถานที่ในการต้อนรับต่อไป 

 

 



356 / 607 
 

    4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

     เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการผลิตสินค้าของชุมชนจะใช้

พ้ืนที่บริเวณบ้านของตนเอง จึงไม่ได้มีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว หากแต่

เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้อาศัยภายในบ้านจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดย

บริเวณบ้านที่ผลิตสินค้า ส่วนใหญ่ มีความสะอาดเรียบร้อย มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า 

และน้ าประปา บริเวณบ้านกว้างขวาง ท าให้มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอส าหรับแขกหรือนักท่องเที่ยว

ที่มาเยือน แต่ไม่สามารถรองรับรถขนาดใหญ่ได้ ห้องน้ ามีความสะอาด และมีการจัดบริเวณที่นั่ง

ส าหรับต้อนรับผู้มาเยือน แม้ว่าจะไม่มีจุดบริการนักท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย และเอกสาร

เผยแพร่ แต่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้จากชาวบ้านหรือสมาชิกของกลุ่มได้ตลอดเวลา 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

    พ้ืนที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง และยังคงรักษา

บรรยากาศทางธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี มีการดูแลรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน มี

การบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยฟ้ืนฟูภูมิปัญญาดั้งเดิม 

เช่น การจักสาน การท าพวงมโหตร และส่งเสริมอาชีพใหม่ เช่น การผลิตถ่านหอม การผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของกลุ่ม ทางกลุ่มไม่ได้มีการ

จัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ แต่จะใช้บริเวณบ้านของสมาชิกใน

การผลิตสินค้า ซึ่งไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตร่วมกัน แต่ใช้วิธีการผลิตที่บ้านใครบ้านมัน เพ่ือความ

สะดวกสบายในการปฏิบัติงาน มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี และการดูแลรักษาความปลอดภัย  แม้ว่า

พ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่ไม่บุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็มีสมาชิกของกลุ่ม ให้การต้อนรับ 

ให้ข้อมูล สาธิตการผลิตสินค้าและบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการติดต่อล่วงหน้า โดยเน้นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงาน  นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ

เชื่อมโยงเครือข่ายในการบริหารจัดการชุมชนและการท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหารส่ วนต าบลเกาะ

ลอย กลุ่มจักสานอ าเภอพนัสนิคม เป็นต้น  
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  ค.  กำรมีส่วนร่วม    

    ชุมชนมีการรวมกลุ่ม และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนทุกกระบวนการตั้งแต่

การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติตามแผน และการรับผลประโยชน์ร่วมกัน แม้ว่า

การมีส่วนร่วมของชุมชนให้ความส าคัญกับการสร้างอาชีพและรายได้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

เป็นหลัก แต่ก็เริ่มให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากทางกลุ่มเห็นว่าการ

ด าเนินงานของกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถน าไปจ าหน่าย

เพ่ือเป็นของฝากทางการท่องเที่ยวได้ด้วย ทั้งนี้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งด้านความรู้ และ

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

เพ่ือที่จะน าความรู้และงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น     

 

 5.  กลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

  ชื่อ    กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอย  

      (นวดแผนไทยวัดใหม่) 

  หน่วยงานที่ดูแล  ภาครัฐ 

  ที่ตั้ง    หมู่ 4  ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุร ี  

  ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์ 080-9638709 

  วันเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น. 
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รูปที่ 4-243 แสดงแผนที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะลอย  

(ที่ตั้งกลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย) 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

    1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

     กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกาะลอย ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพานทอง และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะลอย (สถานีอนามัยต าบลเกาะลอย) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพ่ือ

ต้องการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตต าบลเกาะลอย และต าบลใกล้เคียงด้านการนวดแผนไทย 

และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขจัดปัญหาความยากจนระดับบุคคล โดยการรวมกลุ่มของ

สมาชิก ประมาณ 20 คน ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยให้บริการด้านการนวดแผนไทยรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งการอบ ประคบสมุนไพร โดยหมอนวดแผนไทยทุกคนได้รับการฝึกอบรมและได้ใบรับรอง

ความรู้ อันจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการนวดแผน

ไทยส าหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจด้วย 

    2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

     นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพนวดแผนไทยซึ่งมีการบริการให้เลือก

หลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ นวดตัว ชั่วโมงละ 100 บาท นวดตัว คอร์สละ 150 บาท นวด
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ฝ่าเท้า ชั่วโมงละ 100 บาท นวดเฉพาะจุด ครั้งละ 60 บาท ประคบ ครั้งละ 60 บาท และอบสมุนไพร 

ครั้งละ 60 บาท โดยหมอนวดแผนไทยซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนจะให้บริการอย่างเป็นกันเองด้วยความ

เป็นมิตร และให้ข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างการให้บริการ การอบรมและฝึกทักษะการนวดแผนไทย อีก

ทั้งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นเอง เช่น ลูกประคบ น้ ามันนวด ยาหม่อง 

และสินค้าการเกษตรที่สมาชิกน ามาวางขาย เช่น ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น นอกจากนี้ การที่กลุ่ม

อาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอยตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดยุคลราษฎร์สามัคคี นักท่องเที่ยวหรือ

ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจึงสามารถท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้ด้วย 

    

  
รูปที่ 4-244 กำรบริกำรนวดแผนไทย โดยกลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย 

 

  
รูปที่ 4-245 ผลิตภัณฑ์ที่วำงจ ำหน่ำยภำยในที่ตั้งกลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย 
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   3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

     เนื่องจากท่ีตั้งกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอย ใช้พ้ืนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลเกาะลอย ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดยุคลราษฎร์สามัคคี จึงเป็นจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้

ง่าย ท าให้ การเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก แม้จะไม่มีป้ายบอกทาง โดยมาทางถนนเกรียงศักดิ์ 

ชมะนันท์ สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย อาจช ารุดเป็นช่วงของถนน ไม่มีรถรับจ้าง

ประจ าทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรับจ้างไม่ประจ าทาง หรือ

รถจักรยานยนต์รับจ้างจากถนนสายหลักมาได้ 

 

 
รปูท่ี 4-246 สภำพถนนทำงเข้ำที่ท ำกำรของกลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย 

 

   4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

     ที่ท าการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการอย่างครบครัน กล่าวคือ มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า และน้ าประปา มีสถานที่

จอดรถที่เพียงพอส าหรับแขกหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจากใช้พ้ืนที่จอดรถร่วมกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะลอย และวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ห้องน้ ามีความสะอาด มีที่นั่งระหว่างการ

รอรับบริการที่เพียงพอ มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า มีอุปกรณ์ส าหรับการบริการด้านสุขภาพที่ เพียงพอ และ

ครบถ้วน แม้ว่าจะไม่มีศูนย์บริการข้อมูล แต่ทางกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยก็มีป้ายสื่อความหมาย 

เอกสารเผยแพร่ และนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้จากหมอนวดแผนไทยได้อีกด้วย 
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รูปที่ 4-247 ที่นั่งพักระหว่ำงรอเข้ำรับบริกำร และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำเพื่อเข้ำรับบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-248 ป้ำยสื่อควำมหมำยของกลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

    พ้ืนที่ท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท ซึ่งยังคงรักษาบรรยากาศทางธรรมชาติไว้เป็น

อย่างดี แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบ้านเมืองบ้าง ส าหรับกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย
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ต าบลเกาะลอยมีการด าเนินการโดยการรวมกลุ่มสมาชิก ซึ่งเริ่มจากองค์การบริหารส่วนต าบล      

เกาะลอย น าโดยนายวิชัย แก้วตา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยในสมัยนั้น นางสาว       

จงกมล ประสมสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย และนางสาวพรทิพย์ ชื่นบาน นักวิชาการ

ส่งเสริมการเกษตร 6 ว. ส านักงานเกษตรอ าเภอพานทอง ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพานทอง ฝึกอบรมทักษะอาชีพการนวดแผนไทย หลักสูตรการนวดตัว 

และนวดฝ่าเท้า โดยมีระยะเวลาในการอบรม 60 ชั่วโมง และฝึกอบรมหลักสูตรการนวดตัวเพ่ิมเติมอีก 

30 ชั่วโมง ต่อมาได้ฝึกอบรมหลักสูตรการกดจุด การท าลูกประคบ และอบสมุนไพร เวลา 30 ชั่วโมง 

และได้ไปศึกษาดูงานการนวดแผนไทยที่วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ

เปิดให้บริการ จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความช านาญด้านการนวดแผน

ไทยมากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง สร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยที่สนับสนุน

งบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการนวดแผนไทย ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกัน และมี

ความคิดที่จะตั้งกลุ่มนวดแผนไทยขึ้น ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย และศูนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพานทอง ได้ร่วมสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยขอความอนุเคราะห์ใช้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะลอย ซึ่งตั้งอยู่ในวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เป็นสถานที่ด าเนินการ 

   ส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณในการด าเนินงาน ได้จากการระดมเงินทุนจาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้การสนับสนุนเป็นหุ้น หุ้นละ 100 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันเริ่มด าเนินการ 

จ านวน 27 ราย เป็นจ านวน 116 หุ้น เป็นเงิน 11,600 บาท ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้น 22 ราย จ านวน 113 

หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 11,300 บาท ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิถือหุ้นได้คนละไม่เกิน 10 หุ้น และ

มีการปันผลให้สมาชิกทุกสิ้นปี หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ จากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยอีก 28,660 บาท และเริ่มเปิดท าการเมื่อวันที่ 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา หลังจากนั้นได้มีการฝึกอบรมทักษะเพ่ิมเติมอีก ได้แก่ หลักสูตรการ

นวดรักษา จ านวน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการนวดน้ ามัน (สปา) จ านวน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการนวดตัว

และนวดเท้า จ านวน 150 ชั่วโมง และหลักสูตรการนวดตัว จ านวน 30 ชั่วโมง ระยะเวลาต่อมาได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอพานทอง และบริษัท 

อมตะคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ทางกลุ่มมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาศูนย์ให้ได้มาตรฐาน

ต่อไป 
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   นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้พ้ืนที่

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะลอย และสร้างอาคารขึ้นมาเพ่ือท าเป็นสถานที่ให้บริการ

นวดแผนไทยของกลุ่ม โดยลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว มีการแยกห้องต่างๆ เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 

ได้แก่ ห้องนวด ห้องอบสมุนไพร ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ า พ้ืนที่ส าหรับนั่งรอรับการบริการ พ้ืนที่

ส าหรับขายสินค้าของสมาชิกกลุ่ม แม้ว่าอาคารจะไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ คือ ไม่

มีกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่สมาชิกในกลุ่มก็สามารถดูแลรักษาความ

ปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอาคารมีขนาดเล็ก และผู้มารับบริการเป็น

ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่รู้จักกันดี จึงมีความไว้วางใจกัน และไม่มีเหตุอันตรายในการเข้ารับบริการ กลุ่ม

อาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอยไม่มีบุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ก็มีสมาชิกของ

กลุ่มให้การต้อนรับ ตลอดจนให้ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

   นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายในการ

บริหารจัดการชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุน

ทั้งเรื่องข้อมูล งบประมาณ และการบริหารจัดการให้กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอยมี

มาตรฐานในการให้บริการสุขภาพ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชนต่อไป 

 

   
รูปที่ 4-249 กำรจัดสรรพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ตำมประเภทกำรให้บริกำร 
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 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่นสูง มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวและยินดีต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนอย่างเต็มที่ โดยการรวมกลุ่มเป็น

กลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน แม้ว่าการรวมกลุ่ม

สมาชิกจะเกิดจากการริเริ่มของหน่วยงานภาครัฐ แต่สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในชุมชน 

และมีบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพทุกกระบวนการตั้งแต่การคิด วางแผน 

ตัดสินใจ ปฏิบัติตามแผน ตลอดจนรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอยนี้ ท าให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้

คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

 

แหล่งท่องเที่ยวในต ำบลคลองต ำหรุ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

 1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนำเกลือ 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ    ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนาเกลือ 

    หน่วยงานที่ดูแล รัฐ และชุมชน   (นายสมิต ธารา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ 

        คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนนาเกลือ) 

    ที่ตั้ง    เลขที่  71/ 3 หมู่ 1 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

    ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์ 081-3357509  / 081-1576464 

    วันเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ปิดวันอาทิตย์  
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รูปที่ 4-250 แสดงแผนที่ตั้งชุมชนบ้ำนนำเกลือ หมู่ 1 ต ำบลคลองต ำหรุ 

 

 ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

  1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านนาเกลือ หมู่ 1 ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิม

มีอายุประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว บริเวณชุมชนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึงจึงเหมาะแก่การท า

นาเกลือ ชาวบ้านแห่งนี้จึงประกอบอาชีพการท านาเกลือ และอาชีพการประมงมาจนถึงปัจจุบัน 

กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการประกอบอาชีพของชุมชนล้วนแต่ต้อง

พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น โดยเฉพาะทรัพยากรน้ าของชุมชน จนเกิดภาวะน้ าเน่าเสีย ประกอบ

กับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความเจริญทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สภาพแวดล้อม

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุดังกล่าวทางชุมชนจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ” 

โดยใช้บ้านของนายสมิต ธารา ผู้ใหญ่บ้าน และนางสุภาพ ธารา ผู้น าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ เป็น

สถานที่ด าเนินการ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถ

เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ประกอบกับผู้น าและครอบครัวมีใจเป็นสาธารณะที่ต้องการให้

ประชาชนได้มีความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ จ านวน 24 คน และมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว คือ 1) เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) 

เป็นแหล่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าไปสู่หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ 3) เป็นต้นแบบให้ทุก
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หมู่บ้านในต าบลหรือต าบลใกล้เคียง ได้เรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และ 4) เป็น

ศูนย์เรียนรู้ที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของชุมชน  ทั้งนี้ ภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน

บ้านนาเกลือจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นประจ า และมีคณะกรรมการ

บริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นวิทยากรน าชมจุดเรียนรู้ต่างๆ เช่น การ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน การปลูกพืชไร้ดิน การท าปุ๋ยชีวภาพ การท าปลาหมอแดดเดียว (ซึ่งเป็น

สินค้า OTOP ของชุมชน) การท าน้ าปลา และการเรียนรู้ด้านการท านาเกลือ เป็นต้น   

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นของชุมชน คือ ป่าชายเลน เนื่องจาก

พ้ืนที่ของชุมชนติดกับป่าชายเลน พื้นที่ทั้งหมดจึงประกอบไปด้วยดินเค็มเหมาะส าหรับการท านาเกลือ 

และการท าประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง และการจับสัตว์น้ า เป็นต้น ซึ่งลักษณะทางธรรมชาติและวิถีชีวิต

ของชุมชนดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะ

ได้ ชื่ น ชมทั ศนี ยภาพธรรมชาติ แล้ ว  ยั งได้ เรียนรู้ ค ว าม เป็ นอยู่ ของชาวบ้ านที่ พ่ึ งพาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  และในวันที่  1 มีนาคมของทุกปีจะมีพิธีท าบุญป่าชายเลน         

คลองต าหรุ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้มี

ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญและช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยในงานจะมีพิธีทางสงฆ์

และกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน การแข่งขันกินส้มต าปู

แสม การชกมวยทะเล เป็นต้น (สมิต ธารา, สัมภาษณ์) นอกจากนี้ บริเวณชุมชนบ้านนาเกลือยังมีศาล

เจ้าพ่อปู่ เจ้าพ่อราชย์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชุมชนเคารพนับถืออีกด้วย 

 

   
 

รูปที่ 4-251  ที่ท ำกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนนำเกลือ 
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รูปที่ 4-252  ป่ำชำยเลนบริเวณชุมชนบ้ำนนำเกลือ 

 

   
 

รูปที่ 4-253  ศำลเจ้ำพ่อปู่ เจ้ำพ่อรำชย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ำชุมชน 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว เน้นการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ และวิถีชีวิต

ชุมชน โดยเฉพาะการท านาเกลือ และการประกอบอาชีพโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมี

วิทยากรน าชม และให้ความรู้ตามจุดการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่  

   1) จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติป่าชายเลน 

การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน  

   2) จุดเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน สอนและสาธิตการปลูกผักไร้ดิน  เยี่ยมชมแปลง

เกษตร 
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   3) จุดเรียนรู้การปลูกพืชปลอดสารพิษ สอนและสาธิตการปลูกพืชปลอดสารพิษ 

เยี่ยมชมแปลงเกษตร 

   4) กลุ่มส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ สอนและสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ  

   5) จุดเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

   6) จุดเรียนรู้ศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้ใยบัว 

   7) จุดเรียนรู้การท านาเกลือ 

   8) จุดเรียนรู้การท าน้ าปลา 

     9) จุดเรียนรู้การนวดแผนโบราณ 

     10) จุดเรียนรู้การผลิตสินค้า OTOP ปลาแดดเดียว  

     11) จุดเรียนรู้การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ ได้แก่ น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม 

น้ ายาซักผ้า ครีมอาบน้ า 

     12) จุดเรียนรู้การท าสเปรย์กันยุง และพิมเสนน้ า 

     13) มุมพักผ่อน และจุดอ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

 

   

   

                

                

                

                
  

รูปที่ 4-254  ตัวอย่ำงกำรน ำชมและให้ควำมรู้ตำมจุดเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 

 

  2. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถขนาดใหญ่ ทั้ง

รถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้ รถโดยสารสาธารณะจะผ่านถนนสายหลัก ซึ่งหาก

ต้องการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จะต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปอีก โดยลักษณะ
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ของถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีถนนลาดยาง มีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว และป้ายบอกทาง 

ตลอดจนเครื่องหมาย (ลูกศร) ในการชี้บอกทิศทางจากถนนสายหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

 

  3. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและเหมาะสม กล่าวคือ มีสถานที่

จอดรถเพียงพอ และตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมสะดวกแก่การเดินทางเข้าออก มีที่นั่งพัก คือ จุดพักผ่อน 

และมุมอ่านหนังสือในชุมชน ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง ทั้งไฟฟ้า น้ าประปา และ

สัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน มีร้านค้า และร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่

ชาวบ้านเป็นผู้จ าหน่ายเอง เช่น ร้านขายของช า ร้านอาหารตามสั่ง ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังมีจุดจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดท่องเที่ยว เช่น จุดเรียนรู้การผลิตสินค้า OTOP 

ปลาแดดเดียว เป็นต้น มีการให้บริการห้องน้ า ซึ่งเป็นห้องน้ าที่เพียงพอ และสะอาด เนื่องจากเป็น

ห้องน้ าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการ

ข้อมูลนักท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อความหมาย

โดยใช้บุคคล ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ และสาธิตกิจกรรมแก่นักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-255 กำรสื่อควำมหมำยโดยใช้บุคคล และกำรสื่อควำมหมำยด้วยป้ำย 
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รูปที่ 4-256  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

 

 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ชุมชนบ้านนาเกลือเป็นชุมชนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ จึงมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และบรรยากาศดั้งเดิมของชุมชนไว้เป็นอย่างดี 

โดยนอกจากจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนแล้ว ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตท้องถิ่น กล่าวคือ มีการ

อนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของชุมชนคือ การท านาเกลือ การประมงพ้ืนบ้าน นอกจากนี้ชุมชนยังมีการแบ่ง

เขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนมี

การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ แต่ก็มีการ

ตกแต่งให้มีความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป แม้ว่าจะพบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว

บ้าง เนื่องจากการประกอบอาชีพของชาวบ้านต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ จึงเกิดผลกระทบต่อ

ธรรมชาติ เช่น น้ าเสีย ปัญหาขยะ เป็นต้น แต่ชุมชนก็มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี นอกจากนี้ ชุมชนยัง

มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ให้บริการด้านความรู้ และการน าชมกิจกรรม

ท่องเที่ยวตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่มีเวลาเปิด-ปิดการให้บริการที่ชัดเจน เพราะชุมชนมองว่าทุกคนมี

ความต้องการความรู้ตลอดเวลา และด้วยเหตุดังกล่าว ทางชุมชนจึงไม่มีระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากที่ตั้งของศูนย์ฯ เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเจ้าของบ้ านและ

ชาวบ้านช่วยกันดูแล อีกทั้งไม่เคยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย 

 

 ค. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความ

เต็มใจ มีการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้าน
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นาเกลือ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ ซึ่งมีคณะกรรมการ

ทั้งหมด 24 คน ประกอบด้วยผู้น าชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน ดังนี้ (สถาบันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555) 

1) นายสมิต ธารา   ประธาน 

2) นายเซี้ยน อายุเจริญ รองประธาน 

3) นายมนัส ลิ้มประเสริฐ รองประธาน 

4) นางสุภาพ ธารา   เลขานุการ 

5) นางเจษฎา บุญแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

6) นางอรอนงค์ อินพุ่ม         เหรัญญิก 

7) น.ส.จันทนา  ไวยณางค์    ผู้ช่วยเหรัญญิก 

8) นางอ าไพ เกตุสละ   ประชาสัมพันธ์ 

9) นางปิ่นแก้ว ทองอยู่        ประชาสัมพันธ์ 

10) นางพจนาถ ปลั่งบัวแก้ว ประชาสัมพันธ์ 

11) นางรัตนาพร   นิสัยมั่น ประชาสัมพันธ์ 

12) นางนงค์นุช วันนุประธรรม ประชาสัมพันธ์ 

13) นางเจริญสุข ประสิทธิสุข ประชาสัมพันธ์ 

14) นางลัดดา สว่างอารมณ์ ประชาสัมพันธ์ 

15) นายเสน่ห์ นิลวงษ์   ประชาสัมพันธ์ 

16) นายสัมพันธ์ เล็กจี่   ประชาสัมพันธ์ 

17) นายไพโรจน์ เอมสถิต ประชาสัมพันธ์ 

18) นายบุญชู โฉมศิริ   ประชาสัมพันธ์ 

19) นายยุทธพล แสงสว่าง ประชาสัมพันธ์ 

20) นายชวีรัตน์ ผันประเสริฐ ประชาสัมพันธ์ 

21) นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์ 

22) นายขวัญเมือง วงศ์ทอง ประชาสัมพันธ์ 

23) นายวิรัตน์ ผ่องสวน  ประชาสัมพันธ์ 

24) นายสุเมธ ธารา   ประชาสัมพันธ์ 
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นอกจากนี้ ภายใต้การด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ ยังได้มีการจัดตั้ง

องค์กรหรือกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน กลุ่มอาชีพปลาแดดเดียว กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 

กลุ่มปลูกพืชไร้ดิน/ผักปลอดสารพิษ กลุ่มส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิตต าบลคลองต าหรุ กลุ่มท านาเกลือ และกลุ่มสตรีนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทางชุมชนได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็นที่ปรึกษา 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าต าบล เจ้าหน้าที่เกษตรประจ าต าบล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจ า

ต าบล และครู กศน. ประจ าต าบล จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนและ

แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการที่เป็นรูปธรรม และมีการด าเนินการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของการสร้าง

เครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ประสิทธิภาพ และชุมชนได้รับ

ผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

 2.  วัดบุญญรำศรี 

 ข้อมูลทั่วไปของทรัพยำกรท่องเที่ยว 

   ชื่อ    วัดบุญญราศรี  

   หน่วยงานที่ดูแล  รัฐ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี) 

   ที่ตั้ง    เลขที่ 40/4 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

   ช่องทางในการติดต่อ โทรศัพท์ 084-2187416 

   วันเวลาเปิดให้บริการ 06.00 น.- 18.00 น.  
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รูปที่ 4-257 แสดงแผนที่ตั้งวัดบุญญรำศรี 

 

 
รูปที่ 4-258 บริเวณทำงเข้ำวัดบุญญรำศรี 
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ก. คุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 

1. ความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 

   วัดบุญญราศรี เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่นับถือของ

ประชาชนทั่วไป คือ หลวงปู่เมี้ยน อาภาโส หรือพระครูนิวัฐบุญญราศรี อดีตเจ้าอาวาสวัด แม้ปัจจุบัน

หลวงปู่เมี้ยนจะมรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านโดยเฉพาะเครื่องรางของขลัง

ที่ท าให้แคล้วคลาดปลอดภัยต่ออันตราย ความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางของขลัง และเหรียญของหลวง

ปู่เมี้ยนมีชื่อเสียงมาก แม้กระทั่งผู้ที่ไปปฏิบัติราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมาขอเครื่องราง

ของขลังคุ้มครองตนเอง ซึ่งปลอดภัยมาแล้วหลายราย หลังจากหลวงปู่เมี้ยนมรณภาพไปแล้ว ก็มี

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือ สังขารหลวงปู่เมี้ยนไม่เน่าเปื่อย ยิ่งท าให้หลวงปู่เมี้ยนเป็นที่เคารพศรัทธามากขึ้น 

ท าให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สักการบูชาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

ภายในวัดยังมีโบสถ์ไม้สักเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ 

ตลอดจนการค้นพบไม้ตะเคียนโบราณ ซึ่งชาวบ้านน ามากราบไหว้บูชาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและ

ศรัทธาในสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องการมีท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

 

 
รูปที่ 4-259 สังขำรหลวงปู่เม้ียนที่ไม่เน่ำเปื่อย 
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รูปที่ 4-260 ไม้ตะเคียนโบรำณ 

 

  2. กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว 

   กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในวัดบุญญราศรี เป็นการท ากิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การ

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การท าบุญ ตลอดจนการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมภายในวัด 

  3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นถนนลาดยาง และ

คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวัดอยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 3 ประมาณ 4 กิโลเมตร ส่วนรถ

โดยสารประจ าทางจะผ่านเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น ซึ่งจะต้องใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อ

เข้าไป มีป้ายแสดงทิศทาง ประกอบกับวัดอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และโรงเรียนวัดบุญญราศรี ซึ่งอยู่ในจุด

ที่สังเกตเห็นได้ง่าย จึงสามารถเดินทางเข้าถึงวัดได้อย่างสะดวก 

 

  
รูปที่ 4-261 สภำพถนนทำงเข้ำวัดบุญญรำศรี 
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รูปที่ 4-262 ป้ำยแสดงทิศทำงกำรเดินทำงไปวัดบุญญรำศรี 

 

  4. สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ภายในวัดมีความสะอาด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอทั้งในบริเวณวัดและภายนอกวัด

ลักษณะเป็นพ้ืนคอนกรีต มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอทั้งไฟฟ้า น้ าประปา และสัญญาณโทรศัพท์

ที่ครอบคลุมทุกเครือข่าย มีที่นั่งพักหรือศาลาพักผ่อนที่เพียงพอและตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม อีกทั้งยัง

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ส าหรับเป็นที่พักผ่อนและท า

กิจกรรมทางศาสนา มีร้านขายค้า และร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียงวัด แต่ไม่มีร้าน

จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีบริการตู้ ATM 2 แห่ง คือ ตู้ ATM ของธนาคารไทย

พาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย มีห้องน้ าให้บริการที่เพียงพอ และมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

ไม่มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน กล่าวคือ ไม่มีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและ

ป้ายแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว มีเพียงป้ายสื่อความหมายที่แสดงทิศทางเท่านั้น  
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 รูปที่ 4-263  สิง่อ ำนวยควำมสะดวก 

 

 
รูปที่ 4-264 แสดงท่ีตั้งของตู้ ATM บริเวณทำงเข้ำวัดบุญญรำศรี 
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 ข. กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 

  ภายในวัดมีสิ่งส าคัญคือ สังขารหลวงปู่เมี้ยน และโบสถ์ไม้สักเก่า ซึ่งมีการดูแลรักษาเป็น

อย่างดี แต่สภาพแวดล้อมภายในวัดส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงไปตามความเจริญและการรองรับความ

สะดวกสบายของประชาชนในยุคปัจจุบัน การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มี

การตกแต่งให้มีความทันสมัยและการรองรับการใช้งานตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มีการแบ่งส่วน

พ้ืนที่ตามลักษณะการท ากิจกรรมทางศาสนาอย่างชัดเจน คือ แบ่งพ้ืนที่ ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และ

ส าหรับฆราวาสทั่วไป แต่ไม่มีการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เข้ามาในพ้ืนที่ มีระบบ

การดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในการให้

ข้อมูลและการบริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของวัดให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ แต่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้อย 

 

ค. กำรส่วนร่วมของชุมชน  

  ประชาชนส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ และมีความผูกพันต่อท้องถิ่น

สูง โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลภายในวัด จะรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็น

ประจ าทุกปี นอกจากนี้ การบริหารจัดการพ้ืนที่วัด และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัดเป็น

ผู้รับผิดชอบโดยตรง ประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และไม่มี

การจัดตั้งองค์กรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว อย่างไรก็

แล้วแต่ ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรม งานเทศกาลประเพณีของวัด เนื่องจากเป็นงานบุญร่วมกันของคนในชุมชน และวัด

เป็นศูนย์รวมของชุมชน ซึ่งเมื่อกิจกรรม หรืองานเทศกาลประเพณีเสร็จสิ้นลง การรวมกลุ่มก็สลายไป

เช่นกัน  
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 2. กำรสังเครำะห์จ ำแนกทรัพยำกรท่องเที่ยวเป็นหมวดหมู่ 

  จากผลการลงพ้ืนที่ส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยได้จัดจ าแนกทรัพยากรท่องเที่ยว

บริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังตารางที่ 4-1 ซึ่งพบว่า 

ส่วนใหญ่แล้ว ทรัพยากรท่องเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจะเป็น

ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิต  คิดเป็นร้อยละ 70.45  รองลงมา คือ ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ คิดเป็นร้อย

ละ 18.18 และ ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 11.36 ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ 4-1 ผลกำรสังเครำะห์กำรจัดจ ำแนกทรัพยำกรท่องเที่ยวเป็นหมวดหมู่ 

ชุมชน 
ประเภททรัพยากร 

ทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ นันทนาการ และความสนใจพิเศษ 

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงแทรา 

ต าบลบางปะกงจ านวน 15 แห่ง 1. พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลน บางปะกง 

2. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บ้านปลา ธนาคารปู

แสม และวิถีชุมชน 

 

1. วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ 

2. วัดคงคาราม 

3. วัดกลางบางปะกง 

4. วัดบ ารุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม 

5. ศาลเจ้าพ่อเสือ 

6. ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ บางปะกง 

7. กลุ่มขนมบ้านป้านงค ์

8. กลุ่มสตรีขนมหวาน 

9. ศูนย์เรียนรู้ท านาเกลือ 

1. บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ 

2. สวนน้ าเกาะแก้ว 

3. พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรไทย 

4. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมบางปะกง 

ต าบลท่าข้าม จ านวน  8 แห่ง 1. โครงการบ้านปลาและเขื่อนเดินริมน้ า 

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม 

3. ปากอ่าวบางปะกง 

1. วัดทองนพคุณ  (วัดบางแสม) 

2. วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม 

 

1. สนามกอลฟ์ รอยัล เลคไซด์ กอลฟ์คลับ 

2. สนามกอลฟ์บางปะกง 

3. โรงไฟฟ้าบางปะกง 

ต าบลบางวัว จ านวน 1 แห่ง  1. วัดอุสภาราม  

ต าบลเขาดิน จ านวน 1 แห่ง  1. วัดเขาดิน  

ต าบลท่าสะอ้านจ านวน 3 แห่ง  1. วัดท่าสะอ้าน 

2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

1. ตลาดริมน้ าท่าสะอ้าน 
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 ชุมชน 
ประเภททรัพยากร 

ทางธรรมชาต ิ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษ นันทนาการ และความสนใจพิเศษ 

ต าบลบางผึ้ง 

จ านวน 3 แห่ง 

 1. วัดบางผึ้ง 

2. กลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด (ผลิตกางเกง)บ้านป้าปราณี 

3. กลุ่มสตรีท าขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนา (กลุ่มขนมกงป้า

ลิ้ม) 

 

อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต าบลบางซ่อน  จ านวน – แห่ง    

อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

ต าบลบางหักจ านวน 1 แห่ง  1. วัดชลธีบุญญาวาส  

ต าบลบางนางจ านวน 2 แห่ง  1. วัดบางนาง 

2. วัดวรพรตสังฆาวาส 

 

ต าบลบ้านเก่าจ านวน 2 แห่ง  1. วัดบ้านเก่า 

2. วัดศรีประชาราม 

 

ต าบลหน้าประดู่จ านวน 1 แห่ง  1. วัดแหลมแค  

ต าบลเกาะลอย 

จ านวน  5  แห่ง 

 

 

1. วัดเกาะลอย 

2. วัดหนองอ้อ 

3. วัดยุคลราษฏร์สามัคคี 

4. กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ต.เกาะลอย (นวดแผนไทยวัด

ใหม่) 

5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เกาะลอย (จักรสานและถ่านหอม) 
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ชุมชน 

ประเภททรัพยากร 

ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ทรัพยากรท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต   
ทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

ต าบลคลองต าหรุ 

จ านวน 2 แห่ง 

 1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ 

2. วัดบุญญราศรี 

 

สรุป 5 31 8 

ร้อยละ 11.36 70.45 18.18 
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รูปที่ 4-265 แผนที่แสดงต ำแหน่งของทรัพยำกรท่องเที่ยว 
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 3. กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร

รอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

  คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างแบบประเมินความเป็นไป

ได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ประยุกต์ใช้

แบบประเมินศักยภาพที่มีการปรับปรุงจากคู่มือมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

(2549) ของส านักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่  

   องค์ประกอบที่ 1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  

   องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ศักยภาพใน

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางการท่องเที่ยว และศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

   องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย  การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว 

   องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ

ท่องเที่ยว 

  ข้อมูลจากแบบประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ในรัศมี 5 

กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยการรวมคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนจากค่าร้อยละ ใช้วิธีการ

ให้ค่าคะแนน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

       คะแนน (ร้อยละ) ระดับควำมเป็นไปได้ สัญลักษณ์ 

ค่าคะแนน  71  ขึ้นไป สูง  

ค่าคะแนน  51-70 ปานกลาง  

ค่าคะแนน  50 หรือน้อยกว่า น้อย  
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ตารางที่ 4-2 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต าบลบางปะกง 

พพิธิภ ณฑ์นิเวศปา่ชายเลน บางปะกง แหล่งทอ่งเท่ียวเชงินิเวศบา้นปลา ธนาคารปแูสม
ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความสมบรูณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 3.00 2.67
2. สภาพทางภมูิท ศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2.67 2.33
3.  ด้านเอกล กษณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว 1.33 1.67
4. ความส มพ นธต่์อวถิชีวีติของชมุชนท้องถิ่น 2.00 2.33
5. ความเปราะบางของพืน้ท่ี 3.00 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 12.00 11.33

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.33 2.67
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 3.00 2.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.67 2.67

2.1 สภาพถนน 2.67 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 3.00
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.33 2.67
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.00 2.33
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 3.00

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
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ตารางที่ 4-2 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต าบลบางปะกง (ต่อ) 

พพิธิภ ณฑ์นิเวศปา่ชายเลน บางปะกง แหล่งทอ่งเท่ียวเชงินิเวศบา้นปลา ธนาคารปแูสม
ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 2.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.67 1.67
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.33 2.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.67 2.33
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.33

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.33 2.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 43.67 43.67

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.33 2.33
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.00 2.67
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 3.00 2.00

1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั
ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
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ตารางที่ 4-2 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต าบลบางปะกง (ต่อ) 

พพิธิภ ณฑ์นิเวศปา่ชายเลน บางปะกง แหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศบา้นปลา ธนาคารปแูสม
ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.33
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 3.00 2.67

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 2.67 1.67
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 2.33 1.67
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.33 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 22.33 19.67

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 2.33
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 1.33 2.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 2.00 3.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการ 1.33 2.33
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 1.67 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 9.33 12.33
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 87.33 87.00

รอ้ยละ 80.86 80.56
สัญลักษณ์  

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
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ตารางที่ 4-3 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต าบลบางปะกง 

ว ดใหม่

สงเคราะห์

ราษฎร์

ว ดคงคาราม
ว ดกลาง

บางปะกง
ว ดล่าง

ศาลเจ้าพอ่

โกมนิทร์

ศาลเจ้าพอ่

เสือ

กลุ่มขนม

บ้านป้านงค์

กลุ่มสตรี

ขนมหวาน

ศูนย์เรียนรู้

การท้านา

เกลือ

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.00 1.00 2.00 1.67 1.00 1.67 1.67 1.67
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.33 2.67 2.50 2.00 1.67 2.00 2.33 2.00 2.67
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.33 2.67 2.50 1.50 1.67 2.00 2.33 2.00 1.67
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ว ฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบค้นได้ 1.67 2.00 2.00 2.00 1.33 1.33 1.00 1.33 2.33
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.67 2.33 2.00 2.50 1.67 1.33 1.67 1.67 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 10.67 10.67 10.00 10.00 8.01 7.66 9.00 8.67 10.01

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.33 2.33 2.50 1.50 1.67 1.00 2.33 2.00 2.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 3.00 3.00 3.00 3.00 1.67 2.67 1.33 2.33 1.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.37 2.67 3.00 2.50 2.00 2.33 1.33 2.00 2.00

2.1 สภาพถนน 3.00 2.67 2.50 2.00 2.00 2.00 2.67 1.67 2.00
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 2.33 1.67
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.33 2.33 2.00 2.50 2.33 3.00 2.00 1.00 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.67 2.33 2.00 1.00 1.33 2.33 2.00 2.00 1.33
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 1.67

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตารางที่ 4-3 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต าบลบางปะกง (ต่อ) 

ว ดใหม่

สงเคราะห์

ราษฎร์

ว ดคงคาราม
ว ดกลาง

บางปะกง
ว ดล่าง

ศาลเจ้าพอ่

โกมนิทร์

ศาลเจ้าพอ่

เสือ

กลุ่มขนม

บ้านป้านงค์

กลุ่มสตรี

ขนมหวาน

ศูนย์เรียนรู้

การทา้นา

เกลือ

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 1.00 2.00 2.33 2.33
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.67 3.00 3.00 2.33 1.00 1.33 1.00 1.00
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 2.33 2.33 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.67 1.67
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 1.00 1.50 1.00 1.00 1.67 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.67 2.00 2.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 2.00 2.00 1.67 1.67 1.33 1.00 1.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.33 2.33 2.00 2.50 1.67 1.00 1.33 1.67 1.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 42.33 42.34 44.00 42.50 34.67 33.67 35.99 32.33 31.01

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.67 3.00 3.00 2.00 2.33 1.33 1.00 2.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.67 2.67 2.00 1.50 2.67 2.00 1.00 1.33 2.33
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1.67 3.00 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 1.67 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 2.67 3.00 3.00 2.67 2.00 3.00 2.00 1.67

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตารางที่ 4-3 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต าบลบางปะกง (ต่อ) 

ว ดใหม่

สงเคราะห์

ราษฎร์

ว ดคงคาราม
ว ดกลาง

บางปะกง
ว ดล่าง

ศาลเจ้าพอ่

โกมนิทร์

ศาลเจ้าพอ่

เสือ

กลุ่มขนม

บ้านป้านงค์

กลุ่มสตรี

ขนมหวาน

ศูนย์เรียนรู้

การทา้นา

เกลือ

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 1.00 2.00 2.33 2.33
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.67 3.00 3.00 2.33 1.00 1.33 1.00 1.00
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 2.33 2.33 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.67 1.67
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 1.00 1.50 1.00 1.00 1.67 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.67 2.00 2.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 2.00 2.00 1.67 1.67 1.33 1.00 1.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.33 2.33 2.00 2.50 1.67 1.00 1.33 1.67 1.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 42.33 42.34 44.00 42.50 34.67 33.67 35.99 32.33 31.01

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.67 3.00 3.00 2.00 2.33 1.33 1.00 2.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.67 2.67 2.00 1.50 2.67 2.00 1.00 1.33 2.33
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1.67 3.00 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 1.67 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 2.67 3.00 3.00 2.67 2.00 3.00 2.00 1.67

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตารางที่ 4-3 การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต าบลบางปะกง (ต่อ) 

ว ดใหม่

สงเคราะห์

ราษฎร์

ว ดคงคาราม
ว ดกลาง

บางปะกง
ว ดล่าง

ศาลเจ้าพอ่

โกมนิทร์

ศาลเจ้าพอ่

เสือ

กลุ่มขนม

บ้านป้านงค์

กลุ่มสตรี

ขนมหวาน

ศูนย์เรียนรู้

การท้านาเกลือ

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.67 2.50 2.00 2.33 2.00 2.67 2.33 2.67
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 2.33 2.33 1.50 2.00 2.33 2.33 2.00 2.00 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.33 2.67 1.50 1.50 1.67 2.67 2.33 2.00 1.67
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.67 2.67 1.50 1.50 1.67 2.00 2.00 1.00 1.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.67 2.00 2.00 1.50 1.00 1.33 2.33 2.00 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 18.67 23.35 18.50 17.50 18.34 18.66 18.66 15.33 17.00

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.67 2.67 3.00 3.00 2.67 3.00 2.33 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33 3.00 2.00 2.33 1.67 1.67 3.00 2.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 2.00 2.67 3.00 3.00 2.67 1.67 1.67 3.00 2.67
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 1.67 2.67 3.00 2.00 1.67 1.00 1.33 2.33 1.67
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 2.00 3.00 3.00 1.50 1.67 1.33 1.33 2.33 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 10.34 13.34 15.00 11.50 11.01 8.67 8.33 13.66 11.68
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 82.01 89.70 87.50 81.50 72.03 68.66 71.98 69.99 69.70

รอ้ยละ 75.94 83.06 81.02 75.46 66.69 63.57 66.65 64.81 64.54
สัญลักษณ์         

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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ตำรำงท่ี 4-4 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลบำงปะกง 

บา้นริมน้้าสปอร์ตคล บ สวนน้้าเกาะแกว้
พพิธิภ ณฑ์ยวุ

เกษตรกรไทย

ศูนยอ์นุร กษ์

ว ฒนธรรมบางปะกง
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ระด บเทคโนโลยใีนแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.33 2.00 1.67
2. คุณค่าและความหมายต่อการท่องเท่ียว 3.00 2.00 2.67 2.00
3. การสร้างความประท บใจใหแ้กน่ กท่องเท่ียว 2.00 2.67 2.00 1.67
4. การใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ีหรือพน กงาน 2.67 2.67 2.33 1.67
5. กจิกรรมการท่องเท่ียว 3.00 2.67 2.33 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 13.67 12.34 11.33 8.68

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.67 1.67 1.67 2.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 3.00 3.00 2.67 1.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 3.00 2.67 2.67 2.67

2.1 สภาพถนน 3.00 2.33 2.00 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งทอ่งเท่ียว 3.00 1.67 2.67 2.00
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 3.00 2.33 2.00 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.67 2.00 2.00 2.00
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.00 3.00 2.00

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-4 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลบำงปะกง (ต่อ) 

บา้นริมน้้าสปอร์ตคล บ สวนน้้าเกาะแกว้
พพิธิภ ณฑ์ยวุ

เกษตรกรไทย

ศูนยอ์นุร กษ์

ว ฒนธรรมบางปะกง
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 2.67 2.67 2.00
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 3.00 3.00 3.00 2.00
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 3.00 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.67 3.00 2.00 2.00
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.00 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.33 3.00 2.00 1.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 2.67 3.00 3.00 1.67

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.00 1.00 2.00 1.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 44.68 40.34 40.35 34.35

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 3.00 1.67 2.67 1.67
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 3.00 2.00 2.67 1.67
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.00 2.33 2.67 2.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 2.33 3.00 2.00

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ
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ตำรำงท่ี 4-4 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลบำงปะกง (ต่อ) 

บา้นริมน้้าสปอร์ตคล บ สวนน้้าเกาะแกว้
พพิธิภ ณฑ์ยวุ

เกษตรกรไทย

ศูนยอ์นุร กษ์

ว ฒนธรรมบางปะกง
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.33 3.00 3.00 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 2.00 2.00 2.67 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 3.00 3.00 2.67 1.67
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 3.00 3.00 2.00 1.67
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.00 2.00 2.00 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 22.00 21.33 23.35 16.35

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.33 3.00 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00 2.00 1.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.00 1.00 2.00 2.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการ 1.00 1.00 1.00 1.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 1.00 1.00 1.00 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 6.33 7.00 9.00 9.34
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 86.68 81.01 84.03 68.72

รอ้ยละ 80.26 75.01 77.81 63.63
สัญลักษณ์    

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ
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  จากตารางที่ 4-2 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ของต าบลบางปะ

กง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน

ระดับสูง คือ พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกง คิดเป็นร้อยละ 80.86 และ แหล่งท่องเที่ยวบ้าน

ปลาแสม คิดเป็นร้อยละ 80.56 

  จากตารางที่ 4-3 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิต ของต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง มีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ เป็นร้อยละ 

66.69 ศาลเจ้าพ่อเสือ คิดเป็นร้อยละ 63.57 ขนมบ้านป้านงค์ คิดเป็นร้อยละ 66.65 กลุ่มสตรีขนม

หวาน คิดเป็นร้อยละ 64.81 และศูนย์เรียนรู้การท านาเกลือ คิดเป็นร้อยละ 64.54 รองลงมาคือ  

แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง มีจ านวน 4 แห่ง 

ได้แก่ วัดคงคาราม คิดเป็นร้อยละ 83.06 วัดกลางบางปะกง คิดเป็นร้อยละ 81.02 วัดใหม่สงเคราะห์

ราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 75.94 และวัดบ ารุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม  คิดเป็นร้อยละ 75.46 

  จากตารางที่ 4-4 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะของต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ คิดเป็นร้อยละ 

80.26 รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย คิดเป็นร้อยละ 77.81  และสวนน้ าเกาะแก้ว คิดเป็น

ร้อยละ 75.01 
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ตำรำงท่ี 4-5 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ต ำบลท่ำข้ำม 

โครงการบา้นปลา เกาะทา่ขา้ม ปากอา่วบางปะกง
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความสมบรูณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 2.67 1.67 3.00
2. สภาพทางภมูิท ศน์ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 2.00 2.33 2.67
3.  ด้านเอกล กษณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว 1.33 2.00 2.33
4. ความส มพ นธต่์อวถิชีวีติของชมุชนทอ้งถิ่น 2.67 2.67 2.67
5. ความเปราะบางของพืน้ท่ี 3.00 2.33 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 11.67 11.00 13.00

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.33 2.00 2.33
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 1.33 3.00 1.33
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.67 3.00 2.00

2.1 สภาพถนน 3.00 2.00 2.00
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.00 2.00
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.33 1.67 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 1.33 2.67 1.67
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 1.67 2.00

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-5 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ต ำบลท่ำข้ำม (ต่อ) 

โครงการบา้นปลา เกาะทา่ขา้ม ปากอา่วบางปะกง
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 3.00 2.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 2.67 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 2.33 2.33
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 2.00 2.00
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67 1.00 1.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00 2.33
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.00 2.33 1.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.00 3.00 2.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 35.33 38.34 31.99

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งทอ่งเท่ียว 3.00 2.00 2.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 1.33 2.33 1.67
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 3.00 2.33 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 1.67 1.67

1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
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ตำรำงท่ี 4-5 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ต ำบลท่ำข้ำม (ต่อ) 

โครงการบา้นปลา เกาะทา่ขา้ม ปากอา่วบางปะกง
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33 2.67
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 2.00 2.33 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.00 1.67 2.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.00 1.00 1.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.00 1.67 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 17.00 17.33 17.01

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00 1.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.33 2.00 1.67
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการ 1.00 1.67 1.67
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 1.33 2.00 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 8.66 10.67 10.01
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 72.66 77.34 72.01

รอ้ยละ 67.28 71.61 66.68
สัญลักษณ์   

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน

ตัวช้ีวดั
ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงที่ 4-6 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถชีีวิต ต ำบลท่ำข้ำม  

ว ดทองนพคุณ ว ดทา่ขา้ม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.00 2.00
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.33 1.33
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 1.67 2.33
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 2.00 1.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 9.00 8.66

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.00 2.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 3.00 2.33
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.67 2.33

2.1 สภาพถนน 2.33 2.33
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.67
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.00 1.67
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.67

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงที่ 4-6 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถชีีวิต ต ำบลท่ำข้ำม (ต่อ) 

ว ดทองนพคุณ ว ดทา่ขา้ม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 2.00
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 2.67
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งทอ่งเท่ียว 1.00 1.33
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00 2.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 3.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.00 2.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 39.33 38.33

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 1.67 2.67
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.33 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 2.33

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงที่ 4-6 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถชีีวิต ต ำบลท่ำข้ำม (ต่อ) 

ว ดทองนพคุณ ว ดทา่ขา้ม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความ 2.00 2.33

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.33 1.67
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.00 1.33
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.00 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 17.00 18.65

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 2.00 1.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 1.67 1.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวใน 1.67 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 10.34 9.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 75.67 74.64

รอ้ยละ 70.06 69.11
สัญลักษณ์  

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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ตำรำงท่ี 4-7 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลท่ำข้ำม 

สนามกอลฟ ์รอย ล เลคไซด์ 

กอลฟค์ล บ
สนามกอลฟบ์างปะกง โรงไฟฟา้บางปะกง

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ระด บเทคโนโลยใีนแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00 2.67
2. คุณค่าและความหมายต่อการท่องเท่ียว 1.67 1.33 2.67
3. การสร้างความประท บใจใหแ้กน่ กท่องเท่ียว 2.33 2.67 3.00
4. การใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ีหรือพน กงาน 2.33 2.67 2.33
5. กจิกรรมการท่องเท่ียว 2.00 2.33 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 10.33 11 13

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.00 2.00 3.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.33 2.67 2.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 3.00 3.00 3.00

2.1 สภาพถนน 3.00 3.00 3.00
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.67 2.33
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00 1.67 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 3.00 2.67 3.00
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.33 3.00

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-7 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลท่ำข้ำม (ต่อ) 

สนามกอลฟ ์รอย ล เลคไซด์ 

กอลฟค์ล บ
สนามกอลฟบ์างปะกง โรงไฟฟา้บางปะกง

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 3.00 3.00
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 3.00 3.00 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 2.67 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.67 3.00 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 1.67
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.33 2.67 1.33
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33 3.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.00 1.33 2.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 42.34 43.01 43.66

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.67 3.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.33 2.67 3.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.33 2.00 2.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 3.00 3.00

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ
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ตำรำงท่ี 4-7 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลท่ำข้ำม (ต่อ) 

สนามกอลฟ ์รอย ล เลคไซด์ 

กอลฟค์ล บ
สนามกอลฟบ์างปะกง โรงไฟฟา้บางปะกง

ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.67 3.00 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 2.00 2.00 2.33

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 3.00 3.00 2.33
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 3.00 3.00 3.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.33 1.67 2.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 21.66 23.01 23.33

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.67 2.67 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.33 3.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.00 1.33 1.33
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการ 1.00 1.33 1.33
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 2.00 2.33 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 7.67 8.99 10.99
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 82.00 86.01 90.98

รอ้ยละ 75.93 79.64 84.24
สัญลักษณ์   

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ
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  จากตารางที่ 4-5 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ของต าบลท่าข้าม 

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปาน

กลาง จ านวน 2 แห่ง คือ โครงการบ้านปลาและเขื่อนเดินริมน้ า คิดเป็นร้อยละ 67.28 และ ปากอ่าว

บางปะกง คิดเป็นร้อยละ 66.68 และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในระดับสูง คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม คิดเป็นร้อยละ 71.61 

  จากตารางที่ 4-6 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิต ของต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดทองนพคุณ  (วัดบางแสม) คิดเป็นร้อยละ 70.06 และ  

วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม คิดเป็นร้อยละ  69.11 

  จากตารางที่ 4-7 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ ของต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง คือ โรงไฟฟ้าบางปะกง คิดเป็นร้อยละ  84.24  สนามกอลฟ์บางปะ

กง คิดเป็นร้อยละ  79.64 และสนามกอลฟ์ รอยัล เลคไซด์ กอลฟ์คลับ คิดเป็นร้อยละ 75.93 
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ตำรำงท่ี 4-8 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงวัว 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ว ดอสุภาราม

ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 2.00
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการทอ่งเท่ียว 2.33
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 2.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 10.66

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.33
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.67

2.1 สภาพถนน 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 3.00
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.67
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 1.67

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-8 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงวัว (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ว ดอสุภาราม

ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.00
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 2.67

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 38.69

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.67
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1.67
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.33

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก
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ตำรำงท่ี 4-8 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงวัว (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ว ดอสุภาราม

ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก ส่ิงกอ่สร้าง ว สดุต่างๆ 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.33
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการทอ่งเท่ียว 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 16.33

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.67
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการทอ่งเท่ียว 2.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการแหล่งทอ่งเที่ยว 1.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 1.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 8.67
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 74.35

รอ้ยละ 68.84
สัญลักษณ์ 

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

 



 409 / 607 

 

  จากตารางที่ 4-8 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิต ของต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดอุสภาราม คิดเป็นร้อยละ 68.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



410 / 607 
 

ตำรำงท่ี 4-9 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลเขำดิน 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ว ดอสุภาราม

ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 2.33
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.33
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.67
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 2.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 12.00

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.67
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 3.00

2.1 สภาพถนน 2.33
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.67
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.67
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 3.00
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-9 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลเขำดิน (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ว ดอสุภาราม

ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 3.00
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 3.00
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 3.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 3.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.33
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 45.34

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 3.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 3.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 3.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 3.00

ตัวช้ีวดั

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-9 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลเขำดิน (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ว ดอสุภาราม

ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.67
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก ส่ิงกอ่สร้าง ว สดุต่างๆ 3.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 3.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 3.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการทอ่งเท่ียว 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 26.00

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการทอ่งเท่ียว 2.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการแหล่งทอ่งเที่ยว 2.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 12.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 95.34

รอ้ยละ 88.28
สัญลักษณ์ 

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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  จากตารางที่ 4-9 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิต ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง คือ วัดอุสภาราม คิดเป็นร้อยละ 88.28 
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ตำรำงท่ี 4-10 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลท่ำสะอ้ำน 

ว ดท่าสะอา้น ศาลเจ้าแม่ท บทิม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.67 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.00 2.00
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 1.67 2.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 10.34 10.00

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.67 3.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.67 2.00
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 3.00 2.33

2.1 สภาพถนน 2.33 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.67 2.67
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-10 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลท่ำสะอ้ำน (ต่อ) 

ว ดท่าสะอา้น ศาลเจ้าแม่ท บทิม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.33 2.33
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 2.33 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.33 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.33 1.67
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 2.67 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.33

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.67 2.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 37.00 37.33

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 1.67 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.33 2.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.33 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.00 2.33

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-10 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลท่ำสะอ้ำน (ต่อ) 

ว ดท่าสะอา้น ศาลเจ้าแม่ท บทิม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความ 2.00 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.33 2.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.33 1.67
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.00 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 16.32 17.99

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.33 2.67
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.67 2.33
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 1.33 2.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวใน 2.33 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 9.99 12.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 73.65 77.32

รอ้ยละ 68.19 71.59
สัญลักษณ์  

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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ตำรำงท่ี 4-11 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลท่ำสะอ้ำน 

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ

ตลาดริมน้้าท่าสะอา้น

ค่าคะแนน

1. ระด บเทคโนโลยใีนแหล่งท่องเท่ียว 1.00
2. คุณค่าและความหมายต่อการท่องเท่ียว 2.00
3. การสร้างความประท บใจใหแ้กน่ กท่องเท่ียว 2.33
4. การใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ีหรือพน กงาน 1.67
5. กจิกรรมการท่องเท่ียว 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 9.33

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 3.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 3.00

2.1 สภาพถนน 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งทอ่งเท่ียว 2.00
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.33

ต วชี้ว ด

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-11 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลท่ำสะอ้ำน (ต่อ) 

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ

ตลาดริมน้้าท่าสะอา้น

ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.67
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.33

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.33
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 40.67

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งทอ่งเท่ียว 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67

ต วชี้ว ด

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

 



 419 / 607 

 

ตำรำงท่ี 4-11 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทรัพยำกรท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ต ำบลท่ำสะอ้ำน (ต่อ) 

ทรพัยากรทอ่งเทีย่วเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ

ตลาดริมน้้าท่าสะอา้น

ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.33
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก ส่ิงกอ่สร้าง ว สดุต่างๆ 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.67
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.33
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเที่ยว 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 18.66

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.67
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 2.33
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการแหล่งท่องเที่ยว 2.33
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 12.33
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 80.99

รอ้ยละ 74.99
สัญลักษณ์ 

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ต วชี้ว ด
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  จากตารางที่ 4-10 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง คือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม คิดเป็นร้อยละ 71.59 และมีความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดท่าสะอ้าน คิดเป็นร้อยละ 68.19 

  จากตารางที่ 4-11 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ ของต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง คือ ศตลาดริมน้ าท่าสะอ้าน คิดเป็นร้อยละ 74.99 
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ตำรำงท่ี 4-12 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงผึ้ง 

วดับางผ้ึง
กลุ่มสตรบ้ีานศรเีสม็ด (ผลิต

กางเกง)

กลุ่มสตรที าขนมพ้ืนบ้านศรี

เสม็ด (ขนมกงป้าลิ้ม)
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 2.00
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 1.00 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเที่ยว 2.00 1.00 2.33
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 2.00 1.00 1.33
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 1.00 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 9.67 5.67 9.33

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.00 1.67 1.67
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.67 2.00 2.00
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.67 2.00 2.00

2.1 สภาพถนน 2.33 2.00 2.00
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00 2.67
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00 1.00 1.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.33 1.00 1.00
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 1.00 1.00

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-12 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงผึ้ง (ต่อ) 

วดับางผ้ึง
กลุ่มสตรบ้ีานศรเีสม็ด (ผลิต

กางเกง)

กลุ่มสตรที าขนมพ้ืนบ้านศรี

เสม็ด (ขนมกงป้าลิ้ม)
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.33 1.67 1.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.33 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 2.67 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.33 2.67
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67 2.00 1.33
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 1.67 1.67

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.67 1.67 2.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 36.33 31.34 32.01

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.33 2.67
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.67 2.67 3.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.67 2.00 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.33 2.33 2.67

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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ตำรำงท่ี 4-12 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงผึ้ง (ค่อ) 

วดับางผ้ึง
กลุ่มสตรบ้ีานศรเีสม็ด (ผลิต

กางเกง)

กลุ่มสตรที าขนมพ้ืนบ้านศรี

เสม็ด (ขนมกงป้าลิ้ม)
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 2.00 1.67 1.33

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 2.00 1.33 1.67
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.67 1.33 1.67
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 2.00 2.33 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 20.34 17.99 19.34

1.1 การตอบร บจากชมุชน 2.67 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งทอ่งเท่ียว 2.00 3.00 3.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.67 3.00 3.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนที่มีส่วนร่วมในการจ ดการ 1.67 3.00 3.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 1.67 3.00 3.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 9.68 15.00 15.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 76.02 70.00 75.68

รอ้ยละ 70.39 64.81 70.07
สัญลักษณ์   

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

ตัวช้ีวดั

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
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  จากตารางที่ 4-12 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลบางผึ้ง  อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดบางผึ้ง คิดเป็นร้อยละ 70.39 กลุ่มสตรีท าขนมพื้นบ้านศรีเสม็ด

พัฒนา (กลุ่มขนมกงป้าลิ้ม) คิดเป็นร้อยละ  70.07 และ กลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด (ผลิตกางเกง) บ้านป้า

ปราณี คิดเป็นร้อยละ 64.81  
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ตำรำงท่ี 4-13 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงนำง 

วดับางนาง วดัวรพรตสังฆาวาส

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.67
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 1.00 1.67
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.00 2.00
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 2.00 1.67
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 1.67 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 7.67 9.34

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.33 1.67
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.33 2.33
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.33 2.33

2.1 สภาพถนน 1.67 2.00
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 1.33 2.33
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 1.00 1.33
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 1.67 1.33
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 1.33 2.33

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-13 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงนำง (ต่อ) 

วดับางนาง วดัวรพรตสังฆาวาส

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 2.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67 2.33
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.00 1.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 32.99 35.65

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.33 2.33
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 1.67 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.33 2.33

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-13 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงนำง (ต่อ) 

วดับางนาง วดัวรพรตสังฆาวาส

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความ 2.00 2.33

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.00 2.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.33 1.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.33 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 16.32 18.98

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 2.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.00 1.33
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 1.00 1.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวใน 1.67 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 8.34 9.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 65.32 72.97

รอ้ยละ 60.48 67.56
สัญลักษณ์  

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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  จากตารางที่ 4-13  พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลบางนาง  อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดวรพรตสังฆาวาส คิดเป็นร้อยละ 67.56 และวัดบางนาง คิดเป็น

ร้อยละ  60.48 
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ตำรำงท่ี 4-14 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงหัก 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

วดัชลธีบุญญาวาส

ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.00
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.00
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 1.67
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 8.34

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 1.33
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.33
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.33

2.1 สภาพถนน 1.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 1.67
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.33

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-14 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงหัก (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

วดัชลธีบุญญาวาส

ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.33
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.67
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.33
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 2.67
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 1.33

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 34.98

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.33

ตัวช้ีวดั

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-14 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบำงหัก (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

วดัชลธีบุญญาวาส

ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก ส่ิงกอ่สร้าง ว สดุต่างๆ 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.33
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการทอ่งเท่ียว 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 16.32

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการทอ่งเท่ียว 1.67
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการแหล่งทอ่งเที่ยว 1.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 9.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 68.64

รอ้ยละ 63.56
สัญลักษณ์ 

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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  จากตารางที่ 4-14  พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลบางหัก  อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดชลธีบุญญาวาส คิดเปน็ร้อยละ 63.56 
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ตำรำงท่ี 4-15 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลหน้ำประดู่ 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

วดัแหลมแค

ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.33
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 1.67
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 2.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 8.33

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 1.00
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.33
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.00

2.1 สภาพถนน 1.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.00
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.00
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-15 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลหน้ำประดู่ (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

วดัแหลมแค

ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.33
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 2.33
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว 2.00
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว 1.33
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 2.33
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 1.67

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.67
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 33.65

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.33
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.33
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.33

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก
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ตำรำงท่ี 4-15 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลหน้ำประดู่ (ต่อ) 

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

วดัแหลมแค

ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก ส่ิงกอ่สร้าง ว สดุต่างๆ 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.33
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 2.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 17.99

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งทอ่งเท่ียว 2.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.67
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการจ ดการแหล่งท่องเท่ียว 1.33
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 9.33
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 69.30

รอ้ยละ 64.17
สัญลักษณ์ 

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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  จากตารางที่ 4-15  พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลหน้าประดู่  อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดแหลมแค คิดเป็นร้อยละ 64.17 
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ตำรำงท่ี 4-16 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบ้ำนเก่ำ 

วดับ้านเก่า วดัศรปีระชาราม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.33 1.00
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 1.67 1.67
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีที่สืบค้นได้ 1.67 1.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.33 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 9.00 8.00

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 1.00 1.33
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.00 2.00
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.00 1.67

2.1 สภาพถนน 2.67 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.33
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 2.33 2.33
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.67 1.67
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-16 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบ้ำนเก่ำ (ต่อ) 

วดับ้านเก่า วดัศรปีระชาราม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.67 2.67
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.67
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 2.67 2.67
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.00 1.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 2.67
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 1.67

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 2.00 1.00
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 36.68 34.01

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.67 2.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.67 2.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 2.67

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั
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ตำรำงท่ี 4-16 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลบ้ำนเก่ำ (ต่อ) 

วดับ้านเก่า วดัศรปีระชาราม

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.33
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความ 2.33 1.33

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.00 1.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.67 1.67
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.33 1.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 18.67 16.00

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 1.67
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 2.00 1.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 1.67 1.33
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวใน 1.33 1.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 10.00 8.33
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 74.35 66.34

รอ้ยละ 68.84 61.43
สัญลักษณ์  

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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  จากตารางที่ 4-16  พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ วัดบ้านเก่า  คิดเป็นร้อยละ 68.84  และวัดศรีประชาราม  คิดเป็น

ร้อยละ 64.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 441 / 607 

 

ตำรำงท่ี 4-17 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลเกำะลอย 

วดัเกาะลอย วดัหนองอ้อ
วดัยคุลราษฏร์

สามัคคี

กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชน(จักรสาน
กลุ่มอาชีพนวด

แผนไทย
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00 2.00 1.67 1.67
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 1.00 2.00 2.00 1.67 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ว ฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบค้นได้ 1.00 2.00 1.67 1.00 1.00
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 1.33 1.33 2.67 2.00 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 6.33 8.33 10.34 8.34 8.67

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.00 2.00 3.00 2.00 2.67
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.00 2.33 3.00 2.00 2.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.00 2.00 3.00 2.00 2.67

2.1 สภาพถนน 2.00 2.00 2.33 1.67 2.33
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00 2.67 1.67 2.67
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 1.33 1.33 1.33 1.33 1.67
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 1.33 1.33 1.33 1.33 1.67
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 1.67 2.00 2.00 2.00 2.00

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

1.ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-17 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลเกำะลอย (ต่อ) 

วดัเกาะลอย วดัหนองอ้อ
วดัยคุลราษฏร์

สามัคคี

กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชน(จักรสาน
กลุ่มอาชีพนวด

แผนไทย
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 2.33 2.33 2.33 1.67 2.33
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.00 2.33 2.00 2.33
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 2.67 2.67 3.00 3.00 2.67
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งทอ่งเท่ียว 2.33 2.00 3.00 2.67 2.33
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.00 1.33 1.00 1.00
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.00 1.00 1.33 1.33 2.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 2.67 2.67 3.00 2.67 2.33
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 2.00 1.67 2.00 2.00 2.33

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 1.00 1.67 2.00 2.00 2.33
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 31.66 32.00 38.98 32.34 38.00

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.00 3.00 1.67 3.00
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 2.00 2.00 2.33 2.00 3.00
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.00 2.33 2.33 2.33 3.00
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.33 2.33 2.33 2.33 2.67

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจยัภายนอก

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-17 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลเกำะลอย (ต่อ) 

วดัเกาะลอย วดัหนองอ้อ
วดัยคุลราษฏร์

สามัคคี

กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชน(จักรสาน
กลุ่มอาชีพนวด

แผนไทย
ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความสะดวก 2.00 2.00 2.00 1.67 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 1.67 1.00 2.00 2.00 2.33
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.00 1.00 1.33 1.00 2.00
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 1.00 1.00 2.00 3.00 2.33

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 16.67 15.66 19.32 18.00 22.33

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 1.67 1.67 1.67 3.00 3.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 1.00 1.33 1.00 3.00 3.00
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 1.00 1.33 1.00 3.00 3.00
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวในแหล่ง 1.00 1.33 1.00 3.00 3.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 7.67 8.66 7.67 15.00 15.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 62.33 64.65 76.31 73.68 84.00

รอ้ยละ 57.71 59.86 70.66 68.22 77.78
สัญลักษณ์     

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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  จากตารางที่ 4-17  พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลเกาะลอย อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับปานกลาง คือ  วัดยุคลราษฏร์สามัคคี  คิดเป็นร้อยละ 70.66 กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน(จักรสานและถ่านหอม) คิดเป็นร้อยละ 68.22  วัดหนองอ้อ  คิดเป็นร้อยละ 59.86 

และ วัดเกาะลอย คิดเป็นร้อยละ 57.71   และมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน

ระดับสูง คือ  กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ต.เกาะลอย  (นวดแผนไทยวัดใหม่) คิดเป็นร้อยละ 77.78 
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ตำรำงท่ี 4-18 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลคลองต ำหรุ 

ศูนยเ์รยีนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ วดับุญญาราศรี

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

1. ความเปน็เอกล กษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 1.33 1.67
2. ความด ง้เดิมทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 2.00
3. การสร้างคุณค่าและความส้าค ญทางการท่องเท่ียว 2.33 2.00
4. ความเปน็มาทางประว ติศาสตร์ ว ฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ 1.33 1.67
5. ความงดงามทางศิลปว ฒนธรรม 2.00 2.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่1 8.99 9.34

1.1 การเชื่อมโยงกจิกรรมก บแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 2.33 2.33
1.2 ประเภทกจิกรรมท่องเท่ียว 2.33 1.67
1.3 ล กษณะกจิกรรมการท่องเท่ียว 2.67 2.33

2.1 สภาพถนน 2.33 2.67
2.2 ความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.33 2.67
2.3 ระยะทางท่ีเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวจากเส้นทางสายหล ก 1.33 1.33
2.4 ปา้ยชี้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวต ง้แต่เส้นทางสายหล ก 2.33 2.00
2.5 พาหนะร บจ้างท่ีเขา้ถงึแหล่งท่องเท่ียว 2.00 2.67

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่1 สิ่งดึงดูดใจทางการทอ่งเทีย่ว

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว

2.33
องค์ประกอบที ่2 ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-18 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลคลองต ำหรุ (ต่อ) 

ศูนยเ์รยีนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ วดับุญญาราศรี

ค่าคะแนน ค่าคะแนน

3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 3.00 3.00
3.2 ท่ีน ่งพ กผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.67
3.3 ระบบสาธารณูปโภคข ้นพืน้ฐาน ได้แก ่ไฟฟา้ น้้าประปา 3.00 3.00
3.4 หอ้งสุขาหรือหอ้งน้้าบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.67
3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเท่ียว 1.00 1.33
3.6 ร้านจ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 1.67 1.00
3.7 ส ญญาณโทรศ พท์ และส ญญาณอนิเตอร์เน็ต 3.00 3.00
3.8 การส่ือความหมายในแหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.00

4.1 การสน บสนุนจากองค์กรภายนอก 3.00 2.33
รวมคะแนนองค์ประกอบที ่2 40.99 38.67

1.1 การร กษาดูแล และการฟืน้ฟแูหล่งท่องเท่ียว 3.00 2.67
1.2 การใชป้ระโยชน์ของพืน้ท่ี 3.00 2.33
1.3 การร กษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2.00 2.67
1.4 การจ ดการขยะมูลฝอย 2.67 2.67

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ

4. ศักยภาพในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วจากปัจจัยภายนอก

ตัวช้ีวดั

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารจัดการ
1. การจัดการด้านการอนุรกัษ์แหล่งทอ่งเทีย่ว

3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทอ่งเทีย่ว
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ตำรำงท่ี 4-18 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศำสนสถำน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ต ำบลคลองต ำหรุ (ต่อ) 

ศูนยเ์รยีนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ วดับุญญาราศรี

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
1.5 การกา้หนดชว่งเวลาในการเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว 1.67 2.00
1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของส่ิงอา้นวยความ 2.33 2.00

2.1 บคุลากรด้านการบริการ 2.67 2.00
2.2 ระบบการร กษาความปลอดภ ย 1.33 1.67
2.3 ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว 2.67 1.67

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่3 21.34 19.68

1.1 การตอบร บจากชมุชน 3.00 3.00
1.2 การมีส่วนร่วมของชมุชนในแหล่งท่องเท่ียว 2.67 2.00
1.3 การรวมกลุ่มเพือ่จ ดต ง้องค์กรชมุชนด้านการท่องเท่ียว 2.33 1.67
1.4 จ้านวนร้อยละของสมาชกิองค์กรชมุชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 2.33 1.33
1.5 การได้ร บผลประโยชน์ของคนในชมุชนต่อการท่องเท่ียวใน 2.33 1.00

รวมคะแนนองค์ประกอบที ่4 12.66 9.00
รวมทัง้ 4 องค์ประกอบ 83.98 76.69

รอ้ยละ 77.76 71.01
สัญลักษณ์  

องค์ประกอบที ่4 การมีส่วนรว่มของชุมชน
1. ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการทอ่งเทีย่ว

2. การจัดการด้านการทอ่งเทีย่ว

ตัวช้ีวดั

ประวติัศาสตร ์ศาสนสถาน วฒันธรรม และวถีิชีวติ
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  จากตารางที่ 4-18 พบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิต ของต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง คือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ  คิดเป็นร้อยละ 77.76 และวัด

บุญญาราศรี คิดเป็นร้อยละ 71.01 
 

ผลกำรวิจัยระยะที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบ (Model) กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำ

บำงปะกง 

  จากการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษามาสร้างรูปแบบ (Model) การบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ดังรูปที่ 4-266 

 

รูปที่ 4-266 รูปแบบ (Model) กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
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จากรูปที่ 4-2  พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นรูปแบบที่

ให้ความส าคัญกับการบูรณาการร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จะเริ่มต้นจากการพิจารณาองค์ประกอบของการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 องค์ประกอบ กล่าวคือ ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง จะเริ่มต้นจากการพิจารณาองค์ประกอบของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 

4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนสิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยว เป็นคุณลักษณะส าคัญของแหล่ง

ท่องเที่ยวแต่ละประเภท ซึ่งท าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยที่ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 

   1.  ด้านศิลปวัฒนธรรม พิจารณาจาก ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม การสร้างคุณค่าและความส าคัญทางการท่องเที่ยว ความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบค้นได้ และความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม 

   2.  ด้านธรรมชาติ พิจารณาจาก ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้านเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 

ความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และความเปราะบางของพ้ืนที่ 

   3. ด้านนันทนาการและกิจกรรมพิเศษหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ พิจารณาจาก ระดับ

เทคโนโลยีในแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าและความหมายต่อการท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจให้แก่

นักท่องเที่ยว การให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน และกิจกรรมการท่องเที่ยว 

  องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนศักยภำพในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่

ช่วยเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณค่าและความส าคัญ และเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยว โดย

พิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

   1.  ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว พิจารณาจาก การเชื่อมโยงกิจกรรมกับ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ประเภทกิจกรรมท่องเที่ยว และลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยว 

   2. ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจาก สภาพถนน ความสะดวกใน

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ระยะทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจากเส้นทางสายหลัก ป้ายชี้ทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวตั้งแต่เส้นทางสายหลัก และพาหนะรับจ้างที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

   3.  ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว พิจารณาจาก 

สถานที่จอดรถหรือท่าเทียบเรือ ที่นั่งพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 
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ไฟฟ้า น้ าประปา ห้องสุขาหรือห้องน้ าบริเวณแหล่งท่องเที่ยว บริการธนาคารหรือตู้ ATM บริเวณ

แหล่งท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สัญญาณโทรศัพท์และ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต และการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุด

ประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และเอกสารเผยแพร่ 

   4.  ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก พิจารณาจาก การ

สนับสนุนจากองค์กรภายนอก 

  องค์ประกอบที่  3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เป็นความสามารถในการควบคุม ดูแล 

ด าเนินงาน และจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 2 ด้าน ดังนี้ 

   1.  การจัดการด้านอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว พิจารณาจาก การรักษาดูแลและการ

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย 

การก าหนดช่วงเวลาในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว และความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่ง

อ านวยความสะดวก สิ่งก่อสร้าง วัสดุต่างๆ 

   2.  การจัดการด้านการท่องเที่ยว พิจารณาจาก บุคลากรด้านการบริการ ระบบการ

รักษาความปลอดภัย และผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 

  องค์ประกอบท่ี 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือผลประโยชน์ของคนในชุมชน โดยพิจารณา

จากปัจจัย ได้แก่ 

   1.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเที่ยว พิจารณาจาก การตอบรับจาก

ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งองค์กรชุมชนด้านการ

ท่องเที่ยว จ านวนร้อยละของสมาชิกองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการ

ได้รับผลประโยชน์ของคนในชุมชนต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

  โดยองค์ประกอบในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวข้างตัน จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้ดียิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการรองรับด้านการท่องเที่ยว  

สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างผลประโยชน์ให้แก่

ชุมชน 

  ทั้ งนี้  ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้ เป็นไปตาม

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จะมีการด าเนินงานออกเป็น 2 มิติ ได้แก ่ 
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  มิติที่ 1  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับต่ า และระดับปานกลาง 

  มิติที่ 2  การส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไป

ได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง 

  

 มิติที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว 

  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เป็นการ

ด าเนินงานส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับต่ า 

และระดับปานกลาง โดยการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนพื้นที่และกิจกรรม ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว 

ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างจิตส านึกในแหล่งท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว มีแนวทางใน

การพัฒนา ดังนี้ 

   1.  สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์

แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว  

   2.  สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ 

โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมรดกวัฒนธรรมของพ้ืนที่

ท่องเที่ยว 

   3.  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง 

เพ่ือสร้างความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยการ

จัดเป็นรายการน าเที่ยว เช่น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ เป็นต้น 

  องค์ประกอบท่ี 2 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

   1.  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 

    1.1 จัดท าป้ายบอกทางให้ชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณทางแยก ทางเลี้ยว เพ่ือ

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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    1.2  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในส่วนที่ช ารุดให้มีสภาพดี เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง 

    1.3  ก ากับดูแลรถรับจ้างสาธารณะให้มีจ านวนและความถี่ในการให้บริการที่

เพียงพอ สะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการ 

    1.4  จัดการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะการให้บริการ

อินเตอร์เน็ตฟรีในแหล่งท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจัด

พ้ืนที่  

   2.  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

    2.1  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชุมชน หรือจุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 

โดยอาจจัดตั้งในบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของชุมชน เช่น ส านักงานเทศบาลต าบล เป็นต้น 

โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต้องรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งของชุมชน สามารถให้ทั้งข้อมูล

ความรู้ ตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว  

    2.2  จัดท าแผนที่ท่องเที่ยว ที่แสดงเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ร้านจ าหน่าย

สินค้าท่ีระลึก จุดบริการ ATM จุดบริการรถโดยสารสาธารณะ  

    2.3  จัดท าป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ข้อมูลส าคัญของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

    2.4  จัดพื้นที่จอดรถให้เป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัย 

    2.5  จัดท าห้องน้ าที่สะอาด และออกแบบอาคารให้กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว 

    2.6  จัดให้มีร้านขายสินค้าท่ีระลึกที่เพียงพอ และเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  มีการ

ก าหนดราคาที่เป็นธรรม 

    2.7  ให้บริการส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องสุขา 

    2.8  จัดการเรื่องความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น เพ่ิมการตรวจตราของ

เจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

  องค์ประกอบท่ี 3 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

   1.  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทุก

กลุ่ม  
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   2.  ผลักดันให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในวงกว้าง 

   3.  จัดท าเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว หรือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   4.  สร้างความประทับใจในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

บอกต่อ หรือการตลาดแบบปากต่อปาก 

  องค์ประกอบท่ี 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

   1.  จัดตั้งองค์กรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมา

จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมกัน มีเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

   2.  เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากประชาชนใน

พ้ืนที่ก่อน เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของตน 

   3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว อาทิ 

    3.1  ภาครัฐส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ เช่น ก าหนดนโยบายด้านการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

    3.2  ภาคเอกชน เช่น ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ โรงแรม มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 

เช่น พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

สนับสนุนการจ้างงานประชาชนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

    3.3  ประชาชนในพ้ืนที่ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ เช่น มีส่วนร่วมในการวางแผน 

ตัดสินใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ

ของทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือเกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

 



454 / 607 
 

  องค์ประกอบท่ี 5 ด้ำนงบประมำณ 

   1.  สรรหาแหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งเงินทุน

สามารถหาได้จาก ภาครัฐ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ภาคเอกชน ได้แก่ 

เงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว เงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน 

NGOs โดยการสรรหาแหล่งเงินทุนจะต้องมีการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนงานในการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท 

   2.  จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน โดยมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนของกองทุนหมู่บ้าน

มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  

   3.  ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให้เกิดการสร้างงานและการกระจาย

รายได้แก่คนในชุมชน อีกท้ังยังสามารถน ารายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 

 มิติที่ 2 กำรส่งเสริมศักยภำพเพื่อสร้ำงควำมย่ังยืน 

  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน 

เป็นการด าเนินงานส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน

ระดับสูง โดยการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 

  องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

   ให้ความส าคัญกับการได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพียงพอกับการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ ชุมชนอาจได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่มาก แต่ผลประโยชน์นั้น

สามารถน ามาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มากกว่า

การที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมาย แต่ไม่สามารถน ามาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้

เลย โดยแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

   1.  สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับประชาชน

ในพ้ืนที่ว่าการจัดการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นการมุ่งหารายได้ที่เป็นตัวเงินเป็นส าคัญ แต่มองถึงความยั่งยืน

ของชุมชน โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนเป็นหลัก 

   2.  ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ต้องให้ความส าคัญกับการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ทั้งผลประโยชน์ด้านตัวเงิน และผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ที่ทุกคนในชุมชนต้อง

ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เป็นการผูกขาดผลประโยชน์โดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
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   3.  น าเสนอมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนระบบนิเวศธรรมชาติที่โดดเด่น ผ่าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว จัดเป็นรายการน าเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการทั้งรูปแบบกิจกรรม และ

การให้บริการ เพ่ือเพ่ิมรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 

   4.  สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือ

สร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นนั้น เช่น สถานประกอบการโรงแรม ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นวัตถุดิบใน

การให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

   5.  ส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เพ่ือสร้างงานและรายได้เสริมให้

ประชาชนในพ้ืนที่นอกเหนือจากรายได้ประจ า โดยให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดอาชีพดั้งเดิมให้กับ

เยาวชนในท้องถิ่น เช่น การจักสาน การท าขนมไทยโบราณ การนวดน้ ามัน การนวดแผนไทย เป็นต้น 

เพ่ืออนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของชุมชนไม่ให้สูญหาย อีกทั้งยังก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าอันเป็น

เอกลักษณ์ และรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ควรส่งเสริมอาชีพด้านการบริการท่องเที่ยว 

เพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม เช่น การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจในการ

เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น 

  องค์ประกอบท่ี 2 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม 

   ให้ความส าคัญกับศักยภาพของชุมชนในการด ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนเดิม อยู่ได้โดย

ไม่เกิดความขัดแย้งอันเกิดจากการท่องเที่ยว และเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจาก

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งสามารถรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้ 

โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและวัฒนธรรม มีดังนี้ 

   1. ความยั่งยืนด้านสังคม 

    1.1  การให้การศึกษาหรือความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ในด้านการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับเยาวชนในท้องถิ่น โดยอาจมีแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวของท้องถิ่นไว้ในบทเรียน เช่น ระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้อง

ถ่ายทอดความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนมีฐานความรู้ในการน าไป

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้ต่อไป 

    1.2  การจัดการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะ

กงส่วนใหญ่มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่เพียงพอ แต่ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความพร้อมใน

การรองรับด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ให้มี
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สัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีความช ารุดให้มีสภาพที่ดีขึ้น การเพ่ิม

จ านวนและความถี่ในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ การจัดการระบบการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะสามารถ

ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้แล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

    1.3  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ และเหมาะสม 

โดยการออกแบบสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มีรูปแบบที่เหมาะสม 

กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ และสอดคล้องกับบริบทของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งพัฒนาสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การจัดระเบียบพ้ืนที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยว การดูแลรักษาความ

สะอาดของห้องน้ า ความเพียงพอของจ านวนถังขยะ และการจัดตั้งพื้นที่ท้ิงขยะที่เหมาะสม เป็นต้น 

   2.  ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม 

    2.1  การฟ้ืนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น

เครื่องมือในการอนุรักษ์ กล่าวคือ เมื่อมีการออกแบบรายการน าเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะช่วยกระตุ้นให้

คนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญและเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ส่งผลให้เกิดความ

ตระหนักในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อไป 

    2.2  การคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยการสนับสนุน

ให้ชุมชนรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไว้ด้วยการรักษาบรรยากาศเก่าแก่และดั้งเดิมของ

วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง และงานศิลปกรรมต่างๆ ให้เหมือนเดิม หากต้อง

มีการบูรณะซ่อมแซมต้องท าให้คล้ายคลึงของเดิมมากท่ีสุด 

  องค์ประกอบท่ี 3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

   ให้ความส าคัญกับการจัดการระบบนิเวศธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว มีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เ พ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการท่องเที่ยว โดยแนวทางในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

   1.  การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เป็นการค านึงถึงการอนุรักษ์ระบบ

นิเวศธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และหลากหลาย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิตและการ

ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติเหลือเก็บไว้ใช้ได้อย่างยาวนาน ก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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   2.  การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ (zoning) เป็นการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ใน

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้ชัดเจน เช่น การแบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ 

การแบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว การแบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ือการบริการด้านการท่องเที่ยว การแบ่งเขต

พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมชุมชน เป็นต้น จากนั้นจึงท าการประเมินสภาพพ้ืนที่ และทรัพยากรที่มีอยู่ใน

พ้ืนที่เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและก าหนดเขตพ้ืนที่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 

นอกจากจะท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเหมาะสมแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบด้านลบที่

อาจเกิดข้ึนจากการท่องเที่ยวได้อีกด้วย  

   3.  รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศธรรมชาติ โดยการใช้กิจกรรม

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ เช่น การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ หรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยสู่

ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น โดยน าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ ยว ซึ่ง

นอกจากจะท าให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้ และความเพลิดเพลินจากกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าวแล้วยัง

ช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอีกด้วย 

   4.  มีระบบการก าจัดของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงาน 

สถานประกอบการ และที่พักอาศัย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติของชุมชน นอกจากนี้ ควรมีการ

รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะและการแยกขยะให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว 

  องค์ประกอบท่ี 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

   ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของ

คนในท้องถิ่นจะท าให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และช่วยลดความขัดแย้งใน

การท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย  

   ส าหรับแนวทางในการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม สามารถใช้หลักการเดียวกันกับ

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม ของมิติท่ี 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1.  จัดตั้งองค์กรการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมาจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนใน

พ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมกัน มีเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  



458 / 607 
 

   2.  เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากประชาชนใน

พ้ืนที่ก่อน เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของตน 

   3.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว อาทิ 

    3.1  ภาครัฐส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ เช่น ก าหนดนโยบายด้านการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

    3.2  ภาคเอกชน เช่น ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ โรงแรม มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ 

เช่น พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

สนับสนุนการจ้างงานประชาชนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

    3.3  ประชาชนในพ้ืนที่ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ เช่น มีส่วนร่วมในการวางแผน 

ตัดสินใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ

ของทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือเกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

  องค์ประกอบท่ี 5 ด้ำนงบประมำณ 

   ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงานในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการสรรหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน มีการจัดการ

งบประมาณท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   ส าหรับแนวทางในการส่งเสริมด้านงบประมาณ สามารถใช้หลักการเดียวกันกับ 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านงบประมาณ ของมิติท่ี 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1.  สรรหาแหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งเงินทุน

สามารถหาได้จาก ภาครัฐ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ภาคเอกชน ได้แก่ 

เงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว เงินกู้ยืมจากธนาคาร เงินสนับสนุนจากหน่วยงาน 

NGOs โดยการสรรหาแหล่งเงินทุนจะต้องมีการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนงานในการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท 

   2.  จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน โดยมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนของกองทุนหมู่บ้าน

มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  
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   3.  ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให้เกิดการสร้างงานและการกระจาย

รายได้แก่คนในชุมชน อีกท้ังยังสามารถน ารายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 ทั้งนี้ การด าเนินงานตามมิติที่ 1 จะช่วยพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับต่ า และระดับปานกลาง ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ส่วนการ

ด าเนินงานตามมิติที่ 2 จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วในระดับสูง มีการพัฒนาในทิศทางที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 มิติจะน ามาสู่

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และครอบคลุมทุกองค์ประกอบของ

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้มากข้ึนเพื่อสร้างรายได้

ที่เพ่ิมขึ้นแก่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นฐานส าคัญในการพัฒนาและบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 

ผลกำรวิจัยระยะที่ 3 กำรสร้ำงรูปแบบ (Model) สื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำ

บำงปะกง 

 รูปแบบ (Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เกิดจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนการส ารวจและศึกษาเอกสารจัดท าเป็น Model และใช้เครื่องมือวัดความ

เป็นไปได้ของ Model ก าหนดประเด็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และ

ประเด็นการประชุมเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มรับฟังความคิดเห็นของรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของ

ชุมชน เพื่อน าไปปรับปรุง รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

และน าไปจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้รูปแบบ (Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ดังรูปที่ 4-267 
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รูปที่ 4-267 รูปแบบ (Model) สื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบ (Model) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการ

ท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดท าแผน

ประชาสัมพันธ์ของ แฟรงค์ เจฟกินส์ (Jefkins, F., 1980) เพ่ือน ามาก าหนดรูปแบบการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมี

รายละเอียดของรูปแบบ (Model) ดังนี้ 

  1.  กำรแสวงหำข้อมูล เป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ของ

แหล่งท่องเที่ยว และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ โดยการแสวงหาข้อมูลต้องให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและ

ครบถ้วน เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่ต้อง

พิจารณาในการแสวงหาข้อมูล ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 

   1.1  สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ เป็นการส ารวจบริบทพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือหาความ

โดดเด่น ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ โดยความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวจะเป็น

จุดแข็งท่ีน ามาใช้ออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์ 

   1.2  รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เป็นการพิจารณาถึงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ใน

แหล่งท่องเที่ยว ว่าเคยมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใดบ้าง และสื่อที่เผยแพร่ได้รับการต้อนรับ

ไปในทิศทางใด ทั้งนี้ การพิจารณารูปแบบการประชาสัมพันธ์ จะครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
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กระบวนการออกแบบสื่อ และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นฐานในการ

พิจารณาคัดเลือกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

   1.3  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาความคิดเห็นจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน

พ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงข้อคิดเห็นของกลุ่มองค์กรต่อการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เช่น สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

  ดังนั้น การแสวงหาข้อมูลจาก 3 ปัจจัยข้างต้น ก่อให้เกิดการวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ และสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 

  2.  กำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ เป็นการวางแผนการผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว โดยมีการจัดล าดับขั้นตอนหรือกระบวนการในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการวางแผนประชาสัมพันธ์จะประกอบด้วยกระบวนการส าคัญ 6 ประการ 

ดังนี้ 

   2.1  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการส ารวจและประเมินสถานการณ์ หรือสภาพปัญหาที่

เกิดขึ้นจากประเด็นของการแสวงหาข้อมูล ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป 

   2.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดเป้าหมายในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ทางการท่องเที่ยว โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ต้องให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

    1)  สื่อประชาสัมพันธ์จะน าไปใช้เพื่อใคร อย่างไร และท่ีไหน  

    2)  เมื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วจะน าไปใช้นานเท่าใด เป็นการพิจาณณา

ระยะเวลาในการใช้สื่อ และความถ่ีหรือความบ่อยในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 

    3)  กลุ่มเป้าหมายต้องเกิดความรู้สึกอย่างไร เมื่อพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

เกิดความเข้าใจ เกิดความสนุกสนาน เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น 

   2.3  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นระบุรายละเอียดว่า “ใคร” คือกลุ่มเป้าหมายที่

จะต้องน าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปเผยแพร่ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจะมีลักษณะส่วนบุคคลที่

แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความรู้ ภูมิล าเนา ฐานะทางสังคม เป็นต้น ส าหรับการพิจารณากลุ่มเป้าหมาย

ในการสร้างสื่ อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ ยวจะพิจารณาจากลักษณะทางประชากร 
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(DEMOGRAPHICS) และลักษณะทางจิตวิทยา (PSYCHOGRAPHICS)  ได้แก่ ขนาดหรือจ านวนของ

กลุ่มเป้าหมาย อาชีพ การศึกษา อายุ ทัศนคติ และความเชื่อถือได้ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การทราบ

ลักษณะที่ชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายจะท าให้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง 

   2.4  การก าหนดกิจกรรมและสื่อ เป็นการก าหนดประเภทและชนิดของกิจกรรมและ

สื่อประชาสัมพันธ์ที่จะใช้ในการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประเภทและชนิดของกิจกรรมและสื่อ

ประชาสัมพันธ์ต้องสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

   ส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง ในระยะแรก ผู้วิจัยได้ก าหนดชนิดของสื่อคือ “สื่อวิดิทัศน์” ซึ่งน าเสนอในรูปแบบ

สารคดีท่องเที่ยวความยาวประมาณ 10 นาที ทั้งนี้ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีการก าหนด

กิจกรรมของสื่อ ดังนี้ 

    1)  การก าหนดหั วข้ อ เรื่ อ ง  เป็ น การก าหนดหั ว เรื่ อ งในการสร้ างสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการตั้งชื่อเรื่อง และการก าหนดโครงเรื่อง (Theme) ไว้ว่าจะมีแนวหรือโครง

เรื่องอย่างไร เช่น สารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางปะกง เป็นต้น ซึ่งหัวข้อเรื่องจะต้องใช้ชื่อที่มี

ความสุภาพ เข้าใจง่าย ใช้ค ากะทัดรัด ถูกหลักภาษา และสร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

    2)  การก าหนดระยะเวลาในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 

การหาเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องพิจารณาให้ครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ฤดูกาล โดยการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม น่าสนใจ ซึ่งต้องพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวว่าจะต้องผลิตสื่อในช่วงฤดูกาลใดจึง

จะได้ภาพที่สวยงาม จังหวะ เนื่องจากบางแหล่งท่องเที่ยวจะมีโอกาสบางโอกาสเท่านั้นที่จะท าให้การ

ผลิตสื่อมีความสวยงาม และครบถ้วน เช่น จังหวะของการพบโลมา จังหวะของแสงอาทิตย์ยามเช้า 

เป็นต้น และสถานการณ์ ในการผลิตสื่อต้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว 

   2.5  การก าหนดงบประมาณ  ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ออกแบบหรือสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์สามารถประมาณการได้ว่าการด าเนินกิจกรรมในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้ตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้ ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการเพียงไร และมีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนด้าน
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งบประมาณจากแหล่งใดบ้าง เช่น การขอสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งควรมีการจัดท าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

งบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว อันจะท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจน 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   2.6  การประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการที่ผู้ออกแบบหรือสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์จะต้องส ารวจแผนงานที่วางไว้ว่าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อีกทั้งปรับปรุง

แผนงานให้สมบูรณ์และมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์ทางการ

ท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จะให้ความส าคัญกับการประเมิน

กระบวนการของแผนงานว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และการประเมินผลผลิต คือ สื่อประชาสัมพันธ์ว่ามีรายละเอียดที่

ครบถ้วนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจทางการ

ท่องเที่ยวให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 

   ทั้ งนี้  จากประเด็นของการวางแผนประชาสัม พันธ์  ข้ างต้น  จะท าให้ ได้ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจน

สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม โดยสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

ในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วยสื่อประชาสัมพันธ์  3  ประเภท 

ได้แก่ 

1) สื่อโทรทัศน์ประเภทสารคดี 

2) สื่อสปอร์ตวิทยุ 

3) แผ่นพับและโปสเตอร์ 

 3.  กำรปฏิบัติตำมแผนงำนประชำสัมพันธ์ เป็นการผลิตสื่อหรือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผลิตสื่อโดยมี 3 

ขั้นตอนหลักคือ 

  ขั้นที่ 1 เตรียมการการผลิต เป็นการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เนื้อหา บุคลากร และสถานที่

ที่จะใช้ในการผลิตสื่อ เช่น การผลิตสื่อวิดิทัศน์ มีการเตรียมการผลิต ได้แก่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ถ่ายท า เตรียมบท เตรียมทีมงาน เตรียมสถานที่  
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  ขั้นที่ 2 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนที่ได้วางไว้ เช่น 

การผลิตสื่อวีดีทัศน์ เป็นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการผลิตสื่อ และลงมือถ่ายท าตามบทที่

เขียนไว้  

  ขั้นที่ 3 หลังการผลิต เป็นขั้นตอนหลังการผลิตหรือสร้างสื่อ ซึ่งจะเป็นการตกแต่งหรือ

ออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจ และมีประเด็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสร้างความเพลิดเพลินแก่

กลุ่มเป้าหมาย เช่น การผลิตสื่อวีดีทัศน์ โดยหลังจากถ่ายท าหรือผลิตสื่อในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ล าดับ

ถัดไปจะเป็นการตัดต่อใส่เพลงเสียงประกอบกราฟิกต่างๆให้ออกมาน่าสนใจจากนั้นน าออกไปเผยแพร่

ตามช่องทางของสื่อต่างๆ 

 4.  กำรเผยแพร่ เป็นการน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วไปสื่อสารตามช่องทาง

ต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกช่องทางในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

ต้องพิจารณาปัจจัยส าคัญ ได้แก่  กลุ่มเป้าหมาย คุณภาพและข้อจ ากัดของการเผยแพร่สื่อ

ประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท ความรวดเร็วและการเข้าถึงพ้ืนที่ในการกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ และ

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

  ทั้งนี้ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง มีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 

  4.1 สื่อประเภทวีดีทัศน์ เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube 

  4.2  สื่อสื่อสปอตวิทยุ เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน หรือตามช่องวิทยุที่กลุ่มเป้าหมาย

รับฟัง 

  เป็นต้น 

 5.  ประเมินผล เป็นการวัดผลการด าเนินงานการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว โดยมี

ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

  5.1 การประเมินผลจากจ านวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นการวัดจ านวนของกลุ่มเป้าหมายว่ามี

การรับสารมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากจ านวนกลุ่มเป้าหมายมีมาก แสดงว่าสื่อประชาสัมพันธ์มี

ประสิทธิภาพ แต่หากจ านวนกลุ่มเป้าหมายน้อย จ าเป็นต้องปรับปรุงสื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

เช่น การประเมินผลสื่อวิดิทัศน์ วัดจากยอดการเข้าชม YouTube เป็นต้น 

  5.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นการวัดผลการ

เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายหลังจากรับสื่อประชาสัมพันธ์แล้ว เช่น เมื่อรับชมสื่อประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และพฤติกรรม โดยการเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
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ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งการประเมินผลดังกล่าว จะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสื่อได้อย่างชัดเจน 

เพราะสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อ

แหล่งท่องเที่ยว จนเกิดพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวได้ เช่น การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย จากสื่อวิดิทัศน์ วัดจากแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว โดย

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากได้ชมสื่อวิดิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวใน youtube 

เป็นต้น 

  กล่าวโดยสรุป รูปแบบ (Model) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชน

พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จะเป็นแนวทางในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางการ

ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการด าเนินงานตาม

แผนงานที่วางไว้ จะท าให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และ

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้ อันจะน ามาสู่การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

 

ผลกำรวิจัยระยะที่  4  กำรพัฒนำชุดสื่อประชำสัมพันธ์ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบ

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง คณะผู้วิจัยท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องรูปการประชาสัมพันธ์ และการสร้างสื่อ มี

การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการลงพ้ืนที่ส ารวจ การใช้ข้อมูลจากรูปแบบ 

(Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง และจากการสังเคราะห์รูปแบบ

ของสื่อประชาสัมพันธ์จากการสนทนากลุ่ม จึงได้รูปแบบของสื่อ 3 รูปแบบ คือ  สื่อวีดีทัศน์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ และสปอตวิทยุ 
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รูปที่ 4-268 กรอบแนวคิดของกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของ 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

รูปแบบและเนื้อหาของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

(ร่าง) รูปแบบของส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

สังเคราะห์รูปแบบของ 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
จากการเสวนากลุ่ม 

รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ 
- สื่อวีดีทัศน์  
- สื่อสิ่งพิมพ์  
- สปอตวิทยุ 
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รูปที่ 4-269 ขั้นตอนกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

รวบรวมข้อมูล 

เขียนบทและวางโครงเรื่อง 

ผลิตและถ่ายท า 

ตัดต่อภาพ ล าดับภาพ บันทึกเสียงบรรยาย 

หรือการออกแบบ 

ตรวจสอบคุณภาพสื่อโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก าหนดประเด็นในการเสวนากลุ่ม 

น าสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ปรับปรุงสื่อตามข้อเสนอแนะและสรุปผล 

ปรับปรุงแก้ไข 
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 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยว  

  จากการสนทนาและสัมภาษณ์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงและ

กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นไปในทิษทาง

เดียวกัน ทางคณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา และสรุปประเด็นดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.  ประเด็นด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยว ประเภทสื่อวิดิทัศน์เพื่อกำร

ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

   1.1  ด้านเนื้อหา 

    สรุปได้ว่า ในด้านเนื้อหามีความเหมาะสม และครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ มีประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และเนื้อหาใน

การน าเสนอมีความเหมาะสมกับสื่อที่ใช้เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนมาก แต่ควรเพ่ิมเนื้อหา

เกี่ยวกับสถานที่ตั้งในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว โดยอาจเพ่ิมการอธิบายแผนที่และการเดินทาง นอกจากนี้ 

วิดิทัศน์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวควรน าเสนอเฉพาะจุดเด่น (Highlight) ที่น่าสนใจ เพ่ือให้

นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกจดจ าได้ง่าย และรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจให้นักท่องเที่ยว

อยากเดินทางท่องเที่ยว 

   1.2 ด้านภาพ 

    พบว่า ภาพประกอบในสื่อวิดิทัศน์ มีความสวยงาม ตัดต่อภาพและมุมกล้องที่

น าเสนอน่าสนใจ ภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่น าเสนอ และสามารถสื่อความหมายทางการ

ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สามารถดึงความน่าสนใจของผู้ที่ชมได้ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอว่า ควร

เพ่ิมการถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 

   1.3 ด้านเสียงและภาษาที่ใช้บรรยาย 

    พบว่า เสียงที่ใช้บรรยาย มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่น าเสนอดี น้ าเสียงชัดเจน 

มีจังหวะ มีความสัมพันธ์กับภาพ ฟังแล้วน่าสนใจ เสียงเพลงประกอบฟังแล้วสบายๆ โดยมีข้อเสนอว่า 

หากเป็นไปได้ควรเพิ่มการบรรยายภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

   1.4 ด้านเทคนิคการน าเสนอ 

    มีการให้ความเห็นว่าการน าเสนอและการล าดับภาพมีความเหมาะสม และ

สวยงามดี โดยมีการถ่ายภาพมุมสูงเพ่ือให้เห็นภาพกว้างของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีการเสนอว่าเพ่ือ
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เพ่ิมความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อาจท าเป็นคลิป Viral และมีการท าเป็นภาพอนิเมชั่น (Animation) ใน

เรื่องของแผนที่  

   1.5 ด้านความยาวของสื่อวีดีทัศน ์

    สื่อวิดิทัศน์มีความยาวประมาณ 15 นาที ความเห็นโดยรวมพบว่า สื่อมีความยาว

มากเกินไป อาจท าให้ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวเบื่อ และดูไม่จบ ทั้งนี้ สื่อวิดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว ควรมีความยาวประมาณ 3 นาที โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอว่า ควรจัดท าสื่อวิดิทัศน์เป็น

คลิปสั้นๆ เวลา 3 นาที โดยอาจจัดท าเนื้อหาสื่อแบ่งตามรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว หรือจัดท าเนื้อหา

สื่อแบ่งเป็นต าบล ซึ่งจะท าให้ได้จ านวนสื่อวิดิทัศน์มากขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

   1.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    ในการจัดท าสื่อวิดิทัศน์อาจเพ่ิมการน าเสนอตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวโดย

จัดเป็น 2 วัน 1 คืน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเห็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว และการบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร 

โรงแรมด้วย นอกจากนี้ ในการจัดท าสื่อวิดิทัศน์ ควรเรียงล าดับสถานที่ท่องเที่ยวให้มีเส้นทางที่ไม่

วกวน โดยอาจเริ่มจากโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นจุดแรกของการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว 

  2. ประเด็นด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยว ประเภทสื่อสปอตวิทยุเพื่อกำร

ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

   2.1 ด้านเนื้อหา 

    สื่อวิทยุ มีความยาวประมาณ 30 วินาที โดยมีเนื้อหาเป็นการน าเสนอเส้นทาง

การท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า เนื้อหาที่น าเสนอมีความเหมาะสม และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการน าเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในตอนท้ายของเนื้อหาให้

เปลี่ยนข้อความจาก “...พ้ืนที่รอบๆ โรงไฟฟ้าบางปะกง” เป็น “...พ้ืนที่ภายในและรอบโรงไฟฟ้าบาง

ปะกง” ซึ่งจะท าให้เนื้อหาที่น าเสนอมีความครอบคลุมพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือใช้ในการติดต่อของนักท่องเที่ยว ควรประสานกับโรงไฟฟ้าบางปะกงอีกครั้ง 

เพ่ือให้ได้เบอร์โทรศัพท์ที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ง่าย 

   2.2 ด้านเสียง 

    พบว่า เสียงที่ใช้ในการบรรยายน้ าเสียงที่เหมาะสม และชัดเจนดี ภาษาที่ใช้ง่าย

ต่อการเข้าใจ ซึ่งหากเปิดบ่อยๆ จะท าให้นักท่องเที่ยวจดจ าได้ง่าย 
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  3. ประเด็นด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยว ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (โบรชัวร์) 

เพื่อกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

   3.1 ด้านเนื้อหา 

    เนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ (โบรชัวร์) เป็นการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณ

พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจ านวน 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทางทางสายบุญ 

เส้นทางเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เส้นทางจักรยาน และเส้นทางท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งนี้ จาก

การพิจารณาเนื้อหา มีการเสนอว่าควรเพ่ิมชื่อแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษลงในสื่อ และหาก

เป็นไปได้เพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางทางสายบุญ คือ อนุสาวรีย์เสด็จพ่อ ร.5 บริเวณที่ว่าการ

อ าเภอพานทอง  และหากเป็นไปได้ควรจัดท า QR Quote ไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสแกน 

และได้รับข้อมูลในเชิงลึก หรือข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นนอกเหนือจากเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ 

   3.2 ด้านภาพ 

    ภาพประกอบในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นภาพที่ผู้วิจัยได้ถ่ายภาพเอง จึงไม่มีปัญหาเรื่อง

ลิขสิทธิ์ภาพ พบว่า ภาพประกอบที่ใช้มีความเหมาะสม และสวยงามดี ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถสื่อ

ความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น ควรเพ่ิมภาพแผนที่ หรือภาพเส้นทางการเดินทาง โดยออกแบบให้เห็น

ว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร ใช้เส้นทางใดในการเดินทาง โดยต้องไม่จัดภาพ

ให้บังภาพถนน หรือเส้นทางการเดินทาง นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ควรใช้ภาพโลโก้ “ท่องเที่ยววิถี

ไทย” เพ่ือให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้ง ควรใช้ภาพมังกร (เล้ง) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอาจ

ออกแบบให้เป็นภาพการ์ตูน มาประกอบในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

   3.3 ด้านข้อความ การใช้สี และตัวหนังสือ 

    ข้อความมีความกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อ

สิ่งพิมพ์ มีการใช้สีและตัวหนังสือที่อ่านได้ง่าย ทั้งนี้ อาจปรับภาพพ้ืนหลังให้จางลงเล็กน้อย เพ่ือให้สี

ตัวหนังสือชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ผลกำรวิจัยระยะท่ี 5  พัฒนำโปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยการบูรณาการทฤษฎี รวบรวมข้อมูล

จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการลงพ้ืนที่ส ารวจ และก าหนดประเด็นความคิดเห็นในเรื่องการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจากการสนทนาและสัมภาษณ์
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กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

บริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีประเด็นดังนี ้

 ก. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยว ประชำชนในพื้นที่ และ

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของพ้ืนที่ 

   พบว่า เดิมพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่ท าอาชีพประมง ตับจาก เย็บจาก บางส่วน

ค้าขาย หรือรับจ้างทั่วไป ซึ่งความสะดวกสบายยังเข้าไม่ถึง แต่ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการท า

ถนนเข้าสู่หมู่บ้าน มีปะปาและไฟฟ้าเข้าถึง  มีการเปลี่ยนอาชีพเป็นพนักงานโรงงาน แต่ก็มีบางส่วนที่

อยู่บ้านหาอาชีพในครัวเรือน รวมทั้งยังมีการท าการประมง และการเลี้ยงปลากระพง เช่น กระชังปลา

บริเวณต าบลบางปะกง แต่ก็เหลือจ านวนน้อย เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนกลายเป็นพ้ืนที่ของโรงงาน

อุตสาหกรรม มีน้ าเสียท าให้ปลาน้อยลง รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่เพ่ิมมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจไม่ดีท าให้

คนที่ท าอาชีพประมงขาดทุนต้องหันมาประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง แต่ในเรื่องของวิถีชีวิต โดยส่วนมาก

ยังมีการช่วยเหลือจุนเจือและการแบ่งปัน เป็นเพ่ือนบ้านที่ดีต่อกัน มีการรวมตัวกัน เช่น ชมรม

ผู้สูงอายุของแต่ละหมูบ้าน เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การแสดงอังกะลุงของชมรมผู้สูงอายุ  

  2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ 

   พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ คือ มีแม่น้ าบางปะกงเป็นเอกลักษณ์  

มีเกาะนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและป่าชายเลนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมล่องเรือชม

ปลาโลมา โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นสถานที่ที่สามารถศึกษาหาความรู้รวมทั้งมีกิจกรรมในทุกเทศกาล 

แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา เช่น วัดบน วัดกลาง วัดล่าง ของต าบลบางปะกง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

และเกจิอาจารย์ชื่อดัง หรือเครื่องรางของขลังต่างๆ หรือวัดเขาดินที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่ทาง

ประวัติศาสตร์ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น มีกิจกรรมปั่นจักรยานทางด้านหลังโรงไฟฟ้าบางปะกง ไป

ทางวัดเขาดิน วัดบางผึ้ง และเส้นทางปั่นจักรยานจากทางด้านต าบลท่าข้ามไปต าบลคลองต าหรุ ส่วน

ของทางบริเวณพ้ืนที่อ าเภอพานทองจะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นวัดประจ า

ชุมชน และทางหน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้นึกถึงและกลับมาเที่ยวซ้ า ซึ่งประเภทที่

เด่ดของพ้ืนที่คือ การรับหลวงพ่อโสธรทางน้ า ที่ให้กระจกในการส่อง มีการจัดขึ้นปีละครั้งล่องไปตาม

แม่น้ าบางปะกง ส่วนของฝากท่ีน่าสนใจ คือฝอยทองบางปะกง ขนมบ้านป้านงค์ ขนมหวานเจ้เฟ่ืองฟ้า 
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หรือ การน าของท้องถิ่นมาจัดท าเป็นของฝาก เช่น ลูกจากเชื่อม ขนมจาก ปลากุเลาเค็ม หอยแมลงภู่ 

ปูแสมดอง เป็นต้น ส่วนของที่ระลึกที่เป็นจุดขายของพ้ืนที่ไม่มี 

  3. ข้อมูลความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ  

   พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วชุมชนเป็นพ้ืนที่ทางผ่านของนักท่องเที่ยว จึงมีสิ่งอ านวยความ

สะดวกไม่มีมาก หรือมีแต่ควรที่จะมีการพัฒนา เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย  จุดจอดรถ 

สุขา ที่ทิ้งขยะ สถานีต ารวจ และปั๊มน้ ามัน ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะการ

คมนาคมเนื่องจากบางแห่งการเดินทางล าบากเพราะถนนเป็นหลุมบ่อ หรือการปรับภูมิทัศน์บริเวณ

พ้ืนที่ของชุมชน 

  4. ข้อมูลความคิดเห็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

   พบว่า ควรจัดท าเป็นป้ายโฆษณา เว็บไซต์ หรือคลิปวีดีโอลงสื่อออนไลน์ ควรมีการ

จัดการอย่างเป็นระบบ อย่างจริงจัง และมีความต่อเนื่อง และควรมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ 

   5. ความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

    จากเอกลักษณ์เด่นของพ้ืนที่ ควรให้มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ แหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งบางชุมชนมีการรวมกลุ่มกันขึ้น

เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน สามารถจัดเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวและได้ความรู้

ไปพร้อมๆ กัน ควรเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเส้นทางสายบุญที่มีอยู่ในทุกวัด ทุกเขต

เทศบาล ซึ่งแต่ละที่ก็มีความน่าสนใจ แต่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นแบบรูปธรรมหรือเชื่อมโยงแต่ละชุมชน 

รวมถึงควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ อย่างจริงจัง และมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์ และเมื่อมีการลงมืออย่างจริงจังควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 

เช่น การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์ ดูในเรื่องของความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

 

 ข. ผลกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำเส้นทำงท่องเที่ยว 

  จากการส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว การสนทนาและสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องด้านการ

ท่องเที่ยว ท าให้เห็นถึงแนวโน้มของการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยคณะผู้วิจัยได้จัดท าเส้นทาง

ท่องเที่ยว 5 เส้นทาง ดังต่อไปนี้  

   1. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   2. เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ 

   3. เส้นทางท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
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   4. เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน 

   5. เส้นทางท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

1. เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 
รูปที่ 4-270 แผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

 เป็นการน าเสนอแนวทางการจัดเส้นทางเพ่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นเส้นทางการ

เรียนรู้และท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติที่ส าคัญ ทั้งด้านพืชพรรณและระบบ

นิเวศวิทยาต่างๆ เพ่ือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ที่เน้นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม เน้นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศ รวมถึ งการสร้าง

จิตส านึกรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืนประกอบด้วย  

 จุดที่ 1  เส้นทำงศึกษำธรรมชำติเกำะท่ำข้ำม (เกำะนก) 

   เกาะนกเป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการศึกษาคุณค่าทาง

ธรรมชาติที่ส าคัญ เกาะแห่งนี้เกิดจากการตกตะกอนของสายน้ าที่มีการสะสมจนกลายเป็นผืนแผ่นดิน

ขนาดใหญ่กลางปากแม่น้ าบางปะกง  มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่ส าคัญและศูนย์รวมความหลากหลาย
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ทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลท่าข้าม และกรมป่าไม้ โดยมีสิ่งดึงดูด

ใจทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าศูนย์รวมของนกสายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะ

นกประจ าถิ่น และนกอพยพมาในช่วงฤดูหนาวจากไซบีเรีย อีกทั้งยังมีเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็น

ทางเดินรอบเกาะส าหรับใช้เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติของป่าชายเลนบนสะพานไม้ที่มี

ความยาวกว่า 1,500 เมตร และนักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นชมทัศนียภาพรอบเกาะบนหอชมวิว 

รวมถึงการล่องเรือชมธรรมชาติรอบเกาะเชื่อมโยงไปยังการชมปลาโลมาบริเวณปากอ่าวบางปะกงได้ 

โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้ สามารถรองรับได้ทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเพ่ือทัศนศึกษา และ

นักท่องเที่ยวทั่วไป 

 จุดที่ 2 ดูปลำโลมำปำกอ่ำวบำงปะกง 

   บริเวณปากอ่าวบางปะกง จะมีโลมาอพยพเข้ามาในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี 

นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมโลมา และชมทัศนียภาพธรรมชาติบริเวณปากอ่าวบางปะกง โดยการ

ชมโลมา สามารถชมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปีเนื่องจากบริเวณนี้มีปลา

ดุกทะเลจ านวนมาก ซึ่งเป็นอาหารที่โลมาชอบ และมีความชุกชุมในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว โดยชนิด

โลมาที่พบในบริเวณปากอ่าวบางปะกง ได้แก่ โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร โลมาเผือกหรือโลมาหลัง

โหนก และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ  ทั้งนี้ โลมาที่พบมากที่สุดบริเวณปากอ่าวบางปะกงคือ โลมาอิรวดี 

ส าหรับการพบเห็นโลมา เนื่องจากโลมาที่บริเวณปากอ่าวบางปะกงเป็นโลมาธรรมชาติ นักท่องเที่ยว

จึงสามารถพบเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของโลมาแตกต่างกันไป เช่น การหาอาหาร การลอยตัวขึ้นมา

หายใจตามธรรมชาติ การผสมพันธุ์ การคลอดลูก เป็นต้น รวมทั้งจ านวนที่พบเห็นในแต่ละครั้งซึ่งไม่

สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของจ านวน สถานที่ และเวลาได้ 

 จุดที่ 3  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้ำนปลำ ธนำคำรปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน 

   เป็นโครงการที่ดูแลโดยผู้ใหญ่มะลิ เทพรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  โดยมีการจัดตั้งเป็น

โครงการชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) ทั้งนี้ด้ วยอาชีพของคนใน

ชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ าส่วนใหญ่เป็นอาชีพท าประมง และการท าตับจาก ดังนั้นการได้รับประโยชน์

ของชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน การท าบ้านปลา และธนาคารปูแสม เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนปลาและปูแสม

ของพ้ืนที่ชุมชนริมแม่น้ าบางปะกง โดยร่วมกันส่งเสริมจิตส านึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของอาชีพในลุ่มแม่น้ าบางปะกง 

 จุดที่ 4  พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย 
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   พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทยณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ เป็นลักษณะศูนย์

การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาแนวทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนตามแนวทางพระราชด าริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ส าหรับกิจกรรมภายใน

พิพิธภัณฑ์ได้แบ่งออกเป็น 6 สถานีด้วยกัน คือ อาคารพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย สถานี

บ้านไทยที่วิถีไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยในชนบท สถานีการท านา 

สถานีการเลี้ยงสุกร สถานีการท าประมง และสถานีที่น าเสนอการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติของราษฎรไทย และยังมีการบูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรมโดยมีการจัดสอน

ให้นักเรียนลงฐานต่างๆ เพ่ือเสริมประสบการณ์และเรียนรู้ เช่น สวนแก้วมังกร โครงการเลี้ยงไก่เพ่ือ

อาหารกลางวัน ชมรมผลิตอิฐบล็อค สวนเกษตร แปลงพืชผักสวนครัว นาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น 

 จุดที่ 5  พิพิธภัณฑ์นิเวศป่ำชำยเลนบำงปะกง 

   พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกง ตั้งอยู่ในโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในรูปแบบของป่าชายเลนและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดว่าเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่ไร้ผนัง ซึ่งมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของป่าชายเลน ทั้งใน

ด้านพันธุ์ไม้ชายเลน ประมาณ 40 ชนิดจากพันธุ์พืชป่าชายเลน 76 ชนิดทั่วประเทศ และพันธุ์สัตว์กว่า 

30 ชนิด ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถน าเสนอเอกลักษณ์ของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี มีส่วนของพ้ืนที่

ที่ให้ความรู้ต่างๆ และบริเวณที่ส าหรับท ากิจกรรม เช่น การปลูกป่า การศึกษานิเวศวิทยา เป็นต้น 

และจากการดูแลรักษาท าให้การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่

ดั้งเดิมอีกทั้งพิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกงแห่งนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ. 2539 

 จุดที่ 6  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนนำเกลือ 

   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว 

คือ เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ น าไปสู่หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้ทุกหมู่บ้านในต าบลหรือต าบลใกล้เคียง 

ได้เรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ิมรายได้

และลดรายจ่ายของชุมชน ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นของชุมชน คือ ป่าชาย

เลน ส่งผลให้ชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นอกจากนักท่อง เที่ยวจะได้ชื่นชม

ทัศนียภาพธรรมชาติแล้ว ยังได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่พ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น

อย่างดี และในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี จะมีพิธีท าบุญป่าชายเลนคลองต าหรุ นอกจากนี้กิจกรรม
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ภายในแหล่งท่องเที่ยว เน้นการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะการท า

นาเกลือ และการประกอบอาชีพโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีวิทยากรน าชม และให้

ความรู้ตามจุดการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ธรรมชาติป่าชายเลน การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน จุดเรียนรู้

การปลูกพืชไร้ดิน สอนและสาธิตการปลูกผักไร้ดิน เยี่ยมชมแปลงเกษตร  จุดเรียนรู้การปลูกพืชปลอด

สารพิษ สอนและสาธิตการปลูกพืชปลอดสารพิษ เยี่ยมชมแปลงเกษตร  กลุ่มส่งเสริมการท าปุ๋ย

ชีวภาพ สอนและสาธิตการผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ จุดเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จุดเรียนรู้ศิลปะ

ประดิษฐ์ ดอกไม้ใยบัวจุดเรียนรู้การท านาเกลือ จุดเรียนรู้การท าน้ าปลา จุดเรียนรู้การนวดแผน

โบราณ จุดเรียนรู้การผลิตสินค้า OTOP ปลาแดดเดียว จุดเรียนรู้การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ ได้แก่ 

น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาซักผ้า ครีมอาบน้ า จุดเรียนรู้การท าสเปรย์กันยุง และพิมเสนน้ า 

เป็นต้น  

 

2.  เส้นทำงสำยบุญ 

 

 
รูปที่ 4-271 แผนที่เส้นทำงสำยบุญ 
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 เป็นการท่องเที่ยวตามแรงศรัทธา ความเชื่อ และสัจธรรมแห่งชีวิต มุ่งเน้นลักษณะทางวัฒนธรรม

และศาสนาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความรู้ใหม่ที่สอดแทรกไปในการท่องเที่ยวให้มีจิตส านึกต่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 จุดที่ 1  วัดท่ำข้ำมเจริญศรัทธำ 

   วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ 

กุฎิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ จุดเด่นของทางวัดคือ พระพุทธลีลามหามงคล หรือ พระศักยมุนีศรีบูรพา 

หรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อใหญ่ หล่อด้วยทองเหลือฐานบัว ขนาดสูง 22.45 เมตร ฐานคอนกรีตเสริม

เหล็ก สูง 19.45 เมตร รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 40 เมตร ด้านล่างองค์พระเป็นอาคาร

อเนกประสงค์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีพระสังกัจจาย ทางเข้าชั้นใต้ดินพระ

อุโบสถที่เป็นรูปพระราหู โดยด้านในมีภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนใน

พระพุทธศาสนา 

 จุดที่ 2 วัดคงคำรำม 

   วัดคงคารามหรือวัดบน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีสถานที่

ส าคัญคือ พระอุโบสถที่มีการจ าลองสถาปัตยกรรมมุขทลึ่งไว้แทนร่องรอยจากอดีตให้ชนรุ่นหลังได้

ศึกษาเรียนรู้ เสาหงษ์ 3 ต้นอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ -มอญโดยแท้ พระเจดีย์ 

พระพุทธรูปไม้สลักลาย พระพุทธรูปทรงเครื่องทองสัมฤทธิ์ ตู้พระไตรปิฎกไม้เขียนลายรดน้ า และมี 

"หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเก่าแก่ มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในย่านนี้เคารพสักการะ

มาขอสิ่งที่ปรารถนากันเป็นประจ า วัดแห่งนี้มีอายุมากกว่า 300 ปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี และศิลปกรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต 

 จุดที่ 3 วัดกลำงบำงปะกง 

   วัดกลางบางปะกงนับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ มีทั้งโบราณสถานที่มีอายุกว่า 100 ปี 

เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศึกษาประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เทพ

ทันใจ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพุทธโสธร พระเจ้าทันใจ  รอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่ที่

บนมณฑป อีกทั้งโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งทางวัดยังเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและมี

ชื่อเสียง โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องรางของขลังที่ท าให้แคล้วคลาดปลอดภัย ทรัพย์เฟ่ืองฟู หรือ

เมตตามหานิยม ปัจจุบันทางวัดก าลังมีการก่อสร้างพระวิหารหลวงพ่อเชียงแสนเพ่ือให้ชาวบางปะกง

ได้เคารพบูชา 
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 จุดที ่4 วัดบ ำรุงธรรมรำษฎร์ศรัทธำรำม 

   วัดบ ารุงธรรมราษฎร์ศรัทธารามหรือ วัดล่าง สถานที่ส าคัญคือ วิหารบูรพาจารย์ ซึ่ง

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญหลายองค์ เป็นวิหารที่สร้างทับบนรากฐานพระอุโบสถเดิม ที่

สร้างขึ้นตั้งแต่ 2445 - 2499 วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เป็นที่ส าหรับ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่อคงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่อในเรื่องการบนบานของหาย

แล้วจะได้คืนทุกราย สิ่งของแก้บนของหลวงพ่อคง คือ กล้วยน้ าว้า และขนมครก อันเป็นของโปรดของ

หลวงพ่อคงนอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อเฉื่อย หลวงพ่อฟุ้ง และหลวงพ่อปราศรัย ฯลฯ ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ

บูรพาจารย์เป็นที่นับถือท าให้มีประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากราบไหว้สักการะบูชา

กันอย่างต่อเนื่อง นอกจาก ภายในวัดยังมีหอระฆังเก่าแก่ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ทางวัดได้

อนุรักษ์ไว้ 

 จุดที่ 5 ศำลเจ้ำแม่ทับทิม 

   ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นศาลเก่าแก่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 100 ปี  เป็นที่เคารพและศรัทธา

ของคนในชุมชน ซึ่งมักจะกราบไหว้ขอให้ช่วยในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ช่วยฝนแล้งให้ฝนตก ช่วย

หยุดฝนที่กระหน่ าตกนานเกินไป บันดาลให้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และขอให้ช่วยในเรื่องการท ามาหากิน

ในอาชีพสุจริต ให้ค้าขายดี นอกจากนี้ยังมีงานประจ าปีงานคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ จะมีการจัดงาน

สักการะเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมีผู้คนจ านวนมากหลั่งไหลกันมาร่วมงาน 

 จุดที่ 6 วัดท่ำสะอ้ำน 

   วัดท่าสะอ้าน เป็นวัดมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460ภายในวัดท่าสะอ้าน

ประกอบไปด้วย พระอุโบสถ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีความกว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยลวดลายไทยสวยงาม ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่

ส าหรับให้สาธุชนกราบไหว้บูชา และมีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ วิหาร

หลวงพ่อโต มีความกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ประดิษฐานหลวงพ่อโต ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้

ขอพรเพ่ือให้สมปรารถนา รวมทั้งหอระฆังโบราณ อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับ

กรมศิลปากร และศาลาเรือนไทย ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมจริยธรรมนักเปรียญ บวช

สามเณรภาคฤดูร้อน ให้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ 

 จุดที่ 7  วัดเขำดิน 

   เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จุดเด่นที่น่าสนใจคือ 

มณฑปเก่า เป็นอนุสรณ์สถานที่พักทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวีรบุรุษของชาติไทยและมี
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พระมหาธาตุเจดีย์ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษาเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่

บนยอดเขา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และหลวงพ่อองค์ด าพระพุทธรูปปางสะดุ้ง

มารเนื้อหินหยกด าที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจ าลององค์

ใหญ่ ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร และการรอดถ้ าศักดิ์สิทธิ์หรือถ้ าวิเศษ ไหว้พ่อปู่นาคา แม่ย่านาคี  ที่

เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน   

 จุดที่ 8  วัดบำงผึ้ง 

   วัดบางผึ้ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยหลวงปู่หุน หรือพระครูศุภมงคล  เจ้า

อาวาสองค์ปัจจุบัน  เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ท่านถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโณแห่งภาคตะวันออก 

และได้รับการเคารพศรัทธาอย่างมากมาย ภายในวัดบางผึ้งได้ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งถือเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ประจ าต าบล ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 200 ปี มีค ากล่าวขานกันมาอย่างยาวนานว่า มี

ชาวบ้านได้พบเห็นพระพุทธรูปลอยน้ ามาจึงได้พร้อมใจกัน เอาเชือกผูกและฉุดพระพุทธรูปเพ่ือน า

พระพุทธรูปขึ้นมา แต่ไม่เป็นผลส าเร็จเพราะเชือกเกิดขาดเสียก่อน ด้วยเหตุนี้จึงมีเณรองค์หนึ่งมาเป็น

ผู้น าท าพิธีบวงสรวงเพ่ืออัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นจากน้ า พระพุทธรูปขึ้นจากน้ าได้โดยใช้สายสินเพียง

เส้นเดียวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ และศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิต

ของชุมชนที่ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

 จุดที่ 9 วัดวรพรตสังฆำวำส 

   วัดวรพรตสังฆาวาส สร้างมาประมาณ 60 ปีมาแล้ว เป็นศาสนสถานที่ได้รับความ

เคารพศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยมีสิ่งส าคัญที่มีคุณค่าและความส าคัญทางการท่องเที่ยว 

ได้แก่ พระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ า สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจ้า และสังขารของหลวงพ่อลาภ หรือพระครูวิสุทธิกิจจาทร อดีตเจ้าอาวาสวัดที่ได้มรณภาพ

ลง แต่สังขารไม่เน่าเปื่อย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือประจ าปี ซึ่งเป็นประเพณีที่อนุรักษ์ไว้ยาวนาน

กว่า 100 ปี นอกจากจะเป็นการสร้างความสนุกแล้ว ยังสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนอีกด้วย 

 จุดที่ 10  วัดบ้ำนเก่ำ 

   วัดบ้านเก่า มีจุดเด่นที่น่าสนใจนอกเหนือจากศาสนสถานอ่ืนๆ คือ อุโบสถเก่าที่

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หลังคาเครื่องไม้ ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน อีกทั้งภายในวัดยังประดิษฐานรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

ในสมัยยุคก่อนสงครามโลก คือ หลวงพ่อเปิ้น ปภาโส ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 
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 จุดที่ 11 พระบรมรำชำนุสำวรีย์รัชกำลที่ 5 อ.พำนทอง 

   เป็นลานบริ เวณหน้าที่ท าการอ าเภอพานทอง จัดตั้ งพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยภาครัฐและประชาชน ร่วมจัดสร้างเพ่ือให้

ข้าราชการและประชาชน ได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นสิริมงคลยิ่ง และทราบถึงพระ

ราชกรณียกิจที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ พร้อมทั้งจัดท ากองทุนบูรณะ

พระบรมราชานุสาวรีย์ 

 จุดที่ 12  วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

   วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ถือได้ว่าเป็นแหล่งศิลปกรรมที่ส าคัญของชุมชน เช่น โบสถ์ 

วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ และมณฑป ซึ่งภายในพระมณฑปมีรอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐาน

อยู่ ภายในวัดยังมีอุทยานลานหลวงพ่อ เป็นพ้ืนที่รวบรวมรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทย 

หอเทพเจ้า และหอเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคด้วยวิธี “นวดด้วย

เท้า” แบบโบราณ โดยไม่เก็บค่ารักษาและค่ายา จนถูกก าหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญของ

อ าเภอพานทองที่ว่า “คุณธรรมหมอพระ” 
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3. เส้นทำงวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

 

 
รูปที่ 4-272 แผนที่เส้นทำงวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

 

 เป็นการน าเสนอแนวทางการจัดเส้นทางเพ่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยวเพ่ือเข้าชม ร่วมกิจกรรม ที่

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้อถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ใน

ลักษณะของความเป็นอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายและมีความสุข เพ่ือความเพลิดเพลิน และสร้าง

จิตส านึกในเรื่องคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทย 

 จุดที่ 1 วัฒนธรรมขนมหวำนกลุ่มทองธำรขนมไทย 

   เกิดจากการการรวมตัวของแม่บ้านในชุมชนบ้านคลองผีขุด หมู่ 14 ตั้งเป็นกลุ่มสตรี

ขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดวิธีการท าขนมไทยต่อ

เนื่องมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งขนมส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่สดใหม่ และมีการพัฒนาสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง จนมีการจดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้ชื่อว่า “ได้รับรางวัล

ผลิตภัณฑ์ขนมไทย OTOP ระดับ 5 ดาว”โดยใช้ชื่อว่า “ทองธารขนมไทย”ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถท า

กิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชมการสาธิตการท าขนมไทย เรียนรู้ ทดลองท า 
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และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยขนมที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และ

ฝอยเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ควรมีการติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า เพ่ือทางชุมชนจะได้เตรียมอุปกรณ์ และการ

สาธิต 

 จุดที ่2  ขนมบ้ำนป้ำนงค์ 

   เป็นร้านขนมหวานชื่อดังของบางปะกง ซึ่งโด่งดังจากขนมฝอยทองฝีมือคุณยายจ านงค์ 

(รวีวรรณ เจริญรัชต์) ต้นต าหรับความดั้งเดิมหอม อร่อย นุ่มลิ้น ผลิตจากไข่แดงสด ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่

รู้จักขนมบ้านป้านงค์ จะนึกถึงฝอยทองควบคู่กับชื่อป้านงค์นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมร้านค้า

ขนมหวานบ้านป้านงค์ โดยภายในร้านมีขนมหวานหลากหลายชนิดจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือก

ชิม และเลือกซื้อ เช่น ทองหยิบ  ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน และฝอยทอง ขนมชุดนี้ทางร้านแพ็ค

ใส่กล่องพลาสติกใสไว้ แยกเป็นขนาดต่างๆ เล็ก กลาง ใหญ่ มีทั้งแบบแยกขนมแต่ละประเภท และ

แบบคละของหวาน 4 อย่างในกล่องเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากผลไม้ เช่น ผลไม้ดอง แช่

อ่ิม หรือลอยแก้วตามฤดูกาล บางครั้งมีของคาว เช่น ปลาทูพะโล้ น้ าพริกต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ยังมีการท าขนมตามเทศกาลนั้นๆ ด้วย เช่น ในเทศกาลปีใหม่ยังเ พ่ิมการท าขนมเค้กหน้าต่าง ๆ 

โดยเฉพาะขนมเค้กหน้าฝอยทอง  

 จุดที่ 3  วัฒนธรรมขนมโบรำณกลุ่มสตรีท ำขนมพื้นบ้ำนศรีเสม็ดพัฒนำ  

   กลุ่มขนมกงป้าลิ้ม เกิดจากการรวมกลุ่มกันโดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน

เกษตรอ าเภอบางปะกง เพ่ือผลิตสินค้าจ าหน่ายสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชนโดยมีสินค้า

ของกลุ่ม คือ ขนมกง ขนมทองม้วน กระยาสารท และข้าวหมาก แต่ที่เป็นสินค้าหลักของกลุ่มคือ ขนม

กง หรือขนมเกวียน โดยมีการท าฉลากและบรรจุภัณฑ์โดยใช้ชื่อว่า “แม่ส้มลิ้ม” นักท่องเที่ยวสามารถ

ศึกษาประวัติศาสตร์ขนมกง ซึ่งเป็นขนมโบราณ เรียนรู้และเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตขนมกง ตลอดจน

การทดลองท าด้วยตนเอง และซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทั้งขนมกง ทองม้วน กระยาสารท และข้าวหมาก 

ทั้งนี้ ในการเยี่ยมชมการผลิตขนมกง ควรติดต่อล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการเข้าชมและการ

จัดเตรียมวิทยากรให้ความรู้ 

 จุดที่ 4  วัฒนธรรมจักรสำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกำะลอย 

   เป็นการน าเสนองานหัตถกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น โดย

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือ เครื่องจักสานซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการผลิต

สินค้าชนิดอ่ืนๆ ตามความสามารถของชาวบ้าน เช่น การผลิตพวงมโหตร การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ การ

ผลิตถ่านหอมปรับอากาศ เป็นต้น ปัจจุบันทางกลุ่มได้เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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เยี่ยมชมการผลิตสินค้าของกลุ่ม ตลอดจนการทดลองท าด้วยตนเอง โดยผู้สนใจต้องติดต่อล่วงหน้า 

นอกจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะจ าหน่าย ณ ที่ท าการของกลุ่มแล้ว ยังได้ออกร้านจ าหน่ายตามงานของ

จังหวัดด้วย 

 จุดที่ 5  ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยกลุ่มอำชีพนวดแผนไทยต ำบลเกำะลอย   

   กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอยให้บริการด้านการนวดแผนไทยรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งการอบ ประคบสมุนไพร โดยหมอนวดแผนไทยซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนจะให้บริการอย่างเป็น

กันเองด้วยความเป็นมิตร หมอนวดทุกคนได้รับการฝึกอบรมและได้ใบรับรองความรู้ อันจะช่วยสร้าง

ความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการนวดแผนไทยส าหรับประชาชน 

อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นเอง เช่น ลูกประคบ 

น้ ามันนวด ยาหม่อง และสินค้าการเกษตรที่สมาชิกน ามาวางขาย เช่น ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น 

 จุดที่ 6 กำรนวดน้ ำมันแบบโบรำณ วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี 

   วัดยุคลราษฎร์สามัคคีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคด้วยวิธี “นวดด้วยเท้า” 

แบบโบราณ โดยไม่เก็บค่ารักษาและค่ายา จนถูกก าหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญของอ าเภอพาน

ทองที่ว่า “คุณธรรมหมอพระ” ซึ่งการนวดด้วยเท้าเป็นการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก อัม

พฤกษ์ อัมพาต ใช้วิธีการนวดและเหยียบด้วยส้นเท้าลงบนบริเวณที่ต้องการรักษา เช่น แขน ขา และ

ล าตัว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวิธีการนวดน้ ามันและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนใช้บริการ

การนวดเหยียบน้ ามัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อยาสมุนไพรโบราณ และยาลูกกลอนได้ด้วยทั้งนี้ 

นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกิจกรรมของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะ

ลอยได้เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
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4. เส้นทำงท่องเที่ยวเส้นทำงจักรยำน 

 

 
 รูปที่ 4-273 แผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวเส้นทำงจักรยำน 

 

 รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะ เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสนพิเศษได้

ตลอดสองข้างทาง ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติ สัมผัสกับสถาปัตยกรรมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรม

ชุมชนอย่างใกล้ชิดระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

 จุดที่ 1   โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

   โรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของแม่น้ าบางปะกง โดยเปิดให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวและชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ แวะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ บริเวณริมเขื่อน

โรงไฟฟ้าบางปะกง ชมกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังความร้อน และน าชมสวนพฤกษศาสตร์ 

พรรณไม้ประจ าจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย และจุดถ่ายภาพที่ระลึก 

 จุดที่ 2   วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี  

   ถือได้ว่าเป็นแหล่งศิลปกรรมที่ส าคัญของชุมชน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ 

และมณฑป ซึ่งภายในพระมณฑปมีรอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่ ภายในวัดยังมีอุทยานลาน

หลวงพ่อ เป็นพ้ืนที่รวบรวมรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทย หอเทพเจ้า และหอเจ้าแม่
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กวนอิม นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคด้วยวิธี “นวดด้วยเท้า” แบบโบราณ โดยไม่

เก็บค่ารักษาและค่ายา จนถูกก าหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญของอ าเภอพานทองที่ว่า 

“คุณธรรมหมอพระ” 

 จุดที่ 3   วัดชลธีบุญญำวำส หรือวัดบำงหัก  

   เป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามลวดลายงามแบบลายไทยดั้งเดิม และบริเวณที่ตั้งวัดบางหัก

นั้นอยู่ติดคลองแม่น้ าบางอ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นคลองที่แยกออกมาจากแม่น้ าบางปะกง ในระหว่างทาง ยังมี

ป่าธรรมชาติป่าชายเลน เช่น ป่าจาก และป่าแสม ซึ่งเป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 จุดที่ 4   วัดบำงผึ้ง 

   เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยหลวงปู่หุน หรือพระครูศุภมงคล  เจ้าอาวาสองค์

ปัจจุบัน  เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งท่านถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโณแห่งภาคตะวันออกและได้รับ

การเคารพศรัทธาอย่างมากมาย ภายในวัดบางผึ้งได้ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประจ าต าบล ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 200 ปี อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่

ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 

 จุดที่ 5   วัดเขำดิน 

   เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จุดเด่นที่น่าสนใจคือ 

มณฑปเก่า เป็นอนุสรณ์สถานที่พักทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวีรบุรุษของชาติไทยและมี

พระมหาธาตุเจดีย์ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษาเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่

บนยอดเขา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  และหลวงพ่อองค์ด าพระพุทธรูปปางสะดุ้ง

มาร เนื้อหินหยกด า ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจ าลอง

องค์ใหญ่ ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร และการรอดถ้ าศักดิ์สิทธิ์หรือถ้ าวิเศษ ไหว้พ่อปู่นาคาแม่ย่านาคี  

ที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน 

 จุดที่ 6   วัดท่ำสะอ้ำน 

   วัดท่าสะอ้านเป็นวันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฉะเชิงเทรา มีศาสนสถานที่ส าคัญคือ 

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้ได้เรียนรู้ วิหาร

หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธานิยมมากราบไหว้ขอพร  และหอระฆังโบราณที่อยู่

ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 จุดที่ 7   ตลำดริมน้ ำท่ำสะอ้ำน 



486 / 607 
 

   เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่มีร้านคล้ายกับตลาดโต้รุ่งขายอาหารมากมายหลายชนิด มี

อาหารทะเล ปลาเผา อาหารตามสั่ง ลานเครื่องดื่ม ในบรรยากาศริมแม่น้ าบางปะกง ซึ่งบริเวณยังนี้ มี

สนามหญ้า สนามเด็กเล่น ชิงช้า ไม้ลื่น ส าหรับเด็กๆ ด้านริมน้ าสร้างเป็นเขื่อนแบบโปร่งกึ่ง

สวนสาธารณะส าหรับพักผ่อน ชมวิว มีพ้ืนที่กว้างเป็นลานโล่งปลูกต้นไม้และสวนหย่อมเล็กๆ เป็นที่

ส าหรับนักพักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ ายามเย็น 

 

 

5. เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 

 
รูปที่ 4-274 แผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 

 เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ โดยน าเสนอจุดเด่นของทางโรงไฟฟ้าสีเขียวที่

กระบวนการผลิตค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
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 จุดที่ 1  พระพุทธสิริสัตตรำช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (องค์จ ำลอง) 

   สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงไฟฟ้าบางปะกง  ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็น

พระพุทธรูปปางนาคปรกคล้ายศิลปะสมัยเชียงแสน มีพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปนาคปรก

ทั่วไป คือพระพุทธรูปมีงูใหญ่ 7 ตัว 7 หัว แผ่คลุมองค์พระ ในขณะที่พระพุทธรูปปางนาคปรกท่ัวไปมี

พญานาค 1 ตัว 7 หัว ในครั้งแรกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ฯ พระราชด าเนินไปทรงเททองหล่อ รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ เสด็จแทนพระองค์ในครั้งถัดไป ส าหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงมี

พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงไฟฟ้าบางปะกงและ

ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบัน 

 จุดที่ 2  อุทยำนพลังงำน 

   เป็นโซนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์ที่จ าลองการท างานในการ

กักเก็บพลังงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน มีตัวอย่างของการ

น าไปใช้ คือ เครื่องก าจัดสารสกัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันน้ าขนาดเล็ก ที่จ าลอง

อุปกรณ์สร้างการหมุนให้แก่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานที่อยู่ในรูปของความดันน้ าที่

ระบายจากระบบน้ าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยให้น้ าไหลไปกระทบกับใบพัดที่ถูก

ติดตั้งกับเพลา ซึ่งผลที่ได้จะเกิดแรงบิดท าให้เพลาเกิดการหมุน เกิดการขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

กระแสตรง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือไปใช้งาน 

 จุดที่ 3  สวนพฤกษศำสตร์  

   เป็นสวนขนาดย่อมที่น าเสนอพรรณไม้ที่ปลูกในประเทศไทย เพ่ือเป็นสถานที่ให้

นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้โซนต่างๆ เพราะว่าแต่ละต้นจะมี 

QR Code ให้เราสามารถสแกนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ มีการแบ่งโซนออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่  

   1.) พรรณไม้ตามบทเพลง “อุทยานดอกไม้”  

   2.) พรรณไม้ป่าชายเลน  

   3.) พรรณไม้ในพุทธประวัติ  

   4.) พรรณไม้ในวรรณคดี  

   5.) พรรณไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด 77 จังหวัด  

   6.) พรรณไม้มงคล 9 ชนิด   

   7.) ดอกไม้ประจ าชาติ อาเซียน 10 ประเทศ  
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 จุดที่ 4  รับประทำนอำหำร ณ สนำมกอล์ฟโรงไฟฟ้ำ คลับเฮำส์ (Club House)  

   ซึ่งเป็นทั้งจุดที่ให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และให้บริการ

ด้านอาหารและเครื่องดื่มด้วย อีกทั้งยังมีการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่

จ าเป็นในการเล่นกีฬากอล์ฟ นักท่องเที่ยวสามารถท ากิจกรรมการท่องเที่ยว นันทนาการ และการกีฬา 

 

 ค. กำรวิเครำะห์ศักยภำพของเส้นทำงท่องเที่ยว  

  ท าการวิเคราะห์ศักยภาพของเส้นทางท่องเที่ยว โดยสรุปตามแนวคิดทางการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบของ 5A's ได้แก่  ความดึ งดูดใจ (Attraction) ความสามารถในการเข้าถึงง่าย 

(Accessibility) ความประทับใจ (Amenity) และการเสริมการบริการ  (Ancillary Service) และ

กิจกรรม (Activity) ของแต่ละเส้นทาง 
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ตำรำงท่ี 4-19 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของแต่ละเส้นทำง ด้ำนควำมดึงดูดใจ 

  ด้ำนควำมดึงดดูใจ (Attraction) 

เส้นทำงท่องเท่ียวเชิงนเิวศ เส้นทำงทำงสำยบญุ เส้นทำงเชิงวิถีชีวติวัฒนธรรม เส้นทำงจักรยำน เส้นทำงท่องเท่ียวในโรงไฟฟ้ำ 

สิ่งดึงดูดใจของเส้นทางท่องเที่ยวเชิง

นิ เว ศ คื อ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ท า ง

ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศค่อนข้าง

สมบูรณ์ ประกอบด้วยแม่น้ าบางปะ

กง ป่าชายเลน สัตว์ป่า และสัตว์น้ า

หลากหลายชนิดและแหล่งวัฒนธรรม

ที่ เกี่ ยว เน่ื อ งกับ ระบบ นิ เวศ เป็น

ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ซ่ึงเป็นการผสมผสานของธรรมชาติ

และวัฒนธรรมรวมถึงมีการออกแบบ

กิ จ ก ร รม ท่ อ ง เที่ ย ว ให้ มี ค ว า ม

ก ล ม ก ลื น แ ล ะ ค า นึ ง ถึ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 

สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ ข อ ง เส้ น ท า ง น้ี คื อ 

โบราณสถาน ศาสนสถาน ปูชนีย

สถาน พระบรมธาตุรอยพระพุทธ

บาทจ าลอง หอระฆังโบราณซ่ึงบาง

แห่ งมี ความ เก่ าแก่ ที่ สะท้ อนถึ ง

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มีอายุไม่

ต่ ากว่า 100 ปี และอยู่ระหว่างการ

ขอขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรอีกทั้ง

ความศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เกจิอาจารย์ดังการท่องเที่ยวเส้นทาง

สายบุญจึงเป็นการน าเอาทรัพยากรที่

มี อ ยู่ เ ป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ ท า งก า ร

ท่องเที่ยวและสร้างลักษณะพิเศษ

ใ ห้ แ ก่ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ช่ น 

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ เทศกาลงาน

ประจ าปี  

สิ่งดึงดูดใจของเส้นทางท่องเที่ยวน้ี

คือภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่

มีการสืบทอดความรู้เช่น ขนมกง 

ขนมไทย ขนมหวานต่างๆ หรือภูมิ

ปัญญาในเร่ืองของการนวดแผนไทย 

การท าการจักรสาน จนก่อให้เกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สิ่งดึงดูดใจของเส้นทางท่องเที่ยวน้ี

คือ ความเป็นธรรมชาติ และการ

เรียน รู้สถานที่ ส า คัญ ของชุมชน 

แหล่งศิลปกรรมต่างๆ อีกทั้งความ

ศรัทธาในเร่ืองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น 

หลวงพ่ อ โต  หลวงพ่ อ โสธรองค์

จ าลองขนาดใหญ่  พระพุทธบาท

จ าลอง และพระบรมสารีริกธาตุ เป็น

ต้ น  ร วม ถึ ง ก า ร ได้ พั ก ผ่ อ น ช ม

บรรยากาศพร้อมอาหารอร่อยริม

แม่น้ ายามเย็น 

สิ่งดึงดูดใจของเส้นทางท่องเที่ยวน้ี

คือเป็นลักษณะของแหล่งเรียนรู้ด้าน

พลังงาน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ 

ต้นไม้ต่างๆ ของประเทศไทย และมี

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เป็นที่ยึดเหน่ียว

จิต ใจของชาวโรงไฟ ฟ้ า  เป็นสิ่ ง

ศักดิ์สิทธิ์คู่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
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ตำรำงท่ี 4-20 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของแต่ละเส้นทำง ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง 
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง  (Accessibility) 

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทำงทำงสำยบุญ เส้นทำงเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เส้นทำงจักรยำน เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำ 

ความสามารถในการเข้ าถึ งแหล่ ง

ท่องเที่ยวของเส้นทางนี้โดยส่วนใหญ่จะ

เป็ น รถ รับ จ้ า งไม่ ป ระจ าท าง  และ

รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนรถโดยสาร

ประจ าทางจะผ่านเฉพาะถนนสายหลัก

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไป

ด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนื่ องจากแหล่ ง

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในถนนของ

ท้ อ งถิ่ น แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ ต้ อ ง ใช้

ยานพาหนะประเภทเรือ จะเป็นเรือ

รับจ้างโดยให้บริการแบบเหมาล า ซึ่งมี

ท่าเรือ 2 แห่งที่คอยให้บริการเรือน า

เที่ยวที่ ได้ รับความนิยมคือ เรือทิพย์

สุวรรณ จะมีบริการทั้งเรือขนาดใหญ่

และขนาดเล็กและมีเรือเช่าเหมาของ

ชาวบ้านในชุมชนเองด้วย 

 

ความสามารถในการเข้ าถึ งแหล่ ง

ท่องเที่ยวของเส้นทางนี้แหล่งท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเข้าถึง 

จากรถโดยสารประจ าทางรถรับจ้างไม่

ประจ าทาง รถมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์

ส่วนตัวโดยสภาพถนนเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก หรือลาดยางตลอดทั้งสาย 

อาจมีช ารุดบางช่วงมีระบบการสื่ อ

ความหมายช่ วยน าทางและแสดง

รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอย่าง

ชัดเจนคือ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี

ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว และลูกศรบอก

ทางหรือป้ายชื่อบอกระยะทาง 

ความ สาม ารถ ในการ เข้ าถึ งแห ล่ ง

ท่องเที่ยวของเส้นทางนี้แหล่งท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเข้าถึง 

จากรถรับจ้างไม่ประจ าทาง รถมอเตอร์

ไซต์ และรถยนต์ส่วนตัวโดยสภาพถนน

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยาง

ตลอดทั้งสาย อาจมีช ารุดบางช่วง และ

บางสถานที่เป็นทางเข้าหมู่บ้าน มีระบบ

การสื่อความหมายช่วยน าทางและแสดง

รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ ยว คือ 

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีป้ายชื่อแหล่ง

ท่องเที่ ยว ลูกศรบอกทาง ป้ายบอก

ระ ยะ ท าง  แ ต่ ยั ง ข าด ป้ า ย ชี้ น า ใ ห้

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปศึกษาหรือ

เรียนรู้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการ

รวมกลุ่มของชาวบ้านเพ่ือประกอบอาชีพ

มากกว่าบริการด้านการท่องเที่ยว 

ความสามารถในการเข้ าถึ งแหล่ ง

ท่องเที่ยวของเส้นทางนี้โดยสภาพถนน

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยาง

ตลอดทั้งสาย อาจมีช ารุดบางช่วงมี

ระบบการสื่อความหมายช่วยน าทาง

และแสดงรายละเอี ยดของแหล่ ง

ท่ อ ง เที่ ย วอย่ างชั ด เจนคื อ  แหล่ ง

ท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ มีป้ ายชื่ อแหล่ ง

ท่องเที่ยว และลูกศรบอกทางหรือป้าย

ชื่ อบอกระยะทาง แต่ทั้ งนี้ ยั ง ไม่ มี

เส้ นท างห รือ เลนส าห รับจักรยาน

โดยเฉพาะทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่เป็นที่

นิยม มีคนใช้น้อย หรือเฉพาะกลุ่มและ

ถนนบางช่วงมักจะมีรถบรรทุกขนาด

ใหญ่วิ่งผ่าน ซึ่งอาจจะมีอันตรายได้ 

ความสามารถในการเข้ าถึ ง แหล่ ง

ท่องเที่ยวของเส้นทางนี้มีความสะดวก

ในการเข้าถึง จากรถโดยสารประจ าทาง

รถรับจ้างไม่ประจ าทาง รถมอเตอร์ไซต์ 

และรถยนต์ส่วนตัวโดยสภาพถนนเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยางตลอด

ทั้งสาย อาจมีช ารุดบางช่วงมีระบบการ

สื่อความหมายช่วยน าทางและแสดง

รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอย่าง

ชัดเจนคือ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี

ป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว และลูกศรบอก

ทางหรือป้ายชื่อบอกระยะทาง 
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ตำรำงท่ี 4-21 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของแต่ละเส้นทำง ด้ำนควำมประทับใจ 

ควำมประทับใจ (Amenity) 

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทำงทำงสำยบุญ เส้นทำงเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เส้นทำงจักรยำน เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำ 

ทรัพยากรท่องเท่ี ยวใน เส้นทางน้ี

ก่อให้เกิดความประทับใจและความ

พอใจในการเรียนรู้  และสัมผัสกับ

ระบบนิเวศซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ ของ

ชุมชนริมปากแม่น้ าบางปะกงโดยใน

ภาพรวมของวัตถุประสงค์ในการ

จัดการการท่องเท่ี ย วก็ เป็ น ไป ใน

ลักษณะของการให้ความรู้เชิงอนุรักษ์

โดยเน้นให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเรียนรู้ 

ได้รับความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน

รู้ คุ ณ ค่ าข อ งก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย วจ าก

กระบวนการเรียนรู้ให้ได้ประสบการณ์

ใหม่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

ทรัพยากรท่องเท่ี ยวใน เส้นทางน้ี

ก่อให้เกิดความประทับใจ ในความท่ี

เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน มีคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ

ศิลปกรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตใน

อดีต สภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังสามารถสืบค้น

ร่องรอยเดิมได้อยู่จากสถาปัตยกรรม

ของวัดท่ีหลงเหลือ และภาพถ่ายต่างๆ 

ท่ีทางวัดยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ รวมถึง

ความศรัทธาและความเชื่อ ประเพณี

อันดีงานท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน 

นอกจากน้ียังมีในส่วนของการสร้าง

ลักษณะพิเศษให้แก่แหล่งท่องเท่ียว 

เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว  

 

ทรัพยากรท่องเท่ี ยวใน เส้นทางน้ี

ก่อให้เกิดความประทับใจจากจุดดึงดูด

คือ วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายเรียบง่ายและ

การด ารงชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ  

โดยการรวมกลุ่มของทรัพยากรบุคคล

ในชุมชนเองท าให้สามารถสร้างคุณค่า

ให้แก่ชุมชนได้ เป็นการสร้างความ

ภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่

ภูมิปัญญา การน าเสนอ “ของดี” ของ

ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ซ่ึงยังมี

การอนุรักษ์วัฒธรรมและวิถีชีวิตให้

สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสร้างสรรค์

กิจกรรมท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้มี

ส่วนร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้าง

การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

ก่อให้เกิดความประทับใจ ในความท่ี

เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน มีคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ

ศิลปกรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตใน

อดีต และการเรียนรู้สถานท่ีส าคัญของ

ชุ ม ช น   แ ล ะ เพ ลิ ด เพ ลิ น ไป กั บ

ธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง 

ทรัพยากรท่องเท่ี ยวใน เส้นทางน้ี

ก่อให้เกิดความประทับใจจากการได้

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ ท่ี

มีจุดเด่นในการเป็นแหล่งข้อมูลการ

เรียนรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนรุ่น

ใหม่ท่ีมีหัวใจสีเขียวได้ค านึงในการลด

ใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาด

เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ปลูกฝังให้บุตรหลานของท่านมีความรู้

ในการใช้พลังงานและช่วยกันดูแล

ชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ต่อไป 
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ตำรำงท่ี 4-22 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของแต่ละเส้นทำง บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก (Ancillary Service) 
บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก (Ancillary Service) 

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทำงทำงสำยบุญ เส้นทำงเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เส้นทำงจักรยำน เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำ 

ด้านบริการอ านวยความสะดวก พบว่า

ชุมชนบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวมี

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครบ

ครันยกเว้นบนเกาะนกที่ไม่มีไฟฟ้า มี

บริการตู้ ATM บริเวณแหล่งชุมชน มี

ร้ าน ค้ า แ ล ะ ร้ า น ข าย อ าห า รแ ล ะ

เคร่ืองดื่ม (ร้านขายของช า ร้านขาย

อาหารตามสั่ ง ร้านก๋ วย เตี๋ ย ว) โดย

ชาวบ้านเป็นผู้ขายเองมีศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ยกเว้น

บ้านปลา ธนาคารปูแสมแต่ยังไม่มีร้าน

ขายสินค้ าที่ ระลึ ก  ห รือหากมี ก็ ไม่

สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและใน

ส่ วนของห้องน้ ามี เพี ยงพอต่ อการ

ให้บริการ แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุง

และท าความสะอาดมากข้ึน 

 

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคและไฟฟ้า เนื่องจากเป็น

สถานที่ของชุมชนและบางแห่งก็ได้รับ

การส่ งเส ริมให้ เป็นแหล่งท่ องเที่ ยว

ส า คั ญ ข อ ง จั ง ห วั ด จึ ง มี ร ะ บ บ

สาธารณูปโภคอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีถังขยะ ห้องน้ าบริเวณ

ที่จอดรถร้านค้า ร้านขายอาหารและ

เค ร่ืองดื่ มและร้านขายของที่ ระลึ ก

ประเภทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของขลังในบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยวมีการสื่อความหมาย 

และจุดให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งโดย

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระสงฆ์ที่ เป็นผู้

อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ 

เกี่ยวกับวัด 

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคและไฟฟ้า เนื่องจากเป็น

สถานที่ของชุมชนและบางแห่งก็ได้รับ

การส่ งเส ริมให้ เป็นแหล่งท่ องเที่ ยว

ส าคัญ จึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ

บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่หากเป็นการ

ด าเนินการเองโดยชาวบ้านจะไม่มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับบริการ

นักท่องเที่ยวมากนัก หาก ส่วนใหญ่จะมี

เพ่ือรองรับการประกอบอาชีพและ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย เช่น 

ที่ท าการของวิสาหกิจชุมชนศรีเสม็ดรวม

พลัง ใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านของนางส้มลิ้ม 

พูลศิริ หรือ กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะ

กงใช้บ ริเวณ พ้ืนที่ ค รัวของบ้านเป็น

สถานที่ท าขนมอีกทั้งไม่มีจุดจ าหน่าย

หรือหน้าร้าน 

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคและไฟฟ้า เนื่องจากเป็น

สถานที่ของชุมชนและบางแห่งก็ได้รับ

การส่ งเส ริมให้ เป็นแหล่งท่ องเที่ ยว

ส า คั ญ ข อ ง จั ง ห วั ด จึ ง มี ร ะ บ บ

สาธารณูปโภคอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีถังขยะ ห้องน้ าบริเวณ

ที่จอดรถร้านค้า ร้านขายอาหารและ

เค ร่ืองดื่ มและร้านขายของที่ ระลึ ก

ประเภทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของขลังในบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยวมีการสื่อความหมาย 

และจุดให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งโดย

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระสงฆ์ที่ เป็นผู้

อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ 

เกี่ยวกับวัด 

ภายใน โรงไฟ ฟ้ ามี ค วามสะอาด  มี

สถานที่จอดรถเป็นลักษณะกลางแจ้ง

และเพียงพอ ทั้ งที่ จอดรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอย

ดูแล รับเเลกบัตร และเจ้าหน้าประจ า

จุ ด ต่ า งๆ   มี ระบ บ สาธารณู ป โภ ค

เพียงพอและเข้าถึง ทั้งระบบปะปาและ

ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุก

เครือข่าย มีที่นั่งพักไว้รองรับผู้ที่เข้ามา

ใช้บริการ มีร้านค้าร้านจ าหน่ายอาหาร

และเค ร่ืองดื่ ม   มี ห้ องน้ าและ ห้อง

อาบน้ าให้บริการเพียงพอ และมีการท า

ความสะอาดห้องน้ าอย่างสม่ าเสมอมี

อาคารประชาสัมพันธ์ที่ และการสื่อ

ความหมายในแต่ ละจุดของแหล่ ง

ท่องเที่ยว 
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ตำรำงท่ี 4-23 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของแต่ละเส้นทำง ด้ำนกิจกรรม (Activity) 

ด้ำนกิจกรรม (Activity) 

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทำงทำงสำยบุญ เส้นทำงเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เส้นทำงจักรยำน เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำ 

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในเส้นทางนับว่ามี

ความหลากหลายโดยจะเน้นในเรื่อง

ข อ ง ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร ได้ รั บ

ประสบการณ์จากการได้ล่องเรือชม

ทัศนียภาพธรรมชาติบริเวณปากอ่าว

บางปะกงโดยการชมโลมา สามารถชม

ได้ ใน ช่ ว ง เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  – 

กุมภาพันธ์ ของทุกปีกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว จะให้ความส าคัญกับการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพ่ือไม่ให้กิจกรรม

ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ไป ท า ล า ย ห รื อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโลมาการ

เรียนรู้ ระบบนิ เวณ ในป่ าชาย เลน

รวมท้ังการได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

จ า ก ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ น ว

พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในเส้นทางสายน้ีเป็น

ลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

และศึกษาประวัติศาสตร์ เช่น การ

ท าบุญ  ตั กบาตร  ถวายสั งฆทาน

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ปล่อย

นกปล่อยปลาหรือการเข้าร่วมท าบุญ

ในช่วงวันส าคัญทางศาสนา และงาน

ประจ าปีของทางวัดตลอดจนการเยี่ยม

ชมสถาปัตยกรรมภายในวัด 

 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นลักษณะของ

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิต

ความเป็นอยู่ของชุมชน เรียนรู้และ

เยี่ยมชมชมการสาธิตการท าขนม การ

ท า จั ก ร ส า น  ก า ร ท ด ล อ ง น ว ด  

ตลอดจนการลงมือท าด้วยตนเอง โดย

มีคนในท้องถิ่นเป็นผู้สอนและซ้ือสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ลูกประคบ ขนม

ไทย เฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือเครื่องจักร

สาน เป็นต้น 

 กิ จ ก ร รม ท่ี น่ าส น ใจ ใน เส้ น ท า ง

จักรยานได้แก่  การท่องเท่ี ยวเชิ ง

การศึกษาท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง  การ

นวดน้ ามันแบบโบราณท่ีวัดยุคลราฎร์

ส ามั ค คี  ชื่ น ชมความงด งามขอ ง

สถาปัตยกรรมไทยท่ีวัดชลธีบุญญาวาส 

กราบนมัสการเกจิอาจารย์ ท่ี เป็นท่ี

เลื่ อม ใสของชาวบ้ าน ท่ี วัดบางผึ้ ง 

สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธืท่ี

วั ด เ ข า ดิ น  แ ล ะ แ ว ะ พั ก ผ่ อ น

รับประทานอาหารท่ีตลาดท่าสะอ้าน 

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น เป็นลักษณะของ

แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน แหล่งเรียนรู้

เกี่ ย วกับดอกไม้  ต้นไม้ต่ างๆ ของ

ประ เทศไทย และมีหลวงพ่ อ เจ็ ด

กษัตริย์เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาว

โรงไฟฟ้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงไฟฟ้า

บ างป ะก ง และช าวบ้ าน บ ริ เวณ

ใกล้เคียง 
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 ง. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำและสัมภำษณ์กลุ่ม 

  ท าการสนทนาและสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องของเส้นทางน าเที่ยว 

  1. ควำมเหมำะสมของเส้นทำงท่องเที่ยว 

   พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวมี 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทางทาง

สายบุญ เส้นทางเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เส้นทางจักรยาน และเส้นทางท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้าบางปะกง 

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นว่า เนื้อหาที่น าเสนอในเส้นทาง

ท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางมีความเหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้อง แต่ควรเพ่ิมรายละเอียดให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นได้แก่ 

   1.1 เพ่ิมชื่อแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ 

   1.2  เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเพ่ิมพ้ืนที่ท่องเที่ยวของต าบลคลองต าหรุ ได้แก่ 

ป่าชายเลน และบริเวณชายทะเลหมู่ 1 ซึ่งมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์สวยงาม 

   1.3 เส้นทางทางสายบุญ ควรเพ่ิม วัดบุญญาสิงห์ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดคือ 

“สังขารหลวงปู่เมี้ยน” ที่ไม่เน่าเปื่อย 

   1.4 เส้นทางท่องเที่ยวพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ควรเพ่ิมข้อมูลเรื่องร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม “ร้านเกษมสโมสรโรงไฟฟ้าบางปะกง” ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณหลวงพ่อ 7 กษัตริย์  

  2. กำรปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ภำยในแหล่ง

ท่องเที่ยว 

   พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงถึงกันในแต่ละพ้ืนที่ 

ซึ่งในการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว 

จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลในแต่ละพ้ืนที่อยู่แล้ว และมีการจัดสรรงบประมาณ

บางส่วนมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว แต่ในบางครั้ง

งบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกก็ไม่เพียงพอ 

  3. กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

   พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมดีอยู่

แล้ว โดยอาจมีการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้พบปะพูดคุยกันมาก

ยิ่งขึ้น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชน 
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  4. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

   พบว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทาง สามารถเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะการเป็นผู้น าเที่ยว หรือคนขับรถน าเที่ยว 

ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระจายรายได้แล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ทราบข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของพ้ืนที่ ท า

ให้ได้รับความเพลิดเพลินและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวมากข้ึน 

  5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทำงท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

   เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางท่องเที่ยว มีหน่วยงานที่ดูแลหลายหน่วยงาน

ร่วมกัน ดังนั้น ในการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนการน าเส้นทางท่องเที่ยวไปใช้ ควรให้

ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน และความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

 

 จ. กำรจัดท ำโปรแกรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

  เนื่องจากการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง มีแหล่ง

ท่องเที่ยวจ านวนมาก ซึ่งถ้าหากท่องเที่ยวครบทุกเส้นทางก็จะใช้เวลานาน และหลายวัน ดังนั้น ทาง

ผู้วิจัยจึงจัดเส้นทางให้กระชับขึ้นและครอบคลุมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย จึงท าการคัดเลือกแหล่ง

ท่องเที่ยวของแต่ละเส้นทางมาจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 วัน ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

  โปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

09.00 - 10.00 น.    เริ่มต้นโปรแกรมท่องเที่ยวที่จุดที่ 1 เกาะนกเป็นเส้นทางการเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติที่ส าคัญ  เป็นศูนย์

รวมความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบู รณ์  ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า ศูนย์รวมของนกสายพันธุ์ต่างๆ อีกท้ังยังมีเส้นทางที่ถูก

สร้างขึ้นให้เป็นทางเดินรอบเกาะส าหรับใช้เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศ

ธรรมชาติของป่าชายเลนบนสะพานไม้ที่มีความยาวกว่า 1,500 เมตร และ

นักท่องเที่ยวยังสามารถข้ึนชมทัศนียภาพรอบเกาะบนหอชมวิว 

10.00 - 10.30 น.  จุดที่ 2 วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา จุดเด่นของทางวัดคือ พระพุทธลีลามหา

มงคล หรือ พระศักยมุนีศรีบูรพา หล่อด้วยทองเหลือฐานบัว รวมความสูง
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ทั้งหมดประมาณ 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีพระสังกัจจาย บริเวณทางเข้าชั้น

ใต้ดินพระอุโบสถที่เป็นรูปพระราหู โดยด้านในมีภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นมา

ใหม่เก่ียวกับหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 

10.30 - 11.00 น.  จุดที่ 3 วัดคงคารามหรือวัดบน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มี

สถานที่ส าคัญคือ พระอุโบสถเก่า เสาหงษ์ 3 ต้นอันเป็นเครื่องหมายแสดง

ถึงความเป็นชาวพุทธ-มอญโดยแท้ พระเจดีย์ พระพุทธรูปไม้สลักลาย 

พระพุทธรูปทรงเครื่องทองสัมฤทธิ์ ตู้พระไตรปิฎกไม้เขียนลายรดน้ า และมี 

"หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเก่าแก่ ด้านหลังของทางวัดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านปลาธนาคารปูแสม  

11.30 - 11.50 น.  จุดที่ 4  วัดกลางบางปะกงนับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ มีทั้งโบราณสถานที่มี

อายุกว่า 100 ปี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เทพทันใจ พระสังกัจจายน์ 

หลวงพ่อพุทธโสธร พระเจ้าทันใจ  รอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่

ที่บนมณฑป 

11.50 - 12.20 น.  จุดที่ 5 วัดบ ารุงธรรมราษฎร์ศรัทธารามหรือ วัดล่าง สถานที่ส าคัญคือ 

วิหารบูรพาจารย์ ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญหลายองค์ และ

รูปหล่อเกจิอาจารย์ดัง เช่น หลวงพ่อคง นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อเฉื่อย 

หลวงพ่อฟุ้ง และหลวงพ่อปราศรัย ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน 

12.20 - 13.40 น.  จุดที่ 6 ร้านข้าวแกงโบราณทองอุดม แวะรับประทานอาหารกลางวัน โดยมี

เมนูหลากหลายให้เลือก รสชาดอร่อย บรรยายกาศเป็นกันเอง นอกจากนี้

ร้านยังอยู่ไม่ไกลจาก ร้านขนมป้านงค์ (จุดที่ 7) ของดี ของฝากขึ้นชื่อของ

บางปะกง มีขนมไทยหลากหลาย ทั้งฝอยทอง ฝอยเงิน หรือขนมแบบอ่ืนๆ 

ให้ได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก  

13.40 - 14.20 น.   จุดที่ 8  กลุ่มขนมกงป้าลิ้ม เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตสินค้าจ าหน่าย 

สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชนโดยมีสินค้าของกลุ่ม คือ ขนมกง 

ขนมทองม้วน กระยาสารท และข้าวหมาก ได้เรียนรู้และเยี่ยมชมกรรมวิธี

การผลิตขนมกง ตลอดจนการทดลองท าด้วยตนเอง และซื้อผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มท้ังขนมกง ทองม้วน กระยาสารท และข้าวหมาก  
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14.20 - 15.00 น.  จุดที่ 9 วัดบางผึ้ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยหลวงปู่หุน หรือพระ

ครูศุภมงคล  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ท่านถือว่า

เป็นพระสุปฏิปันโณแห่งภาคตะวันออก และได้รับการเคารพศรัทธาอย่าง

มากมาย ภายในวัดบางผึ้งได้ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประจ าต าบล ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 200 ปี 

15.00 - 16.00 น.   จุดที่ 10 วัดเขาดิน จุดเด่นที่น่าสนใจคือ มณฑปเก่า เป็นอนุสรณ์สถานที่พัก

ทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวีรบุรุษของชาติไทยและมีพระ

มหาธาตุเจดีย์ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษาเป็นเจดีย์

ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ  และหลวงพ่อองค์ด าพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร เนื้อหินหยกด า 

ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธร

จ าลององค์ใหญ่ ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร และการรอดถ้ าศักดิ์สิทธิ์หรือถ้ า

วิเศษ ไหว้พ่อปู่นาคา แม่ย่านาคี  ที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน  เพ่ือให้สม

ปรารถนา 

16.00 - 16.30 น.  จุดที่ 11 วัดท่าสะอ้าน มีพระอุโบสถเป็นอาคารขนาดใหญ่  สร้างด้วย

คอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยลวดลายไทยสวยงาม ภายในโบสถ์

ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ส าหรับให้สาธุชนกราบไหว้บูชา และมี

จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ วิหารหลวงพ่อโต 

ประดิษฐานหลวงพ่อโต รวมทั้งยังมีหอระฆังโบราณ ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับกรมศิลปากร 

16.30 - 17.30 น.   จุดที่ 12 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ต าบลท่าสะอ้านริมแม่น้ าบางปะกง เป็น

ศาลเก่าแก่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 100 ปี  เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนใน

ชุมชน ซึ่งมักจะกราบไหว้ขอพร 

17.30 - 18.30 น.  จุดที่ 13 ตลาดริมน้ าท่าสะอ้าน เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่มีร้านคล้ายกับ

ตลาดโต้รุ่งขายอาหารมากมายหลายชนิด มีอาหารทะเล ปลาเผา ย า 

อาหารตามสั่ง ลานเครื่องดื่ม ในบรรยากาศริมแม่น้ าบางปะกง 
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รูปที่ 4-275 แผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวในโปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 

 ฉ. ผลกำรทดลองใช้โปรแกรมท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่ำง   

  ผลการทดลองใช้โปรแกรมท่องเที่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้เดินทางทั้งสิ้น 11 คน ประเมิน

ความเหมาะสมของโปรแกรมท่องเที่ยว โดยวิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลอง

ใช้โปรแกรมท่องเที่ยว โดยก าหนดประเด็นตามแนวทางขององค์ประกอบของการท่องเที่ยว 5A's โดย

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง สามารถน ามาเรียบเรียงตามล าดับต่อไปนี้ 

  1.   ความคิดเห็นด้านของความดึงดูดใจ 

   พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและดึงดูดใจ บาง

สถานที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น เกาะนก ที่เป็นสถานที่อยู่ของนกหลากหลายชนิด และยังสามารถ

ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติบนจุดชมวิว หรือการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดท่าข้าม วัดเขาดิน หรือ

การได้เรียนรู้การท าขนมจากกลุ่มชาวบ้าน ท าให้เป็นทั้งการท่องเที่ยวและได้เรียนรู้ มีการเชื่อมโยง

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม จ านวนแหล่งท่องเที่ยวก็พอเหมาะกับช่วงเวลา แต่ทั้งนี้

ควรมีการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ หรือการดูแลรักษาความสะอาดในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเน้นใน

เรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะป่าชายเลน เพราะเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่น่าสนใจส าหรับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
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  2.   ความคิดเห็นด้านความสามารถในการเข้าถึง 

   พบว่า  การเดินทางไปยังแต่ละจุดท่องเที่ยวในโปรแกรมท่องเที่ยวมีการเชื่อมต่อกัน 

พาหนะที่ใช้มีความสะดวกสบาย ถนนลาดยางตลอดสาย และอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากนัก แต่ทั้งนี้

อาจจะมียุ่งยากในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่มีรถส่วนตัว และควรเพ่ิมในเรื่องของป้ายบอกทางไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการชี้ไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ  

  3. ความคิดเห็นด้านความประทับใจ 

   พบว่า  นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับในการใช้โปรแกรมท่องเที่ยว เป็นการ

ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชื่นชมกับธรรมชาติ และได้ร ับความรู้จากการเดินศึกษา

เส้นทางธรรมชาติในเกาะนก การลงมือท าขนม รวมถึงความรู้จากคนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้

ได้พบปะพูดคุยกับคนในชุมชนที่มีความยินดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งในเรื่องของร้านอาหาร

และร้านขายของที่ระลึกสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของบางปะกงได้ แต่ทั้งนี้ควรปรับปรุงใน

เรื่องของสภาพแวดล้อมตลอดเส้นทางน าเที่ยวให้สวยงาม 

  4. ความคิดเห็นด้านการบริการอ านวยความสะดวก 

   พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมมีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ครบครันส าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการปรับปรุงในเรื่องของ

ห้องน้ าสาธารณะ เช่น บนเกาะนก และในส่วนของการบริการส าหรับผู้พิการ และควรมีการปรับ

สิ่งก่อสร้างในบางจุดที่ช ารุด เพ่ือภาพลักษณ์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพ่ิมจุดให้บริการ

นักท่องเที่ยว หรือจุดในการติดต่อสอบถาม โปรชัวร์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ิมป้ายบอกทาง และ

ป้ายให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  

  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับในด้านกิจกรรม 

   กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งการนั่งเรือชมธรรมชาติ การเดิน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ท าบุญไหว้พระที่วัดท่าข้าม วัดบน วัดกลาง วัดล่าง วัดเขาดิน วัด

ท่าสะอ้าน การได้เรียนรู้และลงมือท าขนม  ชมความสวยงามของวิวธรรมชาติยามเย็น และ

รับประทานอาหารริมแม่น้ า อาจจะเพ่ิมกิจกรรมท่องเที่ยวตามช่วงเทศกาลเพ่ือเป็นการดึงดูดความ

สนใจ เช่น ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ า 
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 จ. การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่รอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

  ผลการสนทนาและสัมภาษณ์กลุ่ม ประเด็นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบ

โรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า 

  1. ความต้องการให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

   จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ที่เกียวข้องด้านการท่องเที่ยวมีความต้องการให้มีการ

พัฒนาบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากแต่ละชุมชน หรือต าบล

ต่างมีจุดเด่น และสิ่งดึงดูดความสนใจทางการท่องเที่ยวดังเช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเส้นทาง

ท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทาง นอกจากนี้ ได้มีการเสนอให้พัฒนาต าบลหน้าประดู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ

การศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากเป็นชุมชนหมู่ 3 ต าบลหน้าประดู่มีการเพาะพันธุ์สุนัขบางแก้ว ซึ่งหากมีการ

จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะท าให้มีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาในชุมชนมากขึ้น และเกิดการสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน ส่วนต าบลบ้านเก่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุตสาหกรรม จึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ได้ยาก อย่างไรก็แล้วแต่ทางชุมชนมีแนวคิดที่จะหาของดีชุมชนเพ่ือพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวต่อไป 

  2. นโยบายและโครงการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน 

   พบว่า แต่ละชุมชนมีนโยบายและโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่

รับนโยบายมาจากภาครัฐส่วนกลาง และน ามาด าเนินการต่อ นอกจากนี้ ทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้ถูก

ก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ท าให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทราและส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดฉะเชิงเทราให้ความส าคัญกับนโยบายและโครงการในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราว่า “เมืองแห่งสายน้ า” และเสนอ

ให้แต่ละชุมชนน าศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงมาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ า หากแต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ บางพ้ืนที่ไม่มีท่าน้ า ดังนั้น จึงควร

ก าหนดนโยบายหรือโครงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การชักจู ง

ชาวบ้านให้เป็นผู้จัดการและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ และของบประมาณจากภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในการสร้างท่าเรือ 

  3. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

   พบว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งเสริมการท่องเทียวด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง

ภาพลักษณ์ของ “เมืองแห่งสายน้ า” ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นตรงกันว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการ
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ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตนตามแนวคิดเมืองแห่งสายน้ า และควรมีการสร้าง Brand Image 

เพ่ือเพ่ิมจุดแข็งทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะท าให้นักท่องเที่ยว

จดจ าได้ง่ายขึ้น 

  4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว 

   4.1   ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 

     จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัญหาด้านสาธารณูปโภค คือ แหล่งท่องเที่ยว

บางแห่งไม่มีท่าเรือ อาจส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัด

ฉะเชิงเทราใช้ภาพลักษณ์ “เมืองแห่งสายน้ า” ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แต่หากท่าเรือ 

และเรือมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ อาจท าให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบายทางการ

ท่องเที่ยว และไม่ประทับใจ และส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งต่อไป  

     นอกจากนี้ ในอดีตเคยมีท่าเรือและมีกิจกรรมท่องเที่ยวเจ็ทสกี แต่ไม่ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเนื่องจาก ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ที่จอดรถ

ไม่เพียงพอ การจราจรติดขัด เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวน้อยลง หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจึงต้องปิดท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยวลง (แต่สามารถใช้เป็นท่าเรือในการสัญจรปกติได้)  

   4.2  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

     ผู้ที่เกียวข้องด้านการท่องเที่ยวเห็นตรงกันว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น คือ

ปัญหาขยะ โดยเฉพาะกล่องโฟมบริเวณตลาดท่าสะอ้าน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ให้ผู้ค้าขาย

งดใช้กล่องโฟม แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากการเลือกใช้วัสดุอ่ืนแทนโฟม ท าให้มีรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น 

ผู้ค้าขายจึงไม่ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของตลาดท่า

สะอ้านเพ่ือสร้างทัศนียภาพทางการท่องเที่ยว เช่น การท าความสะอาดตลาด รณรงค์ให้ผู้ ค้าขายท า

ความสะอาดหน้าร้านของตน เป็นต้น 

    นอกจากนี้ ยังพบว่า คลองบางแห่งภายในแหล่งท่องเที่ยวมีผักตบชวาเป็น

จ านวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ าเน่าเสีย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการไป

ขุดลอกคลอง แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว มีหน่วยงานชลประทานเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้เวลาใน

การติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือในการท างานร่วมกัน  

   4.3  ปัญหาด้านความร่วมมือของชุมชน 

     จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นตรงกันว่าชุมชนมีความ

สนใจและเต็มใจที่จะร่วมมือในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่มีปัญหาส าคัญคือ แหล่งท่องเที่ยว



502 / 607 

 

มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ซึ่งในบางครั้งไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานหลักในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวคือหน่วยงานใด อีกทั้งการบริหารจัดการพ้ืนที่ก็เป็นไปตามนโยบายของแต่ละ

หน่วยงาน ซึ่งในบางครั้งอาจมีการด าเนินการไปในทิศทางที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอว่า 

ทุกหน่วยงานควรร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องเริ่มต้นที่ชุมชนก่อน 

ชุมชนต้องเป็นผู้ต้องการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาจึงจะเกิด จากนั้นหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหางบประมาณ

ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น การมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะน ามาซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

 5. จุดแข็ง และจุดอ่อน ของบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง หรือชุมชนในการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เห็นว่า บริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง หรือชุมชน 

มีจุดแข็งส าคัญคือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ คือ แม่น้ าบางปะกง ป่า

ชายเลน และศาสนาวัฒนธรรม  

  ส าหรับจุดอ่อนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ การขาดงบประมาณในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เห็นตรงกันว่า ควรมีการส่งเสริมอาชีพด้าน

การท่องเที่ยวให้ประชาชนในพื้นที่ เช่น การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว หรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยว เพื่อให้

ชุมชนน าไปประยุกต์ใช้จัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน 

และสามารถน ารายได้ส่วนนั้นมาใช้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือจากงบประมาณจาก

ภาครัฐส่วนกลาง 

 6.  ความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เห็นว่า พ้ืนที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงมีความ

เป็นไปได้สูงในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ

แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ดังเช่น โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดม

สมบูรณ์ และสวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ ตาม

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทางโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งในบางครั้งอาจติดขึ้น

ในเรื่องงบประมาณ จึงมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนให้พ้ืนที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยอาจพัฒนาพ้ืนที่ทางเดินบริเวณด้านหน้าให้เป็นตลาดและสวนสาธารณะคล้ายกับตลาด
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ท่าสะอ้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้มีงบประมาณในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวป่าชายเลนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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บทที่  5 

สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 

 โครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่ วนได้

เสียด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 

กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง แบ่งการสรุปผลออกเป็น 5 ระยะ  คือ 

 

สรุปผลกำรวิจัยระยะที่ 1  

 ผลการวิจัยในระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการส ารวจส ารวจและศึกษาศักยภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยวรอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า    

 1.  ในด้านความเป็นเอกลักษณ์และความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว จากการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต าบลบาง

ปะกง พบว่า มีทรัพยากรท่องเที่ยวจ านวน 44 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  ประเภทที่ 1  ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

  เนื่องจากเป็นบริเวณท่ิติดแม่น้ าบางปะกงที่น้ าทะเลสามารถเข้าถึง  ท าให้เกิดจากความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง  เดิมมีกลุ่มนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินและถม

ที่รุกล้ าเข้าไปในเขตแม่น้ าบางส่วน สร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์ป่าชายเลน ท าให้ชุมชนมีการตื่นตัว

ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติของป่าชายเลน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัด

กิจกรรมเพ่ือให้พ้ืนที่ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   มีจ านวน  

5 แห่ง  ได้แก่  

  1) พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกง (โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในรูปแบบของป่าชายเลนและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่บริเวณริมแม่น้ าบาง

ปะกง เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่ไร้ผนัง ซึ่งมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของป่า

ชายเลน  ทั้งในด้านพันธุ์ไม้ชายเลน และพันธุ์สัตว์ อีกทั้งมีการน าป่าชายเลนมาบูรณาการกับเรียนรู้ 

อีกทั้งพิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกงแห่งนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในปี 2539 
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  2)  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านปลา ธนาคารปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน  เป็นโครงการที่

จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) เปิดท าการตั้งแต่ปี 

2558 ดูแลโดยผู้ใหญ่มะลิ เทพรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต าบลบางปะกง  โดยบ้านปลานั้นสร้างจากไม้

ไผ่ และกิ่งไม้ที่ถูกตัดภายในป่าชายเลน น ามาท าเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าขนาดเล็กให้

เจริญเติบโต อีกทั้งยังเป็นที่วางไข่ของสัตว์น้ า และธนาคารปูแสม ที่จ าท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลใน

การเพ่ิมจ านวนปูแสมกลับคืนสู่ธรรมชาติ  และเป็นแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหารของ

ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 

  3)  โครงการบ้านปลาและเขื่อนเดินริมน้ า จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่บริเวณวัดทองนพคุณ ซึ่ง

โครงการบ้านปลาเป็นโครงการที่ชาวต าบลบางปะกงร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องการให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ส าหรับอนุบาล

ปลา โดยมีการเปิดตัวโครงการรวมพลังท าดีเพ่ือพ่อ สร้างบ้านปลา รักษาแม่น้ าบางปะกง 

  4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม (เกาะนก)  เป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

การสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนสะสมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

ธรรมชาติป่าชายเลน บนเกาะนกซ่ึงตั้งอยู่กลางแม่น้ าบริเวณปากอ่าวแม่น้ าบางปะกง โดยมีชื่อเรียกว่า 

“ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเกาะท่าข้าม หรือเกาะนก” มีพ้ืนที่ประมาณ 125 ไร่ เป็นเกาะที่มีระบบนิเวศป่า

ชายเลนที่ส าคัญและอุดมสมบูรณ์มากของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี 

  5) ปากอ่าวบางปะกง บริเวณปากอ่าวบางปะกง จะมีโลมาอพยพเข้ามาในช่วงต้นฤดู

หนาวของทุกปี คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เนื่องจากบริเวณนี้มีปลาดุกทะเล

จ านวนมาก ซึ่งเป็นอาหารที่โลมาชอบ และมีความชุกชุมในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว โดยชนิดโลมาที่พบ

ในบริเวณปากอ่าวบางปะกง ได้แก่ โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก และ

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  ทั้งนี้ โลมาที่พบมากที่สุดบริเวณปากอ่าวบางปะกงคือ โลมาอิรวดี 

  ประเภทที่ 2 ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 

  ในอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นย่านความเจริญจากเมืองปากอ่าว ในการค้าขายสินค้า วัว

ควาย หรือแม้แต่ทาส ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งค้าพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในปากอ่าวบางปะกง มีประวัติ ความ

เป็นมายาวนาน ทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่ส าคัญ นอกจากนี้ ยังมีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่ของเจ้าของชุมชนในพ้ืนที่ยังคงรักษาไว้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา

ต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทนี้มีจ านวน 31 ได้แก่ 
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  1)  วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ หรือวัดผีขุด เป็นวัดราษฎร์ มหานิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2484  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อโสธร ศาลเจ้าแม่ตะเคียน  และพ่อปู่ เป็น

ที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านยึดถือ เช่น ชาวบ้านในชุมชนที่มี

อาชีพท านาเกลือก็มักจะมาบนบานไม่ให้ฝนตกในช่วงที่จะรื้อเกลือ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ 

และศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวทาง

จิตใจ และยังคงความดั้งเดิมทางวัฒนธรรมแต่มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบัน 

  2)  วัดคงคาราม หรือวัดบน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปลายอยุธยา เคยเป็นที่พักเสวยพระ

กระยาหารและเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า ณ พลับพลาริมแม่น้ าบางปะกง มีการจ าลองสถาปัตยกรรมมุข

ทลึ่งไว้แทนร่องรอยจากอดีตให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งยังหลงเหลือร่องในอีตดจาก

สถาปัตยกรรมต่าง เช่น เสาหงษ์ซึ่งแสดงถึงอดีตที่เคยเป็นชุมชนชาวมอญ นับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ 

มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม สะท้อนให้เห็นถึง

วิถีชีวิตในอดีต 

  3)  วัดกลางบางปะกง สร้างเมื่อรศ. 103 ซึ่งเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณกลางหมู่บ้าน 

เหมาะสมที่จะสร้างวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมในหมู่บ้าน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เทพทันใจ พระสังกัจ

จายน์ หลวงพ่อพุทธโสธร พระเจ้าทันใจ  รอยพระพุทธบาทจ าลองประดิษฐานอยู่ที่บนมณฑป อีกทั้ง

โบสถ์เก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ภายในเก็บพระเครื่องเก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ

เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องรางของขลังที่ท าให้แคล้ว

คลาดปลอดภัย ทรัพย์เฟื่องฟู หรือเมตตามหานิยม   

  4)  วัดบ ารุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม (วัดล่าง)  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2443 และได้นิมนต์หลวงตา

คงมาจ าพรรษา หลวงพ่อคงนี้ได้ชื่อว่ามีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่ ศรัทธาของชาวบ้าน สิ่งที่น่าสนใน

ภายในวัด เช่น วิหารบูรพาจารย์ เป็นที่ส าหรับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่อคง ลวงพ่อ

เฉื่อย หลวงพ่อฟุ้ง และหลวงพ่อปราศรัย ฯลฯ นอกจาก ภายในวัดยังมีหอระฆังเก่าแก่ ถือเป็น

สถาปัตยกรรมโบราณที่ทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ 

  5)  ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ หน่าจาซาไท้จื้อ บางปะกง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 แต่เดิมได้

เป็นศาลไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ท าการบูรณะสร้างศาลขึ้นมาใหม่  ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงมีความดั้งเดิม

ทางวัฒนธรรม ศาลเจ้าแห่งนี้มีศาลหลังใหญ่ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานองค์นาจา มีด้วยกันสององค์ 

องค์ดั่งเดิมเป็นไม้แกะตั้งแต่สมัยสร้างศาลซึ่งมีความเก่าแก่  และองค์ด้านหน้าหล่อจากทองเหลืองปิด

ทองค าแท้ ตามความเชื่อท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาหรือออกรบกับวิญญาณชั่วร้าย 
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  6)  ศาลเจ้าพ่อหงอเต็กเก็ง หรือ ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงมีความดั้ งเดิมทาง

วัฒนธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เจ้าพ่อเสือ หรือ โฮ้วเอ้ีย เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและจีนเป็น

อย่างมาก  ศาลเจ้าปู่ทีกง การท าบุญบริจาคโลงศพไร้ญาติ การท าบุญสะเดาะเคราะห์ 

  7)  ศูนย์เรียนรู้ท านาเกลือ หมู่ 14 บ้านคลองผีขุด เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ใน

พ้ืนที่ติดทะเล มีอาชีพหลัก คือ ท านาเกลือ เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ศูนย์เรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชย เรียนรู้เรื่องการท านาเกลือ และรับไม่มีการจัดตั้งเป็น

ศูนย์โดยเฉพาะ แต่ชาวบ้านที่ท านาเกลือมีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ

ผู้ที่สนใจ โดยใช้บริเวณนาเกลือของชาวบ้านเองในละแวกนั้นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่ง

ในทุกปีจะมีหน่วยงานต่างๆ เดินทางเข้ามาขอศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

  8)  กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด) เป็นการรวมตัวของแม่บ้านในชุมชนที่

ต้องการหาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว เน้นท าขนมไทยจนมีชื่อเสียง  อีกทั้งได้จด

ทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้ชื่อว่า “ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ขนมไทย OTOP 

ระดับ 5 ดาว” ปัจจุบันได้หมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยได้ผลิต

ขนมไทยที่มีความหลากหลาย โดยใช้ชื่อว่า “ทองธารขนมไทย” 

  9)  ขนมป้านงค์ เป็นของขึ้นชื่อของบางปะกง ท าและจ าหน่ายขนมแบบไทยๆ หลากหลาย

ชนิด โดยเฉพาะขนมหวานที่ท าจากไข่แดง ที่พิเศษสุดที่ติดใจกันมากคือ "ฝอยทอง" ที่รับรองไม่มีที่ใด

เหมือนและรสชาติของฝอยทอง ยังมีฝอยเงินที่ท าจากไข่ขาว เป็นที่แปลกใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เชิญ

ชวนให้ลิ้มลอง 

  10)  วัดทองนพคุณ  (วัดบางแสม) เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 ติดริมแม่น้ าบาง

ปะกง เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่ 18 มีการสวดมนต์ท าวัตรปฏิบัติธรรมทุก

วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.ถึง 21.00 น. และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปีระหว่าง

วันที่ 1-10 เมษายน บวชชีพราหมณ์เนกขัมมะทุกปี ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคมและ 5 ธันวาคม 

  11) วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม จุดเด่นของทางวัดคือ พระพุทธลีลามหามงคล หรือ 

พระศักยมุนีศรีบูรพา หรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อใหญ่ หล่อด้วยทองเหลือฐานบัว ขนาดสูง 22.45 

เมตร ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 19.45 เมตร รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 40 เมตร ด้านล่างองค์

พระเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีพระสังกัจจาย 

ทางเข้าชั้นใต้ดินพระอุโบสถที่เป็นรูปพระราหู โดยด้านในมีภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับ

หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
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  12)  วัดอุสภาราม หรือวัดบางวัว เป็นวัดโบราณ มีสิ่งส าคัญภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อน้อย” เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร เนื้อทองสัมฤทธิ์ สร้าง

ในสมัยอยุธยา มีอายุประมาณ 400-500 ปี นอกจากนี้ ยังมีรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัด 

คือ หลวงพ่อดิ่ง คังคสุวัณโณ หรือชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อดิ่ง” อดีตเจ้าอาวาส นอกจากนี้ ท่านยัง

เป็นผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในทุกสาขาวิชา รวมถึงพุทธอาคมต่างๆ วัตถุมงคลของท่านจึงล้วนเป็นที่นิยม

มาก เช่น เหรียญหลวงพ่อดิ่ง ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียง 

  13)  วัดเขาดิน เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสภาพ

ของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขา หิน ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก มีต้นไม้เป็นจ านวนมาก มีถ้ า หิน มี

มณฑปเก่า อนุสรณ์สถานที่พักทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์เฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา เป็นต้น 

  14)  วัดท่าสะอ้าน มีพระอุโบสถขนาดใหญ่ ประดับด้วยลวดลายไทยสวยงาม ภายในโบสถ์

ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ส าหรับให้สาธุชนกราบไหว้บูชา และมีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่า

เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพ่อโต  ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพร

เพ่ือให้สมปรารถนา และหอระฆังโบราณ อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับกรม

ศิลปากร 

  15)  ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในชุมชน ซึ่งมัก จะ

กราบไหว้ ขอให้ช่วยในเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศ ช่วยฝนแล้งให้ฝนตก ช่วยหยุดฝนที่กระหน่ าตกนาน

เกินไป บันดาลให้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และขอให้ช่วยในเรื่องการท ามาหากินในอาชีพสุจริต ให้ค้าขายดี 

เมื่อประสบผลส าเร็จ ประชาชนจะน าผลไม้มากราบไหว้บูชา หรือ บางคนก็จะจุดประทัดเพ่ือบูชา 

  16)  วัดบางผึ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนา และความเชื่อ ได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร นมัสการหลวงพ่อโต กราบ

นมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปูหุน เจ้าอาวาสวัดและพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลอดจนการกราบ

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  

  17)  กลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด (ผลิตกางเกง) บ้านป้าปราณี เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกิดจาก
การรวมกลุ่มสตรีในชุมชนเพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ ซึ่งผลิตกางเกงส าเร็จรูป โดยใช้บ้านของนาง
ปราณี ปานมี เป็นที่ท าการของกลุ่ม ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กางเกงส าเร็จรูปของกลุ่มแม่บ้านศรีเสม็ด 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับสี่ดาว 
  18)  กลุ่มสตรีท าขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนา (กลุ่มขนมกงป้าลิ้ม) ชาวบ้านจะรู้จักกันในชื่อ
กลุ่มสตรีท าขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนา หรือกลุ่มขนมกงป้าลิ้ม เกิดจากการรวมกลุ่มกันโดยได้รับการ
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สนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะกง เพ่ือผลิตสินค้าจ าหน่าย สร้างอาชีพและรายได้เสริม
ให้แก่ชุมชน โดยมีสินค้าของกลุ่ม คือ ขนมกง ขนมทองม้วน กระยาสารท และข้าวหมาก แต่ที่เป็น
สินค้าหลักของกลุ่มคือ ขนมกง หรือขนมเกวียน ซึ่งนิยมท าในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน ที่ต้องการ
สื่อให้คู่บ่าวสาวรักกันและครองคู่กันชั่วนิจนิรันดร์ 
 

  19)  วัดบางนาง สิ่งส าคัญภายในวัดบางนาง ได้แก่ อุโบสถโบราณ รูปหล่อหลวงพ่อโต รูป

หล่อหลวงตาเจียน วุฒิโก และพระครูพิศาลสังฆคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาง อีกทั้งยังมีรอยพระ

พุทธบาทจ าลองประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ด้วย 

  20)  วัดวรพรตสังฆาวาส สิ่งส าคัญที่มีคุณค่าและความส าคัญทางการท่องเที่ยว ได้แก่ พระ

มหาเจดีย์องค์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ า สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และ

สังขารของหลวงพ่อลาภ หรือพระครูวิสุทธิกิจจาทร อดีตเจ้าอาวาสวัดที่ได้มรณภาพลง แต่สังขารไม่

เน่าเปื่อย 

  21)  วัดชลธีบุญญาวาส  (วัดบางหัก) นับว่าเป็นวัดที่ความเก่าแก่ เป็นลักษณะของการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนากิจกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 

ชมสถาปัตยกรรม และร่วมงานประเพณีส าคัญของชุมชน 

  22)  วัดแหลมแค ถือได้ว่าเป็นวัดประจ าต าบลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็น

การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นการท ากิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การ

ท าบุญ ตักบาตร สนทนาธรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และการร่วมงานเทศกาลหรืองานบุญที่

ทางวัดจัดขึ้น 

  23)  วัดบ้านเก่า เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ถือได้ว่ามีคุณค่าและความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศึกษาประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 

การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การท าบุญ ตักบาตร การชมสถาปัตยกรรม และการร่วมงาน

ประเพณีส าคัญของวัด 

  24)  วัดศรีประชาราม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสัตตพงษ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึง

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด 

  25)  วัดเกาะลอย ถือได้ว่าเป็นวัดประจ าต าบลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะลอย และ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และการร่วมงานเทศกาลหรืองานบุญที่
ทางวัดจัดขึ้น เช่น งานประจ าปีหลวงพ่ออ่ิม หลวงพ่อแงด หลวงพ่อเริญ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี 
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  26)  วัดหนองอ้อ เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ภายในวัดมีอุโบสถหลังเก่า ภายในอุโบสถมี

โบราณวัตถุส าคัญมากมาย เช่น พระพุทธรูปโบราณ กลองโบราณ ธรรมาสน์โบราณ เป็นต้น โดยทาง

วัดต้องการที่จะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไว้ ซึ่งมีแนวคิดที่จะบูรณะอุโบสถแห่งนี้เพ่ื อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมชุมชน 

  27)  วัดยุคลราษฏร์สามัคคี วัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งศิลปกรรมที่ส าคัญของชุมชน เช่น 

โบสถ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ และมณฑป ซึ่งภายในพระมณฑปมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง

ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ ภายในวัดยุคลราษฎร์สามัคคียังมีอุทยานลานหลวงพ่อ เป็นพ้ืนที่รวบรวม

รูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทย อีกท้ังยังมีหอเทพเจ้า และหอเจ้าแม่กวนอิม 

  28) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เกาะลอย (จักรสานและถ่านหอม) เรียนรู้และเยี่ยมชมการผลิต

สินค้าของกลุ่ม ตลอดจนการทดลองท าด้วยตนเอง และซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งนี้ ในการเยี่ยมชม

การผลิตขนมกง ควรติดต่อล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้าชมและการจัดเตรียมวิทยากรให้ความรู้ 

  29)  กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ต.เกาะลอย (นวดแผนไทยวัดใหม่) ให้บริการด้านการนวด

แผนไทยรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการอบ ประคบสมุนไพร โดยหมอนวดแผนไทยทุกคนได้รับการฝึกอบรม

และได้ใบรับรองความรู้ อันจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ  นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์

ฝึกอบรมการนวดแผนไทยส าหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจด้วย 

  30)  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน และเนื่องด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นของชุมชน คือ ป่าชายเลน เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชนติด

กับป่าชายเลน พ้ืนที่ทั้งหมดจึงประกอบไปด้วยดินเค็ม เหมาะส าหรับการท านาเกลือ และการท า

ประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง และการจับสัตว์น้ า เป็นต้น ซึ่งลักษณะทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชน

ดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชม

ทัศนียภาพธรรมชาติแล้ว ยังได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่พ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น

อย่างดี 

  31)  วัดบุญญราศี มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป คือ หลวงปู่

เมี้ยน อาภาโส หรือพระครูนิวัฐบุญญราศรี อดีตเจ้าอาวาสวัด ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน 

โดยเฉพาะเครื่องรางของขลังที่ท าให้แคล้วคลาดปลอดภัยต่ออันตราย นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีโบสถ์

ไม้สักเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่าร้อยปี ถือเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ ตลอดจนการค้นพบ

ไม้ตะเคียนโบราณ ซึ่งชาวบ้านน ามากราบไหว้บูชา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ และศรัทธาในสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
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  ประเภทที่ 2 ทรัพยากรท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

  เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น หรือถูกจัดด าเนินการโดยบุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างแนวคิด หรือกิจกรรมขึ้นใหม่ เพ่ือให้

สถานที่นั้นมีความหลากหลายในการเที่ยวชมหรือท ากิจกรรม ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้เดินทางมา

ท่องเที่ยวและเกิดความประทับใจมากที่สุด (ณัฏฐกฤษฏิ์, 2553, หน้า 7-34) แหล่งท่องเที่ยวประเภท

นี้มีจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

  1)   บ้านริมน้ าสปอร์ตคลับ เป็นสถานที่พักผ่อน ท ากิจกรรมส าหรับทุกคนในครอบครัว 

และเพ่ือเป็นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่เรียน

วิชาการขี่ม้าที่มีผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ ขับขี่รถเอทีวี หรือมอเตอร์ไซด์วิบาก และเรือเจ็ทสกีในบึงน้ า

ขนาดใหญ่ หรือในแม่น้ าบางปะกง และได้มีการเพ่ิมกิจกรรมอีกประเภทคือกิจกรรมในลักษณะค่าย

ลูกเสือ เรียกว่า “ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ า” โดยจัดเป็นลักษณะค่ายแบบกลางวันหรือว่า Day Camp 

  2)   สวนน้ าเกาะแก้ว เป็นสวนน้ าแบบเป่าลม ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ บรรยากาศเย็นสบาย 

ภายในสวนน้ ามีทั้งสระเด็ก สระผู้ใหญ่ และเครื่องเล่นอยู่ประจ าสระที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้าง

ความสนุกและสีสันให้กับผู้เล่น อีกท้ังในช่วงเทศกาลต่างๆ ทางสวนน้ ายังมีการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต 

ปาร์ตี้โฟม และมีโปรโมชั่นต่างๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ 

  3)   พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย (Thai 4-H Museum) ณ โรงเรียนพรหมานุ

เคราะห์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตัวอย่างการปฏิบัติจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นกลุ่มยุว

เกษตรกรที่จัดตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนและผู้ทื่เข้ามาศึกษา

ดูงาน เพ่ือให้น าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจะมีการจัดสอนลง

ฐานต่างๆ เพื่อเรียนรู้ส่วนต่างๆ เช่น สวนแก้วมังกร โครงการเลี้ยงไก่เพ่ืออาหารกลางวัน ชมรมผลิตอิฐ

บล็อค สวนเกษตร แปลงพืชผักสวนครัว นาข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น 

  4)   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง (อาคาร กศน. บางปะกง) เป็นการรวบรวมเรื่องราว

ดั้งเดิมของบางปะกงโดยจัดท าออกมาในรูปแบบของนิทรรศการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศึกษาความเป็นมาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนพ้ืนที่ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการเล่าเรื่องโดย

ภาพถ่าย คือ จัดเป็นนิทรรศการ “ทัศนศิลป์วาดเส้น" และ นิทรรศการการถ่ายภาพเก่าบางปะกง 

  5) สนามกอล์ฟบางปะกง (Bangpakong Golf and Country Club) ตั้ งอยู่ภายใน

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม มี 18 แท่นตี 18 กรีน โดยใช้แฟร์เวย์ร่วมกัน มีหลุม พาร์ 

3 ระยะ 145 หลา สนามเป็นเกาะมีน้ าล้อมรอบ เป็นสนามกอล์ฟที่มีความโดดเด่น สวยงาม และท้า



512 / 607 

 

ทายส าหรับผู้มาเล่นกอล์ฟเป็นอย่างมาก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับกิจกรรมพักผ่อน 

นันทนาการ และการกีฬา 

  6) สนามกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 เปิด

ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้ท าการปรับปรุงเพ่ือเนรมิตสนามให้มีความท้าทายมากขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2553 โดยบริษัทสุมิโก้-วนชัย จ ากัด โดยมีการออกแบบสนามและเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะกับ

ภูมิอากาศของเมืองไทย พร้อมกับลมเย็นสบาย และทัศนียภาพที่ติดกับแม่น้ าบางปะกง ส่งผลให้สนาม

กอล์ฟแห่งนี้มีบรรยากาศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สิ่งดึงดูดใจอีกแห่งหนึ่งภายใน

สนามกอล์ฟ คือ คลับเฮาส์ (Club House) ที่มีขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 8000 ตาราง

เมตร อีกทั้งยังมีห้องอาหาร “เลคไซด์” ที่ให้บริการอาหารไทยและนานาชาติด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

และเชฟท่ีมีประสบการณ์กว่า 20 ปี 

  7) โรงไฟฟ้าบางปะกง มีการเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวโรงไฟฟ้าขึ้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยว

และผู้ที่สนใจแวะมาท่องเที่ยวและชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า อาทิ แวะกราบนมัสการ

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์บริเวณริมเขื่อนโรงไฟฟ้าบางปะกง น าชมกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลัง

ความร้อน น าชมสวนพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ประจ าจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย และจุดถ่ายภาพที่

ระลึกต่างๆมีมัคคุเทศก์น้อยและอาสาสมัครน าเยี่ยมชมห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบางปะ

กง เพ่ือได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด โดยทางโรงไฟฟ้าบางปะกงจะ

จัดบริการรถน าเที่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

  8) ตลาดท่าสะอ้าน เป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่มีร้านคล้ายกับตลาดโต้รุ่ง ขายอาหาร

มากมายหลายชนิด มีอาหารทะเล ปลาเผา อาหารตามสั่ง ลานเครื่องดื่ม ในบรรยากาศริมแม่น้ าบาง

ปะกง  ซึ่งบริเวณยังนี้ มีสนามหญ้า สนามเด็กเล่น ชิงช้า ไม้ลื่น ส าหรับเด็กๆ  ช่วงเช้าและกลางวัน

เป็นจุดที่เดินเล่นชมวิว ช่วงเย็น มีผู้คนมาวิ่งออกก าลังกาย เต้นแอโรบิก พอแดดร่มลมตก จัดเป็นที่นั่ง

ส่วนกลางริมเขื่อน ให้ซื้ออาหารไปนั่งทานได้  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวทิวทัศน์

แม่น้ าบางปะกงและชมพระอาทิตย์ 

 2.   ในด้านศักยภาพของพ้ืนที่   

  แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเข้าถึง ส่วนใหญ่มีพาหนะรับจ้างเข้าถึงได้ทุก

ประเภท คือ รถโดยสารประจ าทาง รถรับจ้างไม่ประจ าทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยสภาพถนน

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยางตลอดทั้งสาย อาจมีช ารุดบางช่วง มีระบบการสื่อความหมาย

ช่วยน าทางและแสดงรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน คือ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีป้าย
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ชื่อแหล่งท่องเที่ยว และลูกศรบอกทาง หรือป้ายชื่อบอกระยะทาง ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก

ในแหล่งท่องเที่ยว มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  มีที่นั่งพัก หรือศาลาพัก 

และเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และไฟฟ้า เนื่องจากเป็น

สถานที่ของชุมชน และบางแห่งก็ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด จึงมีระบบ

สาธารณูปโภคอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ภายในชุมชนมีร้านค้า และร้านขายอาหารและ

เครื่องดื่ม โดยชาวบ้านเป็นผู้ขายเอง และมีร้านขายสินค้าท่ีระลึก ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ของชุมชน เช่น ร้านขายเกลือ ร้านขายขนมไทย เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนใหญ่มีห้องน้ า

ที่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว แต่ไม่ได้มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ แต่หากเป็นของ

เอกชนจะมีการท าความสะอาดและดูแลอย่างดี แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองจะมีบริการตู้ ATM 

ประมาณ 1-3 ตู้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จะไม่มีบริการตู้ ATM มีสัญญาณ

โทรศัพท์ครอบคลุมทุกเครือข่าย แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และระบบการ

สื่อความหมาย เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกเว้นแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ

และภาคเอกชน จะมีจุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและป้ายสื่อความหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 

โรงไฟฟ้าบางปะกง สนามกอล์ฟ พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรไทย เป็นต้น 

 3.  ในด้านการบริหารจัดการ   

  ชุมชนบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเก่าแก่ โดยบางพ้ืนที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง ลักษณะชุมชนเป็นพ้ืนที่กึ่งชนบทผสมผสานกับความเป็นเมือง พ้ืนที่

เหมาะแก่การเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม แต่

ชุมชนก็ยังพยายามรักษาบรรยากาศและความดั้งเดิมของสภาพธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมไว้ อีกทั้ง

ชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างดี และสม่ าเสมอ ท า

ให้แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์งดงาม ในการเข้าใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ หากเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ดูแลโดยชุมชน จะไม่มีการแบ่งโซนพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ แต่เป็นใช้พ้ืนที่เพ่ือความ

สะดวกสบายของคนในชุมชนเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยเอกชนจะมีการแบ่งโซน

พ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งเป็นเขตการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย พ้ืนที่การ

ท างานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น มีการก าหนดการเข้าชมที่เหมาะสมตามช่วงเวลา แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจน

ในช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจะรู้เองตามลักษณะวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน และการให้บริการของคนในชุมชน เช่น เวลาการเข้าชมศาสนสถาน  ช่วงเวลา

การเข้าชมเกาะนก เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ จะมีการ
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ก าหนดเวลาเปิด-ปิด ที่ชัดเจน และสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การออกแบบสิ่งอ านวยความ

สะดวกในชุมชนให้เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ แต่มีการตกแต่งให้มี

ความทันสมัยมากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ทั้งนี้ความเจริญก้าวหน้า และสังคมเมือง

เริ่มเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จึงท าให้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่พบมลภาวะ เช่น ฝุ่น เสียง ขยะ แต่ก็มี

ระบบการจัดเก็บขยะที่ดีและจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอ มีจ านวนถังขยะเพียงพอและตั้งอยู่จุดที่เหมาะสม 

ในเรื่องของความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยเอกชนและภาครัฐ มีระบบการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ คือ มีกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตรา ส่วน

แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ไม่มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย และในด้านผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ดูแลโดยเอกชน ภาครัฐ และศาสนสถาน ชาวบ้านไม่ได้รับ

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 4. ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ชาวบ้านมีความผูกพันต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญหรืองานเทศกาลจะรวมกลุ่มกัน

เพ่ือจัดงานหรือร่วมงานเป็นประจ าทุกปี ซึ่งผู้น าหลักในการจัดงานหรืองานพิธีการในชุมชนจะเป็นวัด 

และหน่วยงานภาครัฐ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

ด้วยความเต็มใจ หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเอง เช่น วัด เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชาวบ้านจะมี

ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวทั้งกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผนในบางกิจกรรม ทั้งนี้

เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่หากเป็น

แหล่งท่องเที่ยวของเอกชน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็น

เพียงแค่แรงงานหรือพนักงานในการให้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของชุมชน 

เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน และเกิดการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเพ่ือให้การ

ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน และการได้รับผลประโยชน์ของคนในชุมชน

ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และมีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยว 

ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งชุมชนเองต่างให้ความส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยว แต่หากเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความนิยม หรือบางพ้ืนที่ยังไม่เปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชาวบ้านจะ

ไดร้ับผลประโยชน์น้อย 
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สรุปผลกำรวิจัยระยะที่ 2 

 จากการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษามาสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 

เป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับการบูรณาการร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

  องค์ประกอบที่ 1 ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีปัจจัยในการพิจารณา 3 ด้าน คือ 1) 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 2) ด้านธรรมชาติ และ 3) ด้านนันทนาการและกิจกรรมพิเศษ 

  องค์ประกอบที่ 2 ด้านศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีปัจจัยในการพิจารณา 4 

ด้าน คือ 1) ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 2) ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) 

ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ 4) ศักยภาพในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ มีปัจจัยในการพิจารณา 2 ด้าน คือ 1) การจัดการ

ด้านอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และ 2) การจัดการด้านการท่องเที่ยว 

  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีปัจจัยการพิจารณา 1 ด้าน คือ ด้านการมี

ส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเที่ยว 

 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นไปตามองค์ประกอบทั้ง 

4 ด้าน จะต้องมีการด าเนินงานออกเป็น 2 มิติ ได้แก ่

  มิติที่ 1  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับต่ า และระดับปานกลาง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านพ้ืนที่และกิจกรรม 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 4) ด้าน

การมีส่วนร่วม และ 5) ด้านงบประมาณ 

  มิติที่ 2  การส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นไป

ได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน

เศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วม และ 5) ด้าน

งบประมาณ 
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สรุปผลกำรวิจัยระยะที่ 3 
 รูปแบบ (Model) กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่รัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง   
  ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบ (Model) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชน
พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.  การแสวงหาข้อมูล ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ 2) รูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และ 3) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.  การวางแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 6 กระบวนการส าคัญ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูล 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 4) การก าหนดกิจกรรมและสื่อ 5) 
การก าหนดงบประมาณ และ 6) การประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์ โดยการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
ท าให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ประเภทสารคดี  สื่อสปอร์ตวิทยุ  แผ่นพับและโปสเตอร์ 
  3.  การปฏิบัติตามแผนงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมการ
ผลิต 2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ 3) หลังการผลิต 
  4.  การเผยแพร่ โดยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่รัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้แก่ สื่อวิดิทัศน์ เผยแพร่ผ่านช่องทาง youtube หรือ สื่อสปอร์ต
วิทยุ  เผยแพร่ตามวิทยุชุมชน 
  5.  ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ 1) การประเมินผลจากจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย และ 2) การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

สรุปผลกำรวิจัยระยะที่ 4 

 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ทางคณะผู้วิจัยได้สร้าง

กรอบแนวคิดของการสร้างสื่อ ดังนี้  

  1 รวบรวมข้อมูลเนื้อหาทฤษฎีและประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์  

  2.   จัดท าร่างรูปแบบ (Model) สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  

  3. สังเคราะห์รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์จากการสนทนากลุ่ม 

  4. ได้รูปแบบของสื่อ 3 รูปแบบ คือ  สื่อวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสปอตวิทยุ 

 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 

  จากการศึกษาวิจัยไดรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์จ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ สื่อวีดีทัศน์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ และสื่อสปอตวิทยุวีดิทัศนส าหรับใชในงานประชาสัมพันธแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะ



517 / 607 

 

กง พบว่า สื่อวีดีทัศน์มีความเหมาะสมและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อ โดยน าเสนอ

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม มีภาพประกอบที่สวยงาม สามารถสื่อ

ความหมายทางการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้อาจปรับให้มีความยาวของสื่อสั้นลง เป็นลักษณะ

คลิป 3-5 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น่าสนใจและจดจ าได้ง่าย  

  ส่วนสื่อสปอตวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า 

เนื้อหาที่น าเสนอมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ หากมีการเปิดฟัง

บ่อยๆ จะสามารถจดจ าได้ง่าย น้ าเสียงมีความน่าสนใจ ชัดเจน 

  สื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (โบรชัวร์) เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้า    

บางปะกง พบว่า เนื้อหาภายในสื่อน าเสนอเเหล่งท่องเที่ยวได้เหมาะสม เนื่องด้วยพ้ืนที่ที่จ ากั ด 

ภาพประกอบที่ใช้มีความเหมาะสมและสวยงามดี ข้อความมีความกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ มีการใช้สีและตัวหนังสือที่อ่านได้ง่าย ควรจัดท า QR Quote ไว้

ในสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสแกน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลในเชิงลึกหรือข้อมูลที่ละเอียด

มากขึ้นนอกเหนือจากเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์  

 

สรุปผลกำรวิจัยระยะที่ 5 

 จากการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยการบูรณาการทฤษฎี รวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการลงพ้ืนที่ส ารวจ และก าหนดประเด็นความคิดเห็นในเรื่อง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงจากการสนทนาและ

สัมภาษณ์กลุ่ม น ามาจัดเส้นทางท่องเที่ยวได้ดังต่อไปนี้ 

  1. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

   เป็นการน าเสนอแนวทางการจัดเส้นทางเพ่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น

เส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติที่ส าคัญ ทั้งด้านพืช

พรรณและระบบนิเวศวิทยาต่างๆ เพ่ือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็น

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม เน้นการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศ 

รวมถึงการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืนประกอบด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เกาะท่าข้าม (เกาะนก) - ดูปลาโลมาปากอ่าวบางปะกง - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านปลา ธนาคาร

ปูแสม และวิถีชีวิตชุมชน - พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทย - พิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนบางปะกง - ศูนย์

เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ 
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  2. เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ 

   เป็นการท่องเที่ยวตามแรงศรัทธา ความเชื่อ และสัจธรรมแห่งชีวิต มุ่งเน้นลักษณะทาง

วัฒนธรรมและศาสนาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความรู้ใหม่ที่สอดแทรกไปในการท่องเที่ยวให้มี

จิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ประกอบด้วย วัดท่าข้ามเจริญ

ศรัทธา - วัดคงคาราม - วัดกลางบางปะกง - วัดบ ารุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม - ศาลเจ้าแม่ทับทิม - 

วัดท่าสะอ้าน - วัดเขาดิน - วัดบางผึ้ง - วัดวรพรตสังฆาวาส - วัดบ้านเก่า - พระบรมราชานุสาวรีย์

รัชกาลที่ 5 อ.พานทอง - วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 

  3. เส้นทางท่องเทียวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

   เป็นการน าเสนอแนวทางการจัดเส้นทางเพ่ือการเรียนรู้และท่องเที่ยวเพ่ือเข้าชม ร่วม

กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้อถิ่นที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ ในลักษณะของความเป็นอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่ายและมีความสุข เพ่ือความเพลิดเพลิน 

และสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย วัฒนธรรมขนมหวานกลุ่มทอง

ธารขนมไทย - ขนมบ้านป้านงค์ - วัฒนธรรมขนมโบราณกลุ่มสตรีท าขนมพ้ืนบ้านศรีเสม็ดพัฒนา - 

วัฒนธรรมจักสานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะลอย - ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกลุ่มอาชีพนวดแผน

ไทยต าบลเกาะลอย - การนวดน้ ามันแบบโบราณ วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 

  4. เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน 

   รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะ เพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์แสน

พิเศษได้ตลอดสองข้างทาง ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติ สัมผัสกับสถาปัตยกรรมโบราณ และเรียนรู้

วัฒนธรรมชุมชนอย่างใกล้ชิดระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าบางปะกง - วัด

ยุคลราษฎร์สามัคคี - วัดชลธีบุญญาวาส หรือวัดบางหัก - วัดบางผึ้ง - วัดเขาดิน - วัดท่าสะอ้าน - 

ตลาดริมน้ าท่าสะอ้าน 

  5. เส้นทางท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้าบางปะกง 

    เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ โดยน าเสนอจุดเด่นของทางโรงไฟฟ้าสี

เขียวที่กระบวนการผลิตค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (องค์จ าลอง) - 

อุทยานพลังงาน - สวนพฤกษศาสตร์ - รับประทานอาหาร ณ สนามกอล์ฟโรงไฟฟ้า คลับเฮาส์ (Club 

House)  
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  สรุปผลการน าเสนอเส้นทางน าเที่ยว พบว่า ในด้านเนื้อหาที่น าเสนอในเส้นทางท่องเที่ยวแต่

ละเส้นทางมีความเหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้อง แต่ควรเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่ เพิ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่เป็นจุดเด่นของชุมชนนั้นๆ ลงเพ่ิม 

เช่น วัดบุญญาสิงห์ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดคือ “สังขารหลวงปู่เมี้ยน” ที่ไม่เน่าเปื่อย  ด้านการ

ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดสรร

งบประมาณบางส่วนมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

เนื่องจากเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลในแต่ละพ้ืนที่แต่ทั้งนี้งบประมาณที่มีอาจไม่

เพียงพอ ส่วนในด้านการจัดกิจกรรมในแต่ละเส้นทางท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

เหมาะสมดีอยู่แล้ว โดยอาจมีการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้พบปะ

พูดคุยกันมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชน และในด้าน

การมีส่วนร่วม พบว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทาง สามารถเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะการเป็นผู้น าเที่ยว หรือคนขับรถน าเที่ยว 

ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระจายรายได้แล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ทราบข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของพ้ืนที่ ท า

ให้ได้รับความเพลิดเพลินและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวมากข้ึน 

  สรุปผลการจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยว ด้านความดึงดูดใจ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวใน

โปรแกรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและดึงดูดใจ บางแห่งมีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีการเชื่อมโยง

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม จ านวนแหล่งท่องเที่ยวก็พอเหมาะกับช่วงเวลา แต่ทั้งนี้

ควรมีการปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ หรือการดูแลรักษาความสะอาดในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเน้นใน

เรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะป่าชายเลน  ด้านการเข้าถึง พบว่า การเดินทางไปยังแต่ละจุด

ท่องเที่ยวในโปรแกรมท่องเที่ยวมีการเชื่อมต่อกัน พาหนะท่ีใช้มีความสะดวกสบาย ถนนลาดยางตลอด

สาย และอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากนัก ควรเพ่ิมในเรื่องของป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ

เป็นการชี้ไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ด้านความประทับใจพบว่า เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างความ

ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชื่นชมกับ

ธรรมชาติ และได้รับความรู้จากการได้ลงมือท า อีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับคนในชุมชนที่มีความยินดี

ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้านบริการอ านวยความสะดวก พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวตลอด

โปรแกรมมีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันส าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ 

ในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการปรับปรุงในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เพ่ิมจุด

ให้บริการนักท่องเที่ยว หรือจุดในการติดต่อสอบถาม โปรชัวร์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ิมป้ายให้
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ความรู้ ด้านกิจกรรม พบว่า กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งการนั่งเรือชมธรรมชาติ 

การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ท าบุญไหว้พระ การสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 

  สรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง สามารถน ามาวิเคราะห์ออกมาเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

   1. ด้านพ้ืนที่ พบว่า บริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงหรือชุมชน มีจุดแข็งส าคัญ

คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติและศาสนาวัฒนธรรม  ส าหรับ

จุดอ่อนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ การขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เห็นตรงกันว่า ควรมีการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชน

ในพ้ืนที่ เช่น การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว หรือจัดโปรแกรมท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนน าไปประยุกต์ใช้

จัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และสามารถน ารายได้

ส่วนนั้นมาใช้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือจากงบประมาณจากภาครัฐส่วนกลาง 

  2. ด้านการจัดการ พบว่า แต่ละพ้ืนที่มีนโยบายและโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยส่วนใหญ่รับนโยบายมาจากภาครัฐส่วนกลาง และน ามาด าเนินการต่อ นอกจากนี้ ทางจังหวัด

ฉะเชิงเทราได้ถูกก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ท าให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทราและ

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดฉะเชิงเทราให้ความส าคัญกับนโยบายและโครงการในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราว่า “เมืองแห่งสายน้ า” 

และเสนอให้แต่ละชุมชนน าศักยภาพของแม่น้ าบางปะกงมาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป และ

ควรเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง โดยการน าเอานโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาจาก

จังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ “เมืองแห่งสายน้ า”โดย

อาจเริ่มจากการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่าเรือ เนื่องจากท่าเรือมีไม่เพียงพอ อาจท า

ให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบายทางการท่องเที่ยวและไม่ประทับใจ และควรมีการสร้าง 

Brand Image เพ่ือเพ่ิมจุดแข็งทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะท าให้

นักท่องเที่ยวจดจ าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า พื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง

มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวซึ่งใน

บางครั้งอาจติดขึ้นในเรื่องงบประมาณ จึงมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนให้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือ

เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่ชุมชน 
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  3. ด้านกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมที่สื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึง

ความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนพ้ืนที่ เพ่ีอเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดี 

โดยอาจน าเอาแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราว่า “เมืองแห่งสายน้ า” มาสร้างเป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน ให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนพ้ืนที่ตระหนักถึง

ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว 

  4. ด้านการการมีส่วนร่วม  ชุมชนมีความสนใจและเต็มใจที่จะร่วมมือในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว แต่มีปัญหาส าคัญคือ แต่มีปัญหาส าคัญคือ ความพร้อมในการรองรับการ

ท่องเที่ยว เพราะถึงแม้ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวดี แต่ถ้าไม่พร้อมก็จะมีปัญหาตามมา และ

แหล่งท่องเที่ยวมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ซึ่งในบางครั้งไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานหลัก

ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวคือหน่วยงานใด อีกทั้งการบริหารจัดการพ้ืนที่ก็เป็นไปตาม

นโยบายของแต่ละหน่วยงาน บางครั้งอาจมีการด าเนินการไปในทิศทางที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเสนอว่า ทุกหน่วยงานควรร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้องเริ่มต้น

ที่ชุมชนก่อน ชุมชนต้องเป็นผู้ต้องการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาจึงจะเกิด 

จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สรรหางบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะน ามาซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ

ยั่งยืน 

 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง” แบ่งการ

อภิปรายออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้  
  ในระยะที่ 1 เป็นการส ารวจและศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบาง

ปะกง พบว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วย แม่น้ าบางปะกง ป่า

ชายเลน สัตว์ป่า และสัตว์น้ าหลากหลายชนิด และในส่วนของทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ยังคงความดั้งเดิมทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสภาพในยุคปัจจุบัน แต่โดยภาพรวมชุมชนยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อ

ร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยว ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ความรู้ และการกีฬา แต่ทั้งนี้ชุมชนยังไม่
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มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น หรือมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ท าให้

การดูแลหรือการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมัย ผลบุญ (2547) ที่พบว่า

บริเวณปากแม่น้ าบางปะกงยังขาดส่วนที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของแหล่งท่องเที่ยว หรือสามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น อีกท้ังชุมชนต าบลบางปะกงควรมีการ

ค้นหาความเป็นเอกลักษณ์และน ามาเป็นจุดขาย สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล 

และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ที่พบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยวควรสร้างจุดเด่นของพ้ืนที่โดยน า

ธรรมชาติมาเสนอเป็นจุดขาย ปรับปรุงความสะอาดและภูมิทัศน์ให้สวยงามและสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548) ในมิติด้านการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในลักษณะของกิจกรรมท่องเที่ยวรูป

แบบเดิม เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของพิศมัย จารุจิตติพันธ (2557) ที่ศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในเกาะสมุย พบว่า ศักยภาพในด้านองค์ประกอบของกิจกรรมและกระบวนการเรียน รู้ใน

ระดับปานกลาง จึงควรเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้มีคุณภาพ

และมีความหลากหลายโดยจัดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในองค์ประกอบด้านพ้ืนที่ อีกทั้งควรปรับปรุงในเรื่อง

ของการเข้าถึงและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ สอดคล้องกับที่ มนัส สุวรรณ (2538, หน้า 128) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ มีสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาประเมินคือความสะดวกในการเดินทางและ

การเข้าถึง  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งอ านวยความ

สะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการท่องเที่ยว ส่วนในด้านการบริหารจัดการเป็นลักษณะ

ตามสมควร เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยวไม่มากและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นยังไม่ก่อให้เกิดรายได้

จากการท่องเที่ยวเท่าที่ควร และต าบลบางปะกงยังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให้ไม่อยู่

ความสนใจของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรซึ่งต่างจากแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด สอดคล้องกับ

งานวิจัยของทิพาพร ไตรบรรณ์ (2557) ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา หมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์

ที่ดีในด้านการท่องเที่ยว โดยหมู่บ้านอรัญญิกไม่ได้อยู่ในท าเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของ

นักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้น มีความจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

เพ่ือให้หมู่บ้านอรัญญิกเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง  อีกทั้งยังขาดในเรื่องของเงินทุนที่
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จะใช้ในการบริหารจัดการหรือน ามาท ากิจกรรมในโครงการต่างๆ จึงจ าเป็นต้องหางบประมาณในการ

สนับสนุน นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในต าบลบางปะกงเข้ามามีบทบาท/มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดตล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของ รัชนีวรรณ บุญอนนท์และ

คณะ (2551) ที่พบว่าประชาชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านการ

วางแผน การพัฒนา การจัดกิจกรรม การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้

ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขาดโอกาสในการเข้าร่วม

กิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และขาดการจัดระบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว (พิศมัย จารุจิตติพันธ์, 2557) ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง

กับเพชรศรี นนท์ศิริ (2550) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวชนบทของประเทศไทย 

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ในประเทศฝรั่งเศส ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจะประสบความส าเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือในการท างานอย่างบูรณาการจาก

ทุกฝ่าย อันประกอบด้วยรัฐบาล ในฐานะพ่ีเลี้ยงสนับสนุนแหล่งเงินทุนและกฎระเบียบต่าง ๆ องค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่นในฐานะผู้บริหารกิจกรรมท้องถิ่น ภาคเอกชนในฐานะผู้รักษาคุณภาพของสินค้า

และบริการ คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรท้องถิ่น 

   

  ในระยะที่ 2  จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ท าให้ได้รูปแบบ (Model) การบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบ

ด้านการบริหารจัดการ และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  

   องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 2) ด้านธรรมชาติ และ 3) ด้านนันทนาการและกิจกรรมพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของเทิดชาย ช่วยบ ารุง (2555) ที่กล่าวถึงปัจจัยส าคัญขององค์ประกอบการท่องเที่ยวว่าต้องมีสิ่งดึงดูด

ใจทางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถดึงให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว

ได้ ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม 

และสิ่งดึงดูดใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจกว่าแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของอมราวดี ค าบุญ และดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2556) ได้

ท าการศึกษาเรื่องการประเมินความพร้อมทางการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวขนาดเล็ก อ าเภอ
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เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทาง

ธรรมชาติ ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดใจใน

การมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ และควรมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ แบ่งแยกแต่ละประเภทของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

ให้ชัดเจน 

   องค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 

1) ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 2) ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3) ศักยภาพใน

การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4) ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

ในขณะที่สมาพร คล้ายวิเชียร และคณะ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านช้างในอีสานใต้ พบว่าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จต้องประกอบด้วย 

ความสะดวกในการเดินทาง การเข้าถึง และความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ ส่วนบุญพา ค า

วิเศษณ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ

มีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขา ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้น าเสนอ

ว่าองค์ประกอบส าคัญในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักแรม ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมบริการเบ็ด เตล็ด และ

ด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชน นอกจากนี้ Collier and Haraway (อ้างถึงในชู

สิทธิ์ ชูชาติ, 2544) มีความเห็นว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว การมีสิ่งอ านวยความสะดวก และการมีเส้นทางเข้าถึงได้สะดวก ตลอดจนการสนับสนุนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี

ศักยภาพต่อไป จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะมีองค์ประกอบที่

หลากหลาย และมีความแตกต่างกันในบางปัจจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากความแตกต่างกันของบริบทพ้ืนที่ 

อย่างไรก็แล้วแต่ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างมีปัจจัยพื้นฐานที่เหมือนกัน คือ ศักยภาพในการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเป็น

อันดับแรกก่อนที่จะพัฒนาปัจจัยด้านอื่นๆ ต่อไป 

   องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) การจัดการด้าน

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และ 2) การจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว, 2557) ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบการ
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บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) การจัดการด้านการอนุรักษ์

แหล่งธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 2) การจัดการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยัง

คล้ายคลึงกับการศึกษาของมาฆะ ขิตตะสังคะ และคณะ (2553) เรื่องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน พบว่าในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ 

มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การก าหนดนโยบายและวางแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีการจัดการด้าน

การท่องเที่ยวทั้งในเรื่องการวางแผนปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน ความ

ปลอดภัย บุคลากรให้บริการ เป็นต้น อีกทั้งต้องให้ความส าคัญกับการวางแนวเขตคุ้มครองอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมาตรการอนุรักษ์คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการประสาน

สอดคล้องระหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 

   องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 1 ปัจจัย คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ

การท่องเที่ยว สอดคล้องกับภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน บ้านหัวนอนวัด ต าบลแม่ทอม อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว และร่วมรับ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ

พัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ได้ท าการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง อ าเภอควนโดนและบ้านโตนปาหนัน อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

โดยประเด็นส าคัญจากการวิจัยพบว่า ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความยั่งยืน 

ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพ่ือการวางแผนและการด าเนินงาน และมีการสร้าง

เครือข่ายกับชุมชนที่มีการจัดการการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

   ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน จ าเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของ

พ้ืนที่ โดยการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และการ

ส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน 
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   มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับพื้นที่ที่

มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับต่ า และระดับปานกลาง ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพ้ืนที่และกิจกรรม 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3) ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ 4) ด้านการมีส่วนร่วม และ 5) ด้านงบประมาณ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับจริญญา    

ณพิกุล และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2555) ได้ท าการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พบว่าการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทในจังหวัด

เชียงราย มีปัจจัยส าคัญที่ควรพิจารณาคือ ด้านกายภาพ ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้ าน

เศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ ด้านการบริหารและการจัดการ อีกทั้งยังสอดคล้อง

กับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ที่กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกและการบริการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว ในขณะที่ จิตศักดิ์ พุฒจร (2554) ได้ศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชนลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ด้านพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านกิจกรรมและการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และด้านการมี

ส่วนร่วมของชุมชน องค์กร นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้วิจัยค้นพบว่าการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจะมี

ความแตกต่างกันในองค์ประกอบหลัก แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดย่อยแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึง

กัน ทั้งนี้เนื่องจาก การก าหนดองค์ประกอบหลักขึ้นอยู่กับการท าความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละ

ท่าน แต่องค์ประกอบย่อยที่มีความหลากหลายได้มีแนวทางในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ส่วนด้านงบประมาณนั้น เป็น

ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น

ได้จริง 

   มิติที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้างความยั่งยืน เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับ

พ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน

งบประมาณ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว จ าเป็นต้องมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืน 

เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพสืบต่อไป ทั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร 

และคณะ (2559) เรื่องแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
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นครราชสีมา พบว่าศักยภาพในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอวังน้ าเขียว มีศักยภาพใน

ระดับสูง และต้องมีการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนตามมิติต่างๆ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม 

มิติทางทรัพยากรธรรมชาติ และมิติการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวรรณวิมล ภู่

นาค (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ า

อัมพวา ซึ่งพบว่าศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ าอัมพวาอยู่ใน

ระดับสูง โดยแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การ

รักษาอัตลักษณ์ชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การวางแผนบริหาร

จัดการระยะยาว และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ในการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือสร้าง

ความยั่งยืน ต้องให้ความส าคัญกับการจัดการด้านงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับส านักพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว (มปป.) ที่ได้กล่าวถึงการจัดท าแผนการเงินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวว่า 

แผนการเงินเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงองค์กรให้อยู่รอดและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการ

วางแผนการเงินของแหล่งท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกบแผนงาน แผนบุคลากร และครอบคลุมทุก

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างงาน กระจาย

รายได้ และท าให้เกิดความรัก หวงแหน ตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป 

 

  ในระยะที่3 รูปแบบ (Model) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชนพ้ืนที่

รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เริ่มต้นจากการแสวงหาข้อมูลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ

รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วน เพ่ือ

น ามาวางแผนประชาสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านของเนื้อหาของแหล่งท่องเที่ยวว่ามีความ

โดดเด่นอย่างไร กล่าวคือ การใช้เนื้อหาในลักษณะ การเชิญชวน ชักชวน และการจูงใจ เน้นการตอก

ย้ าและให้ข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้จดจ าสารนั้นๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การก าหนด

เนื้อหาสารของกิบสันและฮันนา (1992, อ้างถึงในถิรายุ ธรรมธัญลักษณ์, 2557) ที่ได้กล่าวถึงประเด็น

ต่างๆที่ต้องค านึงถึงในการก าหนดเนื้อหาของสื่อ คือ คุณภาพของเนื้อหาสารที่สื่อออกไปว่ามีคุณค่า

และความส าคัญต่อผู้รับสารหรือไม่ ความน่าสนใจต่อผู้รับสาร ขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร 

ความเกี่ยวข้องกับความคิดและผลกระทบต่อผู้รับสาร และการจ ากัดความลึกของสาร ว่าในแต่ละสาร

มีรายละเอียด ความยากง่าย ของเรื่องที่จะสื่อสารมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ก าหนดวัตถุประสงค์ 
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ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบาง ปะกง 

และก าหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะรับชมสื่อในครั้งนี้คือกลุ่มเป้าหมายทั่วไปการ

ประชาสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเปิดรับของกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน หาก

กลุ่มเป้าหมายไม่เปิดรับสื่อหรือไม่ติดตามข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ก็จะท าให้การประชาสัมพันธ์ครั้ง

นั้นๆ ไม่ประสบผลส าเร็จด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีว่าด้วยการ ชักจูงใจ โน้มน้าวใจ (Theory 

of persuasion) (มัลลิกา ผลอนันต์, 2552) ที่มีความเชื่อว่าการที่จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เหมือนการกระตุ้นบุคคลนั้นเพ่ือให้เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการให้เป็น  และในกระบวนการ

สื่อสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการตอบสนอง ที่เรียกว่าพ้ืนเพเดิมของบุคคล 

ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางที่ส าคัญมาก โดยทฤษฎีนี้ จะแบ่งคนออกเป็นหลายลักษณะ คือ กลุ่มเชื่อ เป็น

กลุ่มที่ง่ายต่อการท าการประชาสัมพันธ์ ชักจูงให้มาปฏิบัติตาม กลุ่มสงสัย เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล

ความรู้ต่างๆ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ จึงท าให้เกิดความสงสัยในเรื่องนั้นๆ กลุ่มเฉื่อย เป็นกลุ่มที่ไม่

สนใจ ไม่โต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มปรปักษ์ เป็นกลุ่มที่ยาก

ที่สุดในการท าการประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราท าการสื่อสาร และต่อต้าน

การท าการประชาสัมพันธ์ จากนั้นก็มาก าหนดกิจกรรม เป็นการก าหนดประเภทและชนิดของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับทฤษฎีของฟิลิป คอตเลอร์ (2000, อ้างใน 

รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546) ที่ได้กล่าวถึงเครื่องมือส าหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดที่เรียกว่า 

PENCILE เพราะหากมีการน าเครื่องมือการประชาสัมพันธ์มาใช้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว  

   หลังจากการวางแผนประชาสัมพันธ์แล้ว จะต้องปฏิบัติตามแผนงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมงานการผลิต การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และหลังการ

ผลิต โดยการปฏิบัติตามแผนงานทั้ ง 3 ขั้นตอน จะต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ และอาจมีการใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (2548) ได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานการผลิตและเผยแพร่สื่อเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ โดยกล่าวว่าในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มจาก

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการผลิตสื่อ โดยการก าหนดประเด็นหัวข้อ รวบรวมข้อมูล ออกแบบสื่อ 

ก าหนดงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท าหารผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่ได้

ก าหนดไว้ในแผนงาน โดยมีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการน าเสนอสื่อ และการเผยแพร่ และ
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ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และความสวยงามน่าสนใจของสื่อก่อนการ

เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต้องมีคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ค าแนะน าและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาสื่อต่อไป ส าหรับการประเมินผล  จะมีการประเมินผล

สื่อประชาสัมพันธ์ 2 ประเด็น คือ 1) การประเมินผลจากจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และ 2) การประเมิน

การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะวัดจากจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่รับชมสื่อ

ประชาสัมพันธ์ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับ

ข่าวสารจากการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แล้ว ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวและเกิด

การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับ สถาบันเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (The 

Institute for Public Relations) (1997, อ้างถึงใน ภากิตติ์ ตรีสุกล, 2554) ได้น าเสนอรายงานสรุป

สถานภาพความรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสรุปว่า การวัดและการ

ประเมินผลประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวัดเพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการส่งข่าวสาร

ออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และการวัดเพ่ือประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายในด้านความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมได ้

  

  ในระยะที่ 4 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า 

สื่อวีดิทัศน์มีความเหมาะสมและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อ คือความต้องการน าเสนอ

และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยน าเสนอ

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี  วงศ์มณฑา (2542, หน้า 

131-134) และ ลักษณา สตะเวทิน ( 2540, หน้า 8 ) ที่กล่าวว่าสื่อประชาสัมพันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

เพ่ือการประกาศข่าวสาร (announcement) เพ่ือการให้ข้อมูลข่าวสาร  (information) เพ่ือให้

ความรู้หรือให้การศึกษา (educate) เพ่ือสร้างการยอมรับ  (to create receptivity) เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิด และยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ (พรสวรรค์ ภู่

ประการ, 2544, หน้า 23-25) คือ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ

เพ่ือเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ส่วนสื่อสปอตวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า เนื้อหาที่น าเสนอมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ หากมีการเปิดฟังบ่อยๆ จะสามารถจดจ าได้ง่าย น้ าเสียงมีความ

น่าสนใจ ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ (2552 , หน้า134-143) ที่กล่าวว่า สปอต 
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เป็นการเสนอเนื้อหาสาระที่ผ่านกระบวนการผูกเรื่องและเรียบเรียงให้สั้นกะทัดรัด  มักใช้เพ่ือโน้มน้าว

ใจให้ผู้ชมท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนสื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (โบรชัวร์) เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง พบว่า เนื้อหาภายในสื่อน าเสนอเเหล่งท่องเที่ยวได้เหมาะสม เนื่อง

ด้วยพ้ืนที่ที่จ ากัด ภาพประกอบที่ใช้มีความเหมาะสมและสวยงามดี ข้อความมีความกระชับ ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549, หน้า 25-26) ที่กล่าวว่า สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่

แตกต่างไปจากสื่อประเภทอ่ืน ข่าวสารต่างๆ เรื่องราวใหม่น่าสนใจ เกิดความชักจูงให้อยากอ่าน พอ

อ่านแล้วก็จะเกิดความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ มีข้อมูลในการตัดสินใจบางกรณีท าให้มอง

เหตุการณ์ต่างๆด้วยทัศนะคติอันกว้าง และพัฒนาความรู้สึกนึกคิด และคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี และ

ยังแจ้งข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดได้ลึกซ้ึงมากกว่าสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 

 

  ในระยะที่ 5 การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง สถานที่

ท่องเที่ยวในโปรแกรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและดึงดูดใจ บางที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีความ

หลากหลายน่าสนใจ  มีการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวก็พอเหมาะกับช่วงเวลา สอดคล้องกับ วิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551)  ที่ ได้ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาเพ่ือเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า เมืองเพชรบุรี

ประกอบไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ เทศกาลและงานประเพณี รวมถึงกิจกรรม และการบริการ ทั้งนี้มีความโดดเด่นของ

ทรัพยากรท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากท่ีสุด ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้เสนอเส้นทาง

การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 5 เส้นทาง โดยเน้นการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

ได้แก่ 1) เส้นทางยลงานศิลป์ถิ่นช่างเมืองเพชร 2) เส้นทางเยี่ยมเยือนวัด วัง สถาปัตยกรรม และ

โบราณสถาน 3) เส้นทางเลาะเลี้ยวเที่ยวธรรมชาติ แวะชมหาดเจ้าส าราญ 4) เส้นทางนมัสการสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเพชร 5) เส้นทางเที่ยวชมวิถีชีวิต กิจกรรม ย่านของฝากเมืองเพชร แต่ทั้งนี้ควรมีการ

ปรับปรุงด้านภูมิทัศน์ หรือการดูแลรักษาความสะอาดในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ

รายงานผลการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศอย่างยั่ งยืนบนเส้นทางสี เขียว กรณี พ้ืนที่ภาค

ตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  (ส านั ก งานคณ ะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556) และทูล  อนุสนธิ  (2551) พบว่า ปัจจัยที่จะท าให้แหล่งทองเที่ยวเชิง

นิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสีเขียวที่ส าคัญ คือ ด้านพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวและสภาพ

ภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็นฐานที่ส าคัญ 
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สะท้อนภาพความงดงามและแปลกตา ซึ่งอาจมีประโยชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่

บรรดานักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเขาเยี่ยมชม รวมถึงเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะป่าชายเลน 

ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าให้สะอาด สวยงาม อยู่ในสภาพที่ดีและคง

ความดั้งเดิม (นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร และคณะ, 2556)  และเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะป่า

ชายเลนวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ โรจนโสทร (2555) ได้ท าการ

วิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนชาวมอญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้าน

หนองดู่-บ่อคาว อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า ชุมชนชาวมอญบ้านหนองดู่-บ่อคาว อ าเภอ     

ป่าซาง จังหวัดล าพูน ถือเป็นชุมชนชาวมอญที่มีศักยภาพในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ค่อนข้างมาก เนื่องจากชุมชนชาวมอญยังให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ หวงแหน และร่วมกันท า

กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีเป็นประจ าทุกปี ในด้านการเข้าถึง พบว่า การเดินทางไปยังแต่ละจุด

ท่องเที่ยวในโปรแกรมท่องเที่ยวมีการเชื่อมต่อกัน พาหนะท่ีใช้มีความสะดวกสบาย ถนนลาดยางตลอด

สาย และอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากนัก ควรเพ่ิมในเรื่องของป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ

เป็นการชี้ไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ (2560) ที่กล่าวว่า 

ปัญหาเเละพฤติกรรมการใช้เส้นทางจักรยานในเขตเทศบาลนครสงขลานั้น นักปั่นจักรยานส่วนใหญ่มี

ปัญหาความไม่ปลอดภัยของเส้นทางจักรยานมากที่สุด รองลงมามีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่องของ

เส้นทางจักรยาน ความไม่ชัดเจนของป้ายบอกทางเส้นทางจักรยาน ในด้านความประทับใจพบว่า เป็น

โปรแกรมที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน ชื่นชมกับธรรมชาติ และได้รับความรู้จากการได้ลงมือท า อีกทั้งยังได้พบปะ

พูดคุยกับคนในชุมชนที่มีความยินดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในด้านบริการอ านวยความสะดวก 

พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมมีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน

ส าหรับให้ปบริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการปรับปรุงในเรื่องของสิ่งอ านวย

ความสะดวกด้านสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2554) พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวของเหมืองแม่เมาะควรเพ่ิมสิ่งที่

อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยเฉพาะห้องน้ า สถานที่พัก เส้นทางการเดินศึกษา

ธรรมชาติโดยรอบบริเวณเหมืองแม่เมาะ และทุ่งดอกบัวตอง ส าหรับข้อมูลที่เหมาะสมมีองค์ความรู้

เพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ย่อมส่งผลท าให้นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมมาศึกษา

หาความรู้พร้อมกับ การพักผ่อน เพ่ิมจุดให้บริการนักท่องเที่ยว หรือจุดในการติดต่อสอบถาม โปรชัวร์

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ิมป้ายให้ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต ศิริจันทร์  (2555) 
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พบว่า สภาพการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 ด้านปัจจัยภายใน ได้แก่ การบริหาร

จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการสนับสนุนหรือจัดระบบประปาภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

มีการจัดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างสะดวก แต่ขาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือห้อง

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ด้านบุคลากรที่รับผิดชอบได้จัดให้มี

คนงานท าความสะอาด จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มีจ านวนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ด้านกิจกรรม พบว่า กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งการนั่งเรือชม

ธรรมชาติ การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ท าบุญไหว้พระ การสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน 

สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสีเขียว กรณีพ้ืนที่ภาค

ตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  (ส านั ก งานคณ ะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556) พบว่า ปัจจัยที่จะท าให้แหล่งทองเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสี

เขียวที่ส าคัญ คือ ด้านกิจกรรมและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว มี

กิจกรรมเสริม เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามและแปลกตาของแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่

กับการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านการเรียนรู้ควบคูกับการส่งเสริมด้านการประกอบ

อาชีพ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร และคณะ (2556)  ที่พบว่าในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในอนาคตโดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่ง

จะช่วยให้การท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ภายใต้

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนควรมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมประเพณีภายในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเป็นประจาทุกปี (มรกต ศิริ

จันทร์, 2555) 

   สรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง สามารถน ามาวิเคราะห์ออกมาเป็น 4 ด้าน พบว่า ในด้านพ้ืนที่ 

บริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง หรือชุมชน มีจุดแข็งส าคัญคือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และ

หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ คือ แม่น้ าบางปะกง ป่าชายเลน และศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 

จิรวัฒน์  พิระสันต์ และคณะ (2556)  ที่ได้จัดท ารายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผลการวิจัยได้น ามาสู่แนวคิดการ

จัดการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการประชุม การ

สัมมนา และการปฏิบัติการ หารือร่วมกันของภาคีที่ เกี่ยวข้องในการการน าองค์ความรู้ในด้าน
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วัฒนธรรมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เช่น ต านาน ประวัติความเป็นมา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดงศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ซึ่งล้วน

เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรนั้น ต้องคง

ความเป็นเอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิ

ปัญญาพ้ืนบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสมจะ

สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน (ราณี  อิสิชัยกุล , 2557, หน้า 50-52) ส าหรับจุดอ่อนในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ การขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หรือในการ

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีวรรณ บุญอนนท์และคณะ (2551) 

ว่าในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยประชาชนท้องถิ่นนั้น ในระยะแรกหน่วยงานภาครัฐควรเข้าไป

ช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่นโดยการสนับสนุนงบประมาณและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มี

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นาฏสุดา เชมนะสิริ (2553)  ที่พบว่าปัจจัยที่ส าคัญคือ ภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรส่วน

ท้องถิ่น จ าเป็นต้องให้ทั้งเงินทุนและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นของตนได้ต่อไป  

   ด้านการจัดการ พบว่า แต่ละชุมชนมีนโยบายและโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยส่วนใหญ่รับนโยบายมาจากภาครัฐส่วนกลาง และน ามาด าเนินการต่อ โดยนโยบายของรัฐบาลต้อง

มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกับ

ฝ่ายบริหารทุกระดับ (ประชิด สกุณะพัฒน์, 2554, หน้า 224-227)  และบูรณาการการท่องเที่ยวกับ

การวางแผน (Integrating tourism into planning) ต้องมีการประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล , อบต.) แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การ

พัฒนาการท างานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น และช่วยขยายศักยภาพของการ

ท่องเที่ยวในระยะยาวได้ (ราณี  อิสิชัยกุล, 2557, หน้า 50-52) นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์ แดงบุญมา (2551)  

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเท่าที่จ าเป็นและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เน้นความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อ โดยเฉพาะ

สื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่ส าคัญในปัจจุบัน 
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   ด้านกิจกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมที่สื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึง

ความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนพ้ืนที่ เพ่ีอเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดี 

สอดคล้องกับ อุดม เชยกีวงศ์ (2554, หน้า 70-71) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบด้านกิจกรรมและ

กระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบ

นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือปลูก

จิตส านึกที่ดีและถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนที่เป็นอยู่ในท้องถิ่ นนั้นและผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้อง โดยอาจน าเอาแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราว่า “เมืองแห่งสายน้ า” มา

สร้างเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์  โพธิ์

ไพจิตร และคณะ (2556) ที่พบว่าควรน าเแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าที่

หน่วยงานเกี่ยวข้องควรน าไปประยุกต์ใช้จัดบริการเรือน าเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้

เป็นระบบและได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าให้

เป็นที่รู้จักมากขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในอนาคตโดยจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่ งจะช่วยให้การท่องเที่ยวเลียบแม่น้ าในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญของ

แหล่งท่องเที่ยว หรืออาจส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมเสริม เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

ความงดงามและแปลกตาของแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมทางด้านวัฒนธรรม

ประเพณี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

เรียนรู้ควบคูกับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556) 

   ด้านการมีส่วนร่วม โดยชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงมีความ

สนใจและเต็มใจที่จะร่วมมือในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ    อภิรัฐ 

ปานแป้น (2555, หน้า 30)  และสุนทร กองทรัพย์ (2548) ที่ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า 

หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย

ความสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล ต่อกลุ่มคน รวมทั้ง

ต่อส่วนรวม โดยที่ประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจในกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยตนเองและรับผิดชอบ

ในผลที่เกิดขึ้น แต่มีปัญหาส าคัญคือแหล่งท่องเที่ยวมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ซึ่งใน
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บางครั้งไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวคือหน่วยงานใด รวมถึง

ทิศทางในการด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ โ รจนโสทร 

(2555) ที่พบว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนชาวมอญบ้านหนองดู่ -บ้าน 

บ่อคาว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของหน่วยงานรัฐยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ และการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับชุมชนค่อนข้างมีในระดับน้อย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น

แนวทางในโอกาสต่อไป ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลจากวิจัย 

  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในเรื่องของการบริหารจัดการ การวางแผน และ

งบประมาณควรเร่งด าเนินการปรับปรุงสภาพทื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม  

  1.2 ในด้านของการประชาสัมพันธ์ ควรมีการจัดท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือเป็นการ

ดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

  1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของป้ายบอกทาง และ

ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ให้เพียงพอต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยการ

สร้างสิ่งอ านวยความสพดวกท่ีไม่เป็นการท าลายธรรมชาติ 

  1.4 ในส่วนของเนื้อหาของสื่อและเส้นทาง เส้นทางทางสายบุญควรเพ่ิม วัดบุญญาสิงห์ ซึ่ง
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดคือ “สังขารหลวงปู่เมี้ยน” ที่ไม่เน่าเปื่อย และเพ่ิมข้อมูล "ศูนย์เรียนรู้สุนัขพันธุ์
บางแก้ว" ต าบลหน้าประดู่ อ าเภอพานทอง  
  1.5 ในการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนการน าเส้นทางท่องเที่ยวไปใช้ ควรให้

ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย และการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน และความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการขยายเส้นทางท่องเที่ยว 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
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  2.1 ควรมีการศึกษาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณของบางปะกงทั้งหมด เนื่องจากยังมี

ทรัพยากรท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย และควรที่จะศึกษาความต้องการในส่วนของนักท่องเที่ยว

สถานประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหาร เพ่ือให้ครบองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

  2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (brand image) ใน

พ้ืนที่บางปะกง เพ่ือสร้างการรับรู้ทางการท่องเที่ยว 
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แบบประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง 
องค์ประกอบของกำรประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
 
องค์ประกอบของกำรประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว คะแนนเต็ม 
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 15 
2. ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 51 
3. การบริหารจัดการ 27 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 15 

รวม  108 
 
วิธีกำรให้คะแนน 
 การให้คะแนนโดยพิจารณาว่าแหล่งท่องเท่ียวมีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดข้อใดมากที่สุด และจะให้ค่าคะแนนในข้อ
ท่ีเห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวควรได้ในข้อใดในข้อน้ันเพียงข้อเดียว ท้ังน้ี จะมีการให้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ถึง 3 คะแนน โดยผู้
ประเมินท าเครื่องหมาย       รอบหมายเลขท่ีต้องการในช่องคะแนน 
 
ตัวอย่ำงกำรให้คะแนน 

  1.2 ความด้ังเดิมทางศิลปวัฒนธรรม คะแนน 
    1.2.1 ยังคงความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม  
    1.2.2 ยังคงความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม แต่มีการปรับเปล่ียนตามสภาพปัจจุบัน 2 
    1.2.3 ไม่ปรากฏร่องรอยของความด้ังเดิมทางศิลปวัฒนธรรม 1 

คะแนนที่ได้ 3 
 ตัวอย่างการให้คะแนนดัชนีชี้วัด หัวข้อ “ความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม” ประเมินได้ว่าแหล่งท่องเท่ียว มี
คุณสมบัติตรงกับข้อ “ยังคงความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม” ซ่ึงมีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
 
วิธีกำรคิดคะแนน 
 น าคะแนนท้ังหมดมารวมกัน และคิดเป็นร้อยละ โดยจะคิดคะแนนจากค่าร้อยละ เพื่อน ามาก าหนดความเป็นไปได้
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีระดับความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ดังน้ี 
 

คะแนน (ร้อยละ) ระดับควำมเป็นไปได้ สัญลักษณ์ 
71 ขึ้นไป เป็นไปได้สูง  
51-70 เปน็ไปได้ปานกลาง  
50 หรือน้อยกว่า เป็นไปได้น้อย  

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว...........................................................................................................  
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว............................................................................................ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ.......................................................................... .......................... 
ที่อยู่แหล่งท่องเที่ยว ...................................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งดึงดดูใจทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
 

องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเท่ียว คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ด้ำนธรรมชำติ (หากในแหล่งท่องเที่ยวไม่มดี้านนี้ ข้ามไปหัวข้อต่อไป)  
1. ความสมบรูณ์ของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

1.1 มีความสมบรูณ์ และมีความหลากหลายทางระบบนเิวศมาก 3 
1.2 มีความสมบรูณ์ และมีความหลากหลายทางระบบนเิวศปานกลาง 2 
1.3 มีความสมบรูณ์ และมีความหลากหลายทางระบบนเิวศน้อย 1 

คะแนนท่ีได ้  
2. สภาพทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
    2.1 มีความสวยงามมาก 3 
    2.2 มีความสวยงามปานกลาง 2 
    2.3 มีความสวยงามน้อย 1 

คะแนนท่ีได ้  
3.  ด้านเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 
    3.1 ธรรมชาติมลีักษณะเด่นประเภทที่พบเพียงแห่งเดยีวในประเทศไทย 3 
    3.2 ธรรมชาติมลีักษณะเด่นประเภทที่พบเห็นได้น้อยในประเทศไทย 2 

3.3 ธรรมชาติมลีักษณะเด่นประเภทที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย 1 
คะแนนท่ีได ้  

4. ความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
    4.1 แหล่งธรรมชาตมิีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด โดยชุมชนมีการ
พึ่งพาธรรมชาติในการด ารงชีวิต 

3 

    4.2 แหล่งธรรมชาตมิีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนระดับปานกลาง โดยชุมชนมีการ
พึ่งพาธรรมชาติเพียงบางส่วนในการด ารงชีวิต 

2 

    4.3 แหล่งธรรมชาตมิีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนในระดับต่ า หรือไม่มีความสัมพันธ์ 1 
คะแนนท่ีได ้  

5. ความเปราะบางของพื้นที่  
    5.1 การท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของพื้นที่ 3 

5.2 การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาติของพื้นที่ 2 
    5.3 การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของพื้นที่สูง 1 

คะแนนท่ีได ้  
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   
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องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งดึงดดูใจทางการท่องเที่ยวประเภทประวตัิศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวถิีชีวิตชุมชน 
 

องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเท่ียว คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ด้านประวตัิศาสตร์ ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และวิถีชีวิตชุมชน  
(หากในแหล่งท่องเที่ยวไม่มดี้านนี้ ข้ามไปหัวข้อต่อไป) 

 

1. ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
    1.1 มีเอกลักษณ์ระดับชาติ สามารถพบเห็นได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 3 
    1.2 มีเอกลักษณ์ระดับจังหวัด 2 
    1.3 มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 1 

คะแนนท่ีได ้  
2. ความดั้งเดิมทางศลิปวัฒนธรรม 
    2.1 ยังคงความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม 3 
    2.2 ยังคงความดั้งเดิมทางศิลปวัฒนธรรม แต่มีการปรบัเปลีย่นตามสภาพปจัจุบัน 2 
    2.3 ไม่ปรากฏร่องรอยของความดั้งเดิมทางศลิปวัฒนธรรม 1 

คะแนนท่ีได ้  
3. การสร้างคณุค่าและความส าคญัทางการท่องเที่ยว 
    3.1 มีสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจ าถิ่น หรือมีความงดงาม มีความเป็น
เอกลักษณ ์

3 

    3.2 มีสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจ าถิ่น 2 
    3.3 มีสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประจ าถิ่นน้อยมาก 1 

คะแนนท่ีได ้  
4. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และประเพณีที่สบืค้นได้ 
    4.1 แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย 3 
    4.2 แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในช่วงสมัยสโุขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2 
    4.3 แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นในช่วงสมัยรตันโกสินทร์ตอนปลาย 1 

คะแนนท่ีได ้  
5. ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม 
    5.1 มีความงดงาม ประทับใจ มาก 3 
    5.2 มีความงดงาม ประทับใจ ปานกลาง 2 

5.3 มีความงดงาม ประทับใจ น้อย 1 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   
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องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งดึงดดูใจทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมพิเศษ นันทนาการ และความ
สนใจพิเศษ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเท่ียว คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ด้านนันทนาการและกิจกรรมพิเศษ (หากในแหล่งท่องเที่ยวไม่มีด้านนี้ ข้ามไปหัวข้อต่อไป)  
1. ระดับเทคโนโลยีในแหล่งท่องเที่ยว 
    1.1 ใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปญัญาที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ในระดับสูง 3 
    1.2 ใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปญัญาที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ในระดับปานกลาง 2 
    1.3 ใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปญัญาที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ในระดับต่ า 1 

คะแนนท่ีได ้  
2. คุณค่าและความหมายต่อการทอ่งเที่ยว 
    2.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าและความหมายต่อการท่องเที่ยวของชุมชน สูง 3 
    2.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าและความหมายต่อการท่องเที่ยวของชุมชน ปานกลาง 2 
    2.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าและความหมายต่อการท่องเที่ยวของชุมชน ต่ า 1 

คะแนนท่ีได ้  
3. การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
    3.1 แหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก 3 
    3.2 แหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจระดับปานกลาง 2 
    3.3 แหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจน้อย 1 

คะแนนท่ีได ้  
4. การให้บริการของเจ้าหนา้ที่หรอืพนักงาน 
    4.1 การให้บริการดีเยี่ยม สรา้งความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมาก 3 
    4.2 การให้บริการดี สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 2 
    4.3 ขาดการเอาใจใส่นักท่องเทีย่ว ไม่สร้างความพึงพอใจ 1 

คะแนนท่ีได ้  
5. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
    5.1 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ 3 ประเภท 3 
    5.2 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ 2 ประเภท 2 
    5.3 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เพียง 1 ประเภท 1 

คะแนนท่ีได ้  
คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1  
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   
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องค์ประกอบท่ี 2  ศักยภำพในกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว ในด้ำนของกิจกรรม กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียว และกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวจำกปัจจัยภำยนอก 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ศักยภำพในกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว คะแนนเต็ม 51 คะแนน 

1.ศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเท่ียว  
   1.1 การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
    1.1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และมีการเช่ือมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

3 

    1.1.2 มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง แต่ไม่มีการเช่ือมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

2 

    1.2.3 ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 1 
คะแนนท่ีได ้  

  1.2 ประเภทกิจกรรมท่องเที่ยว 
    1.2.1 แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 2 ประเภท 3 
    1.2.2 แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยว 2 ประเภท 2 
    1.2.3 แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพียง 1 ประเภท 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.3 ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยว 
    1.3.1 ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวและบริบทของ
พื้นที ่

3 

    1.3.2 ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยว หรือบริบทของ
พื้นที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2 

    1.3.3 ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวและบริบท
ของพื้นที ่

1 

คะแนนท่ีได ้  
2. ศักยภำพในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว 
   2.1 สภาพถนน 
    2.1.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก หรอืลาดยางตลอดทั้งสาย ผิวถนนเรยีบ สมบูรณ์ 3 
    2.1.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก หรอืลาดยาง มีช ารดุบางช่วง 2 
    2.1.3 ถนนลูกรัง / ดิน 1 

คะแนนท่ีได ้  
2.2 ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
    2.2.1 สามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถขนาดใหญ่ เช่น รถสาธารณะ หรือรถยนต์นั่ง 3 
    2.2.2 สามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยรถยนต์นั่ง 2 
    2.2.3 สามารถเข้าถึงได้ แตไ่มส่ะดวก 1 

คะแนนท่ีได ้  
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องค์ประกอบท่ี 2 ศักยภำพในกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว คะแนนเต็ม 51 คะแนน 

   2.3 ระยะทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจากเส้นทางสายหลัก 
    2.3.1 น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 3 
    2.3.2 1-5 กิโลเมตร 2 
    2.3.3 มากกว่า 5 กิโลเมตร 1 

คะแนนท่ีได ้  
   2.4 ป้ายช้ีทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่เส้นทางสายหลัก 
    2.4.1 มีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว หรือลูกศรบอกทาง หรือป้ายบอกระยะทาง 3 
    2.4.2 มีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว หรือลูกศรบอกทาง หรือป้ายบอกระยะทาง อย่างใดอย่างหน่ึง 2 
    2.4.3 ไมม่ีป้ายชื่อแหล่งท่องเทีย่ว หรือลูกศรบอกทาง หรือป้ายบอกระยะทาง แต่มีปา้ยชื่อ
แหล่งท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยว 

1 

คะแนนท่ีได ้  
   2.5 พาหนะรับจ้างที่เข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยว 
    2.5.1 มีพาหนะรับจ้างทุกประเภท ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่ประจ าทาง 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

3 

    2.5.2 มีพาหนะรับจ้างประเภทรถโดยสารไม่ประจ าทาง หรือรถจกัรยานยนตร์ับจ้าง  2 
    2.5.3 มีเฉพาะรถจักรยานยนตร์ับจ้าง 1 

คะแนนท่ีได ้  
3. ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
   3.1 สถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือ 
    3.1.1 มีสถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือท่ีเพียงพอ และสะดวกในการเข้าจอด 3 
    3.1.2 มีสถานท่ีจอดรถ หรือท่าเทียบเรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2 
    3.1.3 ไมม่ีสถานท่ีจอดรถ 1 

คะแนนท่ีได ้  
   3.2 ที่น่ังพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยว 
    3.2.1 มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอ 3 
    3.2.2 มีที่นั่งพักผ่อนแต่ไม่เพียงพอ 2 
    3.2.3 ไมม่ีที่นั่งพักผ่อน 1 

คะแนนท่ีได ้  
   3.3 ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา 
    3.3.1 มีระบบสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการ 3 
    3.3.2 มีระบบสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐาน แต่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 2 
    3.3.3 ไมม่ีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 1 

คะแนนท่ีได ้  
 

องค์ประกอบท่ี 2 ศักยภำพในกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว คะแนนเต็ม 51 คะแนน 
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   3.4 ห้องสุขาหรือห้องน้ าบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
    3.4.1 มีสุขาหรือห้องน้ าเพียงพอ และมีการท าความสะอาดอยูเ่สมอ 3 
    3.4.2 มีสุขาหรือห้องน้ าเพียงพอ 2 
    3.4.3 มีสุขาหรือห้องน้ า แต่ไมเ่พียงพอ 1 

คะแนนท่ีได ้  
   3.5 บริการธนาคาร หรือ ตู้ ATM บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
    3.5.1 มีธนาคารหรือตู้ ATM มากกว่า 3 แห่ง 3 
    3.5.2 มีธนาคารหรือตู้ ATM จ านวน 1-3 แห่ง 2 
    3.5.3 ไมม่ีบริการธนาคารหรือตู้ ATM 1 

คะแนนท่ีได ้  
   3.6 ร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
    3.6.1 มีร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ครบทุกประเภท เพียงพอ 3 
    3.6.2 มีร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ครบทุกประเภท แตไ่ม่
เพียงพอ 

2 

    3.6.3 มีร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ครบทุกประเภท 1 
คะแนนท่ีได ้  

   3.7 สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เนต็ 
    3.7.1 มีสญัญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เนต็ครอบคลุมทกุเครือข่าย 3 
    3.7.2 มีสญัญาณโทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์เนต็ แต่ไม่ครอบคลุมทุกเครือข่าย 2 
    3.7.3 ไมม่ีสญัญาณโทรศัพท์ และสญัญาณอินเตอร์เนต็ 1 

คะแนนท่ีได ้  
   3.8 การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จุดประชาสมัพันธ์ ป้ายสือ่ความหมาย และ
เอกสารเผยแพร ่
    3.8.1 มีการสื่อความหมายครบถ้วน  3 
    3.8.2 มีการสื่อความหมาย แตไ่ม่ครบถ้วน 2 
    3.8.3 ไมม่ีการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 1 

คะแนนท่ีได ้  
4. ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 
   4.1 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 
    4.1.1 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 
    4.1.2 มีหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน อย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง 2 
    4.1.3 ไมม่ีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 1 

คะแนนท่ีได ้  
คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2  
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องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว และกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร คะแนนเต็ม 27 คะแนน 
1. กำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว  
   1.1 การรักษาดูแล และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
    1.1.1 มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างดี และสม่ าเสมอ 3 
    1.1.2 มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว    ปานกลาง 2 
    1.1.3 มีการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว และมีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว น้อย 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.2 การใช้ประโยชน์ของพื้นที ่
    1.2.1 มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ เช่น มกีารแบ่งเขตพื้นท่ีสงวน พื้นที่
ท่องเที่ยว และพื้นที่พักอาศัย 

3 

    1.2.2 มีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่อยู่บ้าง แต่ไม่เป็นระบบ 2 
    1.2.3 ไมม่ีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.3 การรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
    1.3.1 ไม่พบมลภาวะ (เสยีง ฝุน่ควัน น้ าเสีย) ในแหล่งท่องเที่ยว  3 
    1.3.2 พบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว 1 ประเภท 2 
    1.3.3 พบมลภาวะในแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.4 การจัดการขยะมลูฝอย 
    1.4.1 มีการจัดเก็บขยะอยู่เสมอ มีจ านวนถังขยะที่เพียงพอ และเหมาะสม 3 
    1.4.2 มีการจัดเก็บขยะอยู่เสมอ มีถังขยะ แต่ไม่เพยีงพอ 2 
    1.4.3 ไมม่ีถังขยะ 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.5 การก าหนดช่วงเวลาในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว 
    1.5.1 เหมาะสมตามช่วงวันเวลา และฤดูกาลท่องเที่ยว 3 
    1.5.2 เหมาะสมตามช่วงวันเวลา 2 
    1.5.3 ไมเ่หมาะสม 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.6 ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งก่อสร้าง วัสดตุ่างๆ  
    1.6.1 การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง มีความกลมกลืนและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3 

    1.6.2 การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง มีความกลมกลืนและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น แต่มีการปรับแต่งบ้าง 

2 

    1.6.3 การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้าง ไม่มคีวามกลมกลืนและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

1 
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คะแนนท่ีได ้  
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำร คะแนนเต็ม 27 คะแนน 
2. กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว 
   2.1 บุคลากรดา้นการบริการ 
    2.1.1 มีเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรให้บริการที่เพียงพอ และดูแลทั่วถงึ 3 
    2.1.2 มีเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรให้บริการ แตไ่ม่เพียงพอ 2 
    2.1.3 ไมม่ีเจ้าหนา้ที่หรือบุคลากรให้บริการ 1 

คะแนนท่ีได ้  
   2.2 ระบบการรักษาความปลอดภัย 
    2.2.1 มีการรักษาความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ เจ้าหนา้ที่/ยาม กล้องวงจรปิด การแลกบตัรเข้า-
ออก 

3 

    2.2.2 มีการรักษาความปลอดภัยแตไ่ม่ครบถ้วน 2 
    2.2.3 ไมม่ีการรักษาความปลอดภัย 1 

คะแนนท่ีได ้  
   2.3 ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 
    2.3.1 การท่องเที่ยวท าให้เกิดอาชีพและการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างท่ัวถึง 3 
    2.3.1 การท่องเที่ยวท าให้เกิดอาชีพและการกระจายรายได้ในชุมชน แต่ไม่ทั่วถึง 2 
    2.3.2 ชุมชนไมไ่ด้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 1 

คะแนนท่ีได ้  
คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 3  
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องค์ประกอบท่ี 4 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
1. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชมุชนต่อกำรท่องเท่ียว 
  1.1 การตอบรับจากชุมชน 
    1.1.1 ชาวบ้านทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ 3 
    1.1.2 ชาวบ้านส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนท่ีเหลือไม่แสดงความคิดเห็น 2 
    1.1.3 ชาวบ้านไม่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
    1.2.1 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน ในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยว 3 
    1.2.2 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน ในบางกิจกรรมการท่องเที่ยว 2 
    1.2.3 ชาวบ้านไมม่ีส่วนร่วมในกระบวนการคดิ ตัดสินใจ วางแผนในกิจกรรมการท่องเที่ยว 1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.3 การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
    1.3.1 มีการรวมกลุ่มชุมชนเพื่อจัดตั้งองค์กรชุมชนโดยมีการจดทะเบียนการจัดตั้งองค์กร เช่น 
ชมรม สหกรณ์ สมาคม เป็นต้น 

3 

    1.3.2 มีการรวมกลุ่มชุมชนเพื่อจัดตั้งองค์กรชุมชน แต่ไมม่ีการจดทะเบียนการจัดตั้งองค์กร 2 
    1.3.3 ไมม่ีการรวมกลุม่ชุมชนเพื่อจัดตั้งองค์กรชุมชน 1 

คะแนนท่ีได ้  
องค์ประกอบท่ี 4 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
   1.4 จ านวนร้อยละของสมาชิกองค์กรชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
    1.4.1 สมาชิกองค์กรชุมชนร้อยละ 70 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน 

3 

    1.4.2 สมาชิกองค์กรชุมชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาการท่องเทีย่ว
ภายในชุมชน 

2 

    1.4.3 สมาชิกองค์กรชุมชนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน 

1 

คะแนนท่ีได ้  
   1.5 การไดร้ับผลประโยชน์ของคนในชุมชนต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
    1.5.1 คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในระดับมาก 3 
    1.5.2 คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง 2 
    1.5.3 คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวน้อย หรอืไม่มีเลย 1 

คะแนนท่ีได ้  
คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 4  
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเท่ียว 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

****************************************************************** 

ผลกำรให้คะแนน 
 

องค์ประกอบของกำรประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเท่ียว 

คะแนนเต็ม  ผลกำรให้คะแนน 

1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 15  
2. ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 51  
3. การบริหารจัดการ 27  
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน 15  

รวมท้ังสิ้น 108  
ร้อยละ 100  

 

 
ระดับความเป็นไปได้ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
 เป็นไปได้สูงในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 เป็นไปได้ปานกลางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 เป็นไปได้น้อยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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ภำคผนวก ค 

แบบสอบถำมควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยว 
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แบบสอบถำมควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยวชุมชน / ต ำบล 
..................................................... 

  
ศักยภำพ 

แหล่งท่องเที่ยว 
รำยละเอียด 

สิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยว 
ธรรมชาติ  
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
กีฬา และนันทนาการ  
กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยว 
ด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อม  
ด้านเกษตร  
ด้านศาสนา และวัฒนธรรม  
ด้านนันทนาการ  
ด้านส่งเสริมความรู้  
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง 
ชนิดของเส้นทาง / ระดับความสามารถในการ
สัญจร 

 

พาหนะรับจ้างที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สถานที่จอดรถ / ท่าเทียบเรือ   
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ศาลา ที่นั่งพัก  
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น น้ าประปา 
ไฟฟ้า 

 

ร้านค้า ร้านขายอาหารเครื่องดื่ม และร้านขาย
สินค้าท่ีระลึก 

 

ห้องน้ า  
บริการตู้ ATM  
สัญญาณโทรศัพท์  
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ จุดประชาสัมพันธ์ / 
ป้ายให้ความรู้ ป้ายสื่อความหมาย / เอกสาร
เผยแพร่ 
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กำรบริหำรจัดกำร 
บรรยากาศในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นความแท้
ดั้งเดิม 

 

การรักษาสภาพ การดูแล และการฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

การใช้ประโยชน์ของพื้นที่  
การก าหนดการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว  
ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่ง
อ านวยความสะดวก สิ่งก่อสร้าง และวัสดุ
ต่างๆ 

 

มลภาวะในแหล่งท่องเที่ยว  
ถังขยะ และระบบการจัดเก็บขยะ  
การรักษาความปลอดภัย  
บุคลากรด้านการบริการ  
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ  
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ความผูกพันต่อท้องถิ่น  
การตอบรับจากชุมชนด้านการท่องเที่ยว  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว  
การรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

การได้รับผลประโยชน์ของคนในชุมชนใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
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ภำคผนวก ง 

ประเด็นค ำถำมที่ใช้ในกำรสนทนำและสัมภำษณ์กลุ่ม 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
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กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นกำรจัดท ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว 
ของแหล่งท่องเที่ยวรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 
 จากระเบียบวิธีการวิจัยในระยะที่ 2 ผู้วิจัยจะมีการจัดท า Model รูปแบบ (ต้นแบบ) การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยการท าการเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่
เกี่ยวของด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยจะครอบคลุมในส่วนของความพร้อมด้านพ้ืนที่
ของชุมชน ความพร้อมด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน ความพร้อมด้านศักยภาพของชุมชน การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการบริหารจัดการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) และมีประเด็นในการพิจารณา
ดังนี้ 

1. ลักษณะของพ้ืนที่ในอดีต และสภาพปัจจุบันของพ้ืนที ่

2. การท่องเที่ยวในพ้ืนทีท่่องเที่ยวเป็นอย่างไร 

3. จ านวนนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวจะมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง   

4. จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของชุมชนของท่านที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่อะไร 

5. หน่วยงานของภาครัฐมีบทบาทอย่างในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

6. ประชาชนในพื้นท่ีมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

7. ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 

8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะมีการจัดภาคีด้านการท่องเที่ยวโดยให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
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กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยว

ของแหล่งท่องเที่ยวรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำบำงปะกง 

 
จากระเบียบวิธีการวิจัยในระยะที่ 2 ผู้วิจัยจะมีการจัดท า Model รูปแบบ (ต้นแบบ) สื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง  โดยการท าการเสวนาและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่
เกี่ยวของด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว (เอกสารแนบหมายเลข 3)  และมีประเด็นในการ
พิจารณาดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
2. ความเพียงพอของการประชาสัมพันธ์ รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน 
3. แนวทางการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงควรเป็นอย่างไร  
4.  ให้แต่ละชุมชนน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านในการคัดเลือกเป็ฯสถานที่ใน

การถ่ายท าเพ่ือน าไปจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
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แบบสัมภำษณ์และประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวและโปรแกรมท่องเที่ยว 

***************************************************************************************** 

1.  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

...................................................................................................................................... ................ 

.................................................................................................................. .................................... 

2.  ความเป็นมาของพ้ืนที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร วิถีชีวิต ความเป็นอยู่  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 

3. จุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ 

......................................................... .............................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

........................................................................................................................................ .............. 

.................................................................................................................... .................................. 

4. ประเพณีดั้งเดิมที่เป็นจุดที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว  

............................................................................................................................. ......................... 

..................................................................................................................................... ................. 

................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

5. สินค้าท่ีระลึกท่ีเป็นจุดขายส าหรับนักท่องเที่ยว 

.............................................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................ .......................................................................... 

6.  ความต้องการหรือความคาดหวังในด้านของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

................................................................................................................ ...................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

.................................................................. .................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 
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7.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่บริการสาธษรณะ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก

อ่ืนๆ หรือมีข้อแนะน าเพิ่มเติมในส่วนของด้านการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

.................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

.................................................................... .................................................................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ......................... 

8.  ความคิดเห็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน รูปแบบที่เหมาะสม 

และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 

........................................................................................................ .............................................. 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................... ................................. 
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กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับสื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยว 

***************************************************************************************** 

 จากการส ารวจ พบแหล่งท่องเที่ยวจ านวนทั้งสิ้น  44 แห่ง ดังนั้น จึงต้องท าการคัดเลือก

แหล่งท่องเที่ยวที่จะจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 22 แห่ง และจัดท าสื่อออกมาทั้งสิ้น 3 รูปแบบ  

  1.   สื่อวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ความยาวประมาณ 15 นาที  ใน

ลักษณะสารคดีท่องเที่ยว เนื้อหาเป็นการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีลักษณะ

เด่นของแต่ละต าบล  

  2.  สปอร์ตวิทยุ ประมาณ 30 วินาที  

  3.  โปรชัวร์ท่องเที่ยว  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับสื่อประชำสัมพันธ์ทำงกำรท่องเที่ยวประเภทสื่อวีดี

ทัศน์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  โดยมีประเด็นในกำรพิจำรณำดังนี้ 

  1.1   ด้านของเนื้อหา มีความเหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องหรือไม่ 

  2.2   การใช้ภาพประกอบ มีความเหมาะสม หรือสามารถสื่อความหมายได้หรือไม่ 

  1.3   ความสัมพันธ์ของเสียง ภาษาที่ใช้บรรยาย ความเข้าใจง่าย ดึงความสนใจได้

หรือไม ่

  1.4   ทคนิคการน าเสนอ การล าดับภาพ มุมกล้องรูปแบบการน าเสนอ  

  1.5 ความยาวของสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มีความเหมาะสม

หรือไม ่

  1.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ 

 2.  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

(โบรชัวร์) เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยเนื้อหาเป็น

การน าเสนอเส้นทางทางการท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 5 เส้นทาง  มีประเด็นการ

พิจารณาดังนี้ 

  2.1 ด้านของเนื้อหา มีความเหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องหรือไม่ 

  2.2   การใช้ภาพประกอบ มีความเหมาะสม หรือสามารถสื่อความหมายได้หรือไม่ 

  2.3 ด้านข้อความ การใช้สี และตัวหนังสือ เหมาะสมหรือไม่  

  2.4 การจัดองค์ประกอบในภาพรวม เหมาะสมหรือไม่ 
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 3. การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว ประเภทสปอร์ต

วิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว มีความยาวประมาณ 30 วินาที โดยเนื้อหาเป็นการ

น าเสนอเส้นทางทางการท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง มีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

  3.1   ด้านเนื้อหา  สามารถสื่อความที่ต้องการจะบอกได้หรือไม่  

   (ตามวัตถุประสงค์หรือไม่) 

  3.2   ด้านเสียง  การใช้ภาษา และข้อความมีความเหมาะสมหรือไม่ 
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กำรพิจำรณำในเรื่องของควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ 

ของกำรจัดท ำเส้นทำงท่องเที่ยว 5 เส้นทำง 

***************************************************** 

 

 จากการศึกษาข้อมูลของทรัพยากรท่องเที่ยว ทางคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความ

เหมาะสมส าหรับการจัดเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยว โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการท่องเที่ยว และท าการสังเคราะห์ออกมาได้จ านวนทั้งสิ้น 5 เส้นทาง มีประเด็นการพิจารณา

ดังนี้  

  1. ท่านคิดว่า เส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางมีความเหมาะสมหรือไม่ และสามารถ

พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของพ้ืนที่ได้หรือไม่ อย่างไร 

  2. ท่านคิดว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทาง ควรมีการปรับปรุง ระบบ

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 

  3. ท่านคิดว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้นทาง ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือไม่ 

  4. ท่านคิดว่า การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละเส้ นทาง ควรมีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 

  5. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเส้นทางน าเที่ยวบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบาง

ปะกงหรือไม่ อย่างไร 
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กำรพิจำรณำในเรื่องประเด็นของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 

บริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

********************************************************************************* 

 

มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

  1.  ความต้องการให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  2.  นโยบายและโครงการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน 

  3.  ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ของ

ท้องถิ่นในด้านการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

  4.  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

  5.  ความคิดเห็นที่เก่ียวกับผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

  4.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น 

   -  ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 

   -  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  ขยะ เสียง ควันรถ 

   -  ปัญหาด้านความร่วมมือของชุมชน 

  5.  จุดแข็ง และจุดอ่อน ของบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง หรือชุมชนของท่านใน

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวคืออะไร  

  6.  ความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 
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ภำคผนวก จ 

บทโทรทัศน์แหล่งท่องเทีย่วรอบโรงไฟฟ้ำบำงปะกง 
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บทโทรทัศน์  แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟา้บางปะกง 
รูปแบบ สารคดีท่องเที่ยว 
ควำมยำว 15  นาที 
 

ภำพ เสียง 
ไตเติ้ลชื่อรายการ 
ภาพกว้างโรงไฟฟา้ 
 
ภาพเคนั่งรอน้ าชาและน้ าชาเดินข้ามา
หา 
 
 
 
ภาพพิธีกรลุกเดินออกไป 
 
ภาพพิธีกร2 คนเดินไหว้หลวงพอ่เจ็ด
กษัตริย ์
 
 
 
 
ภาพพิธีกร 2 คนพาชมอุทยานพลังงาน 
 
 
ภาพพิธีกร 2 คนพาชมสวน
พฤกษศาสตร ์
ภาพวัดท่าขา้มเจริญศรัทธา 
ภาพพิธีกรเดินชมวัด 
ภาพหลวงพ่อใหญ่ 
ภาพพิธีกร 2 คน ไหว้พระในอุโบสถ 
 
 
 
ภาพมุมสูงเกาะนก 

ดนตรีตื่นเต็นเร้าใจ...สบายๆ 
VO ผู้บรรยำย: รายการในวันนีเ้คกับน้ าชาจะพาพวกเราไปเที่ยวใน
โรงไฟฟา้บางปะกงและพืน้ทีโ่ดยรอบกันครับ 
น้ าชา: เป็นไงรอนานไหม 
เค: ก็ไม่นานเท่าไหร่ 
น้ าชา: พร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง 
เค: ไปซ ิ
ดนตรีสบายๆ 
 
VOผู้บรรยำย: มาเร่ิมต้นกันที่แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่ิมจากต าบลท่าข้ามกนัก่อนก็แล้วกันนะครับเป็น
สถานทีท่ี่อยู่ในโรงไฟฟ้าบางปะกงของเรานี้เอง นั้นก็คือหลวงพ่อเจ็ด
กษัตริย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึง่ตั้งอยู่บริเวณริมเข่ือนโรงไฟฟ้าบาง
ปะกง  เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะคือ มีพญางูใหญ่ 7 
ตัว 7 หัว แผ่ปกคลุมองค์พระอยู่ เป็นพระพุทธรปูที่เปน็ที่เคารพบูชา
ของคนโรงไฟฟา้ก็ว่าได้ครับ จากนั้นก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าพลังความร้อนที่อุทยานพลังงานเป็นโซนพลังงาน
แสงอาทิตยป์ระกอบด้วยแผงโซล่าเซลที่จ าลองการท างานในการกัก
เก็บพลังงานเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ และไปไมไ่กลนักก็เป็นสวน
พฤกษศาสตร์เป็นสวนขนาดย่อมส าหรับให้เรียนรู้พรรณไม้นานาพันธุ์
มีการจัดแบ่งไว้หลายโซนด้วยกนั  
จากนั้นกไ็ปไหว้พระท าบุญกันทีว่ัดท่าข้ามเจริญศรัทธาเปน็วัดสงักัด
คณะสงฆ์มหานิกายตั้งขึน้เมื่อปี พศ2508 จุดเด่นของวัดนี้คือพระ
พุทธลีลามหามงคลหรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อใหญ่หล่อด้วย
ทองเหลืองฐานบัวขนาดสูง22.45 ม. ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
19.45 ม. รวมความสูงทั่งหมดประมาณ 40 เมตร นอกจากนั้นยงัมี
พระสังกัจจาย ทางเข้าพระอุโบสถเป็นพระราหู ภายในอุโบสถมีพระ
ประธานได้ให้กราบไหว้ขอพร และชมภาพจิตกรรมที่สวยงาม
เก่ียวกับหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  
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ภาพพิธีกรเดินชมเกาะนก 
ภาพบริเวณรอบๆเกาะนก 
 
ภาพมุมสูงวัดบน 
ภาพพิธีกรเดินเข้าวัด 
ภาพหลวงพ่อโต 
 
 
 
ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านปลา 
ธนาคารปูแสม 
 
 
ภาพมุมสูงวัดกลาง 
ภาพพิธีกรพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อ
พุทธโสธร และพระเทพทนัใจ 
ภาพพิธีกรยืนหน้ารา้น 
ภาพพิธีกรเลือกซื้อขนม 
ภาพพิธีกรยืนหน้ารา้นลาผูช้ม 
 
ภาพพิธีกรเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ยุว
เกษตรกรไทย 
ภาพพิธีกรเดินดูนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
ภาพมุมสูงพิพิธภัณฑ์นิเวศปา่ชายเลน 
ภาพพิธีกรเดินดูปา่ชายเลน 
 
 
 
ภาพมุมสูงวัดเขาดนิ 

ปิดท้ายด้วยการล่องเรือไปชมธรรมชาติที่เกาะนกอยู่กลางแมน่้ า
บริเวณปากอ่าวแม่น้ าบางปะกงโดยมีชื่อเรียกว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
เกาะท่าข้ามหรือเกาะนกมีพื้นทีป่ระมาณ125 ไร่เป็นศนูย์รวมของนก
สายพนัธุ์ต่างๆสัตวน์้ าพนัธุไ์ม้ให้ได้ชมและเรียนรู้อีกทั้งมีหอชมวิวไว้
ให้ส่องนกและ ชมวิวสวยๆในมมุสูง  
จากต าบลทา่ข้ามเคกับน้ าชาก็จะพาไปเที่ยวกันต่อที่ต าบลบางปะกง
มาเร่ิมกันที่วัดคงคารามหรือวัดบน  ภายในวัดมีเสาหงส์ 3 ต้น พระ
เจดีย์ 3 องค์ภายในอุโบสถหน้าพระประธานมีพระพทุธรูปปัน้ลงรัก
ปิดทองเรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สทิธิ์ชาวบ้าน
ในย่านนี้เคารพสักการะมาขอสิ่งปรารถนากันเป็นประจ า วดัแห่งนี้มี
อายุมากกว่า 300 ปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
ศิลปกรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต  
และสถานที่ที่อยู่ติดกับวัดคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านปลา 
ธนาคารปูแสม จัดท าขึ้นเพื่อเปน็แหล่งอนุบาลในการเพิ่มจ านวนของ
ปลา และปูแสมกลับคนืสู่ธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิต
และห่วงโซ่อาหารของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน  
และอีกวัดที่เคและน้ าชาจะพาไปเที่ยวซึ่งอยู่ไมไ่กลกันมากนักคือวัด
กลางบางปะกงเปน็วัดที่มีอุโบสถสวยงามฝาผนังมีภาพประติมากรรม
บอกเล่าเร่ืองราวพระพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษาอีกทั้งยังมีสิง่
ศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้ เชน่ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพุทธโสธร 
และพระเทพทนัใจ  
            หลังจากเข้าวัดท าบุญกันแล้วเคกับน้ าชาจะพาไปซื้อของ
ฝากและชิมขนมอร่อยๆที่ร้านขนมบ้านปา้นงค์ร้านขนมที่ดังทีส่ดุใน
อ าเภอบางปะกงโดยเฉพาะขนมฝอยทอง นอกจากนั้นยังมีขนมไทย
โบราณดัง้เดิมหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ น้ าชากับเคไม่พลาดที่จะ
ซื้อห้ิวกลับไปฝากคนทีบ่้าน  
             เมื่อแวะซื้อของฝากที่ร้านขนมบ้านปา้นงค์แล้วก็ไปเที่ยว
กันต่อที่พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรไทยซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนพรหมานุ
เคราะห์ จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางพระราชด าริปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมบนาถบพิตร  เปน็กลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยโดยเร่ิมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 ภายในมีการจัดเปน็
นิทรรศการแบบ 3 มิติมีของจริงให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ เป็นอีกหนึ่ง
สถานทีท่ี่ทุกคนห้ามพลาดกันนะครับ 
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ภาพพิธีกรเดินขึ้นวัด 
ภาพพิธีกรไหว้พระ 
 
 
 
 
 
 
ภาพพิธีกรไหว้หลวงพ่อพุทธโสธร 
ภำพมณฑปเก่ำ 
 
 
 
 
 
ภาพกลุ่มแม่บ้านก าลังท าขนมกง 
ภาพพิธีกรก าลังขนมกง 
ภาพขนมกง 
ภาพพิธีกรและปา้ลิ้มชูขนมกง 
 
ภาพมุมสูงวัดบางวัว 
ภาพพิธีกรไหว้พระ 
ภาพในอุโบสถ 
 
 
 
ภาพมุมสูงตลาดทา่สะอ้าน 
ภาพบรรยากาศ 
ภาพพิธีกรชิมอาหาร 
 
ภาพศาลเจ้าแมท่ับทิม 
 
 
 

      และไปต่อกันอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดเชน่กันคือ
พิพิธภัณฑ์นิเวศปา่ชายเลน ซึง่ตัง้อยู่ในโรงเรียนบางปะกงบวร
วิทยายน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบของป่าชายเลน
และเส้นทางธรรมชาติอยู่บริเวณริมแม่น้ าบางปะกงจัดตั้งขึน้เมื่อปี 
พ.ศ. 2518 โดยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายนมี
พื้นที่กว่า 40 ไร่ มีพนัธุ์พืชป่าชายเลนกว่า 76 ชนดิทั่วประเทศ และ
พันธุ์สัตวป์่าประมาณ 32 ชนิด  
 จากต าบลบางปะกงก็ไปเที่ยวทีต่ าบลเขาดนิกันบ้างไปท าบุญทีว่ัด
เขาดินเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็ก ๆ แห่งเดียวในอ าเภอบางปะ
กง เป็นวัดที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน
วัดเขาดินจะประกอบด้วยพระมหำธำตุเจดีย์ทรงระฆังคว่ า ชั้นบนสุด 
นอกจากจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวกันแล้ว ยังเปน็
สถานทีป่ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรปูศักดิ์สทิธิ์
มากมาย รวมถึงหลวงพ่อองค์ด า ซึ่งชาวบา้นให้ความเคารพและนับ
ถือมาก เชื่อว่าขอพรสิ่งใด มักจะส าเร็จสมดังต้องการ และยังมหีลวง
พ่อพทุธโสธรจ าลอง องค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหนา้ตักกว้าง 5 เมตร 
9 นิ้ว ขนาดความสูงพร้อมฐาน 20 เมตร ประดิษฐานบนยอดเขาให้
พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาได้มากราบสักการะอีกทั้งยังมี
มณฑปเก่ำปัจจุบนัได้รับการบูรณะแล้ว สนันิษฐานว่าเปน็อนุสรณ์
สถานที่พักกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 
และเราก็เดินทางกนัต่อไปที่ต าบลบางผึง้ไปรู้จักขนมกงกันกับกลุ่ม
ขนมกงป้าลิ้ม  ขนมกงหรือขนมเกวียนที่นี่เขาขึ้นชื่อเร่ืองรสชาติ
กรอบหอมอร่อยไม่เหมือนที่อื่นวันนีป้้าลิ้มและแม่บา้นไดช้่วยสอนให้
พิธีกรของเราหัดท าขนมอีกด้วยไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าอยากกินขนม
อร่อยๆก็โทรสั่งจองได้นะครับ 
    เมื่อรู้จักขนมกงกันแล้วเคกับน้ าชาก็จะพาไปต าบลบางวัวไป
ท าบุญที่วัดอุสภารามหรือวัดบางวัวเป็นวัดโบราณมีสิ่งส าคัญภายใน
วัดได้แก่ พระพุทธรูปศักดิส์ิทธิ์ซึง่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อน้อย สร้าง
ในสมัยอยุธยา มีอายปุระมาณ 500 ปี และยงัมีรูปหล่อของ
เกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อดิ่ง อดีตเจ้าอาวาส ซึง่เป็นวตัถุมงคลที่
มีชื่อเสียง นอกจากนัน้ภายในอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนงัที่วิจติร
บอกเล่าเร่ืองราวทางพุทธศาสนาถือเป็นงานศิลปที่งดงามมาก 
  จากต าบลบางวัวกไ็ปกันที่ต าบลท่าสะอ้านซึง่ไมไ่กลกันมากนักไป 
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ภาพพิธีกรเดินเข้าศูนย์เรียนรู้บา้นนา
เกลือ 
ภาพสินคา้ของศูนย์ฯ 
 
 
 
 
ภาพมุมสูงวัดบ้านเก่า 
ภาพพิธีกรไหว้พระ 
ภาพในอุโบสถ 
ภาพอโบสถเก่า 
 
 
 
ภาพในอุโบสถวัดยุคลฯ 
ภาพรูปหล่อเกจิอาจารย์ 
ภาพหอเจ้าแม่กวนอิม 
 
 
ภาพกลุ่มแม่บ้านก าลังนวด 
ภาพพิธีกรถูกกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย
นวด 
 
ภาพมุมสูงวัดบางหัก 
ภาพในอุโบสถ 
ภาพพิธีกรไหว้พระ 
 
 
 
ภาพพิธีกรเดินเข้าวัด 
ภาพพิธีกีเดินขึ้นไปยังพระมหาเจดีย์ 
ภาพบรรยากาศโดยรอบวัด 
 
 

กินอาหารอร่อยๆสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายๆทีต่ลาดท่าสะอ้านอยู่
ในที่ว่าการอ าเภอบางปะกง ติดกับแม่น้ าบางปะกง เปน็ศูนย์รวมของ
อาหารคล้ายตลาดโต้รุ่งขายอาหารมากมายหลายชนิด มีทั้งอาหาร
ทะเล ปลาเผา  ย า อาหารตามสั่ง ลานเครื่องดื่มได้ไปแล้วก็อยากไป
อีก และติดกับตลาดท่าสะอ้านคอืศาลเจ้าแม่ทับทิมมีอายุไม่ต่ ากว่า
100 ปีเป็นที่ศรัทธาของชาวบา้นและชาวปะมงอยา่ลืมไปไหว้ขอพร
จากท่านนะครับ 
   ทั้งหมดนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวในเขตอ าเภอบางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทราต่อไปเคกับน้ าชาจะไปเที่ยวในเขตจังหวัดชลบุรีกันบา้งมา
เร่ิมกันที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรีไปกันที่ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านนาเกลือศูนย์แห่งนี้สง่เสริมให้คนในชุมชนมีรายไดจ้ากการ
ท านาเกลือ งานหัตถกรรม ท ากระเป๋า เสื้อ ผ้า ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หากใครต้องการที่จะเรียนรู้สามารถไปได้ตลอดเวลาแตต่้อง
โทรไปบอกล่วงหนา้ก่อนนะครับ  
จากต าบลคลองต าหรุก็ไปกันที่ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง ไป
เที่ยววัดบ้านเก่า เดิมชื่อวัดมอญ ในพระอุโบสถประดิษฐานพระ
เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยยุคก่อนสงครามโลกคือหลวงพ่อเปิ้นปภาโส 
โดยมีต านานเล่าวา่หลวงพ่อเปิน้เป็นที่พึ่งพาของชาวบา้นในการ
ออกไปสู้รบกับฝรั่งเร่ืองการรุกล้ าจนชนะจึงเป็นที่เคารพของชาวบ้าน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นภายในวัดยังมีอุโบสถเก่า
สันนษิฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลทีสองถือได้วา่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก 
จากต าบลบา้นเก่าเคกับน้ าชากจ็ะไปที่ต าบลเกาะลอย อ าเภอพาน
ทอง พาไปเที่ยวต่อที่วัดยุคลราษสามัคคีที่ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พศ2490  
มีอุทยานลานหลวงพ่อ เป็นที่รวบรวมรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อ
ดังของเมืองไทย อีกทั้งมีหอเทพเจ้าและหอเจ้าแม่กวนอิมใครเป็น
สายบญุวัดนี้กไ็ม่ควรพลาดเช่นเดียวกันวันนี้รู้สึกเคกับน้ าชาจะเที่ยว
กันมาหลายแห่งแล้วก็เลยพักหนวดคลายเส้นให้หายปวดเมื่อยเสีย
หน่อยกับกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยต าบลเกาะลอยซึ่งตัง้อยู่ติดกับวัด
ยุคลราษสามัคคีฝีมือนวดของกลุ่มเขามืออาชีพจริงๆดูสีหนา้คนน า
เที่ยวทั้ง2 คนก็รู้ว่ามีความสุขขนาดไหน เม่ือหายปวดเมื่อย 
   ก็ไปกันต่อที่ต าบลบางหัก อ าเภอพานทอง  ไปท าบุญที่วัดวัดชลธี
บุญญาวาส  หรือวัดบางหักเป็นวัดราษมหานิกายเค้าเล่ากันว่า
สมัยก่อนมีพระธุดงมาบิณฑบาตรเดินข้ามสะพานจนสะพานหักเลย
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ภาพบรรยากาศวัด 
ภาพพิธีกรไหว้พระ 
 
 
 
 
ภาพพิธีกร 
 
 
 
 
 
 
เครดิต 

เรียกกันว่าบางสะพานหักจากนัน้เลยเพี้ยนมาเป็นบางหักภายใน
โอสถมีพระประธานองค์ใหญ่สวยงามมีจิตกรรมฝ่าผนังที่วิจิตรงดงาม
มาก 
       จากต าบลบางหักก็ไปกันที่ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง  เค
กับน้ าชาจะพาไปที่วัดวรพรตสังฆาวาสสร้างมาประมาณ หกสิบปีมี
พระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่ าสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้และสงัขารของหลวงพ่อลาภอดีตเจ้า
อาวาสทีไ่ด้มรณภาพโดยสงัขารไม่เน่าเปื่อยเปน็ที่เคารพศรัทธาของ
ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  
       และก็มาถึงวัดสดุท้ายสถานที่สุดทา้ยที่เคและน้ าชาพามาเที่ยว
อยู่ที่ต าบลหน้าประดู่อ าเภอพานทอง   คือวัดแหลมแค ตั้งขึ้นเมื่อปี
2414 เดิมบริเวณวัดมีต้นแคข้ึนอยู่จ านวนมากภายในวัดมีรูปหลอ่
หลวงพ่อโตให้ได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวติวัด
แหลมแคเป็นศาสนสถานที่ยังคงสภาพดั้งเดิมของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนไว้เป็นอย่างดี 
น้ าชา: เป็นไงกันบ้างคะส าหรับสถานทีท่ี่เราพาไปเที่ยวในวันนีแ้ต่ละ
ที่ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกนัไป 
เค: อย่าลืมมาเที่ยวกนันะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน 
น้ าชา: ส าหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ 
เค: สวัสดีครับ 
 
ดนตรีสบายๆ 
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ภำคผนวก ฉ 

ตัวอย่ำงบทวิทย ุ
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บทสปอตวิทยุกระจายเสียง   “แหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง” 
ความยาว   90  วินาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีสบายๆ 
ช: วนันีพ้วกเราสองคนจะมาแนะน าแหลง่ทอ่งเท่ียวให้กบัสายชอบเท่ียวกนันะครับ 
ญ: อยูไ่มใ่กล้ไมไ่กลรอบๆโรงไฟฟ้าบางปะกงของเราน่ีเองคะ 
ช: ซึง่มีอยู ่5 เส้นทางแตล่ะเส้นทางไมค่วรพลาดอยา่งยิ่งครับ 
ญ:   มาเร่ิมกนัท่ีเส้นทางสายบญุ เป็นการเท่ียวตามแรงศรัทธา ความเช่ือ สจัธรรมแหง่
ชีวิตซึง่ก็มีหลายวดัให้เราได้ไปเท่ียวกนัคะ 
ช:  เส้นทางท่ีสองเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเรียนรู้วฒันธรรมวิถีชีวิตของชมุชนและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างจิตส านกึความเป็นไทย 

ญ:  เส้นทางท่ีสามเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเพลิดเพลินกบั
สตัว์ทะเลน้อยใหญ่และทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
ช:  เส้นทางท่ี 4 เส้นทางจกัรยานใช้จกัรยานเป็นพาหนะเพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณ์อนั
แสนวิเศษตลอดสองข้างทางทัง้ธรรมชาต ิสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชมุชนอย่างใกล้ชิด 
ญ:  และเส้นทางสดุท้ายก็อยูใ่นโรงไฟฟ้าของเรานีเ้องคะเป็นเส้นทางทอ่งเท่ียวใน
โรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเรียนมีหลวงพอ่เจ็ดกษัตร์ิให้กราบไหว้มีสวน
ไม้นานาพนัธุ์และเรียนรู้กบัอทุยานพลงังาน 

ช:  ทัง้หมดนีก็้คือ 5 เส้นทางแหลง่ทอ่งเท่ียวภายในโรงไฟฟ้าบางปะกงและพืน้ท่ีโดยรอบ
แตล่ะเส้นทางก็ล้วนแล้วมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งกนัไป 
ญ:  รู้อยา่งนีแ้ล้วอย่าลืมไปเท่ียวกนันะคะและสามารถโทรสอบถามได้ท่ี เบอร์ 0-3857-
3420 ถึง 7 ตอ่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ในเวลาราชการเทา่นัน้คะ 
ช:  เท่ียวรอบๆโรงไฟฟ้าบางปะกงคณุจะหลงรักทกุเส้นทาง 
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ภำคผนวก ช 

ตัวอย่ำงสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ 
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เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - ด้ำนหน้ำ 

 

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - ด้ำนหลัง 
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เส้นทำงท่องเที่ยวเส้นทำงสำยบุญ - ด้ำนหน้ำ 

 

 

เส้นทำงท่องเที่ยวเส้นทำงสำยบุณ - ด้ำนหลัง 
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เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวิถีชวีิตวัฒนธรรม - ด้ำนหน้ำ 

 

เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงวิถีชวีิตวัฒนธรรม - ด้ำนหลัง 
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เส้นทำงท่องเที่ยวเส้นทำงจักรยำน - ด้ำนหน้ำ 

 

เส้นทำงท่องเที่ยวเส้นทำงจักรยำน - ด้ำนหลัง 
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เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำบำงปะกง - ด้ำนหนำ้ 

 

เส้นทำงท่องเที่ยวในโรงไฟฟ้ำบำงปะกง - ด้ำนหลงั 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ - นำมสกุล  นางสาวฐมจารี  ปาลอภิไตร 
วันเดือนปีเกิด    6  กรกฎาคม 2529   
สถำนที่เกิด   จังหวัดชลบุรี 

 
วุฒิกำรศึกษำ   

2552-2554 
2548-2552 

 ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร   

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การท างาน                    
2556-ปัจจุบัน 
 
2555-2556 
 
2553-2556 

 อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 
อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว  
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

 บทความวิจัยเรื่อง “Market Needs of Tourists in NongNooch Garden Pattaya” 
(น าเสนอบทความรูปแบบโปสเตอร์) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7 th 
Institude of Physical Education International Conference. “Sports, Health, 
Recreation and Tourism : The Added Economic Value” 

 บทความวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา" 

 วิจัยการวิเคราะห์เว็บไซต์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

 
รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 

- 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  นายมนตรี พลเยี่ยม 

วันเดือนปีเกิด   16 กรกฎาคม 2510 

สถำนที่เกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

วุฒิกำรศึกษำ  

 2532-2534 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 2528-2532 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

    (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม)  

    ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 2555-ปัจจุบัน รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

 2553-2555 หั วห น้ าส าขาวิช าภ าษาอั งกฤษ สื่ อส ารธุ รกิ จ  คณ ะศิ ลป ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 2552-2553 ที่ปรึกษาพิเศษฝ่ายการสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 2551-2552 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน้าที่

บริหารจัดการการผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ เว็บไซต์ 

วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

 2551-2552 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาภาษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2549-2552 รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2547-2552 หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2537-2538 รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 
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ผลงำนทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 หนังสือและเอกสำรตีพิมพ์ 

 Polyium, Montree, et al. Hedging and boosting in research articles of four 
soft-pure and soft-applied disciplines. Proceedings of SPUC National and 
International Conference 2017. Research and Creative Solutions for AEC 
Identities for Thailand Development 4.0., pp.29-37, 2017 

 Polyium, Montree. Real Life English 2. Bangkok: Wang Aksorn Printing Press, 
2013. 

 Polyium, Montree. Basic Writing: Sentence Composition. Bangkok. Sripatum 
University Printing Press, 2010. 

 Polyium, Montree, et al. English for Business Communication 2. 
Mahasarakham University. Maha Sarakham: Apichart Printing Press, 2009. 

 DWLL Staff. English for Graduate Studies: A Remedial English Course for 
Graduate Students. Maha Sarakham: Apichart Printing Press, 2008. 

 Polyium, Montree. Basic Writing: Sentence Composition. Mahasarakham 
University. Maha Sarakham: Apichart Printing Press, 2008. 

 Polyium, Montree and Shari Salisbury. “Natural Disasters in the New York 
City Area: Pilot Studies on HAZUS and Other Earthquake Loss 
Methodologies: Annotated Bibliography,” MCEER Information Service, State 
University of New York, Buffalo, New York, USA, 2004. Available on NYCEM 
website at www.nycem.org/techdocs/bibliography/nycecon2.asp  

 
รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 

 ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (2531) 

 นักกิจกรรมดีเด่นระดับพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (2532) 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นำมสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช  วิเชียรพันธ์ 
วันเดือนปีเกิด    20 กันยายน 2520 
สถำนที่เกิด   - 
วุฒิกำรศึกษำ   

2541 
 
2543 
 
2554 
 

 การศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประสบการณ์การท างาน                    
2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
2555-2557 
 
2544-2555 

 - ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
- ต าแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (TCI กลุ่ม1) 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  
- หัวหน้าส านักงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
- ที่ปรึกษาการวิจัยทางเทคโนโลยีทางการทหารกองทัพบก  
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผลงำนทำงวิชำกำร   

 การพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้ นเรียน
ร่วมกับ 14 ประเทศ สนับสนุนร่วมกันโดย องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา และสสค. (Organisation for Economic Co-operation and 
Development - OECD) 

 การพัฒนาแล็ปท็อบ XO การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
สนับสนุนโดย MIT Media lab, Massachusetts USA 

 การออกแบบระบบการประเมินผลแบบการเรียนรู้  Self-Directed Learning 
system for children 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาชีพควบคู่การข้ามผ่านวัฒนธรรมในเยาวชน 
สนับสนุนโดย YMCA สาขาฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  
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 การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนโดย ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

 การสร้างกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
สนับสนุนโดย ส านักงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

 Thanyawich Vicheanpant . 2010 “A Synthesis of the Diffusion of 
Innovation Strategy Model”International Conference for a sustainable 
Greater Maekong Subregion of Technology 2010 

 Thanyawich Vicheanpant.“The Synthesis 4H for Construct 
Methodologies to Develop Holistic Potential for Thai Workers” 4th 
International conference of  Innovative and Technology for Education  

 Thanyawich Vicheanpant. “Holistic Development of Workers’ 
Potential” International conference of World Teachers Day  วันครูโลก 
(WTD)  

 Thanyawich Vicheanpant.2011. “A comparison between attitudes 
about Project-Based Learning and Lecture Based For Develop 
Communication Skill” .The 4th International Conference on Education 
Research (ICER) 2011 P.330 

 Thanyawich Vicheanpant. 2011. “Holistic Potential of  teachers’ in 
traditional school” The 4th International Conference on Education 
Research (ICER) 2011 P.187 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 

 ทุนเพชรพระจอมเกล้า ประเภทวิชาการดีเด่น 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  นางสาวเจกิตาน์  ศรีสรวล 
วันเดือนปีเกิด    15  มีนาคม  2526 
สถำนที่เกิด   จังหวัดชลบุรี 

 
วุฒิกำรศึกษำ   

2551 
 
2547 

 M.Sc. (Tourism Management and Planning) Bournemouth 
University, UK 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน                  

  

2560-ปัจจุบัน 
 
2558-2560 
 
2555-2558 

 อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

 โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 
- 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  นางสาวมนรัตน์ ใจเอ้ือ 
วันเดือนปีเกิด    20  เมษายน 2524 
สถำนที่เกิด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

วุฒิกำรศึกษำ   
2559 
 
2550   
2547 

 ปร.ด. (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน                  
2560-ปัจจุบัน 

 

2553-2560 

 

2550-2551 

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว   
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

 บ ท ค ว า ม วิ จั ย เรื่ อ ง  “Market Needs of Tourists in NongNooch Garden 
Pattaya” (น าเสนอบทความรูปแบบโปสเตอร์) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
7 th Institude of Physical Education International Conference. “Sports, 
Health, Recreation and Tourism : The Added Economic Value” 

 บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี” (น าเสนอบทความรูปแบบ oral) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ The 4th NEU National and International Conference โดย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ จังหวัดก าแพงเพชร-นครสวรรค์ (วิจัยกลุ่ม) ปีที่ท าส าเร็จ 2555 ทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ลงบทความวิจัยในวารสารที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์) 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 
- 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  นางสาวจุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี 
วันเดือนปีเกิด    04 สิงหาคม 2532  
สถำนที่เกิด   จังหวัดนครพนม 

 
วุฒิกำรศึกษำ   

  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
มนุษยศาสตร์บัณฑิต (วิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
M.A. in Teaching English as a Foreign Language,  
University of Essex, UK 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน                  
2556-2560  อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

 
ผลงำนทำงวิชำกำร 

- 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทส าหรับบุคคลภายนอก  

จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  นางสาววิกานดา แสงกล้า 
วันเดือนปีเกิด    28 กุมภาพันธ์ 2528 
สถำนที่เกิด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
วุฒิกำรศึกษำ   

  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน                  
2554-ปัจจุบัน 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
2552-2554 
 
2552-2554 

 อาจารย์ประจ าสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหา
วิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ล่ามแปลภาษาบริษัท อ าพลฟูดส์/ วุฒิศักดิ์คลีนิก / ไทยWPS/ สภา
หอการค้าไทย(ฝ่ายจีนทะเลตอนใต้) 
ล่ามแปลภาษาในงานนิทรรศการอาหารอาเซียน หนานหนิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่หนานหนิง มณฑลกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

 ศึกษาความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าวิเศษ"You" กับ"Zai"ของผู้เรียนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 บทความวิชาการ : เปรียบเทียบการใช้ค ารื่นหูในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 
- 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

อาจารย์ประจ าสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์สิน  พรหมพิทักษ์     
วันเดือนปีเกิด    25 สิงหาคม 2515 
สถำนที่เกิด   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
วุฒิกำรศึกษำ   

  สาขาการสื่อสารมวลชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง (วิทยุโทรทัศน์)   
เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน                  
2549–ปัจจุบัน  
 
2547 – 2549  
 
2538 – 2545    
2537    

 อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
อาจารย์ประจ าส านักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 
อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ฝ่ายผลิตรายการบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

 เรื่อง “ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและอุปสรรคในการจัดรายการวิทยุชุมชน: 
ศึกษาเฉพาะกรณีรายการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี”ได้รับทุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ ปี  2543 

 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์” ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 
2545 

 เรื่อง “การบริหารจัดการวิทยุชุมชนสมาคมเพ่ือเกษตรกร ภาคตะวันออก และวิทยุ
ชุมชนบ้านหัวโกรกจังหวัดชลบุรี” ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ปีงบประมาณ 2552 
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 เรื่อง “การสังเคราะห์บทเรียนรายการวิทยุที่ เหมาะสมส าหรับ เด็กในภาค
ตะวันออก”ได้รับทุนสนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะเยาวชน (สสย.)  
ปี 2554 

 เรื่อง “การบริหารจัดการเคเบิลทีวีท้องถ่ินในภาคตะวันออก”  
ได้รับทุนสนุบสนุนจาก ส านักงาน กสทช. 

 ต าราเรื่อง “การผลิตรายการวิทยุชุมชน”  

 บทความวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวิทยุชุมชนสมาคมเพ่ือเกษตรกร ภาค
ตะวันออก และวิทยุชุมชนบ้านหัวโกรกจังหวัดชลบุรี” และบทความวิจัย เรื่อง“การ
บริหารจัดการเคเบิลทีวีท้องถิ่นในภาคตะวันออก” ลงในวารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุรี 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 
- 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ 
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุศรีปทุมชลบุรี  F.M.  90.25 MHZ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - นำมสกุล  นายภูริทัศน์ มัทวพันธุ์ 
วันเดือนปีเกิด    29 ธันวาคม 2519 
สถำนที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
วุฒิกำรศึกษำ   

2554 
 
2544 

 M.M. Multimedia Swinburn University of Technology 
Melbourne AUS. 
บธ.บ (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน                  
2555-ปัจจุบัน 
 
2545-2547 

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
ฝ่ายกราฟิก ออกแบบ แพคเกจจิ้ง Print AD เพ่ือลงนิตยสาร, 
หนังสือพิมพ์, โทรทศัน์ ดูแลสื่อ ของบริษัท, บริษัท โซเคน
อิเล็คทรอนิคส์  ประเทศไทย จ ากัด 
 

ผลงำนทำงวิชำกำร 
- 
 

รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำที่ได้รับ 
- 

 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันและสถำนที่ท ำงำน 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 

 

 

 


