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บทคัดย่อ
	 การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีน�าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
มาใช้ในการพัฒนาฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 ลักษณะส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์	 คือ	นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เจ้าของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นก่อให้เกิดเป็น
ประสบการณ์	ความประทับใจและความทรงจ�าที่ดี	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจและจัดท�าแผนที่
ต�าแหน่งที่ตั้ง	 และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	 
และตราด	ผลการวิจัยปรากฏว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทั้งสิ้น	32	แห่ง	ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุร	ี 
5	แห่ง	จังหวัดระยอง	9	แห่ง	จังหวัดจันทบุรี	7	แห่ง	และจังหวัดตราด	11	แห่ง	โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 
มีศักยภาพสูง	22	แห่ง	ศักยภาพปานกลาง	8	แห่ง	และศักยภาพต�่า	2	แห่ง	แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง 
พบมากที่สุดในจังหวัดตราด	จ�านวน	9	แห่ง	และอยู่ในจังหวัดชลบุรี	ระยอง	และจันทบุรี	จังหวัดละ	4	แห่ง	
โดยแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด	 (54	คะแนน)	 ได้แก่	มหาวิทยาลัยบ้านนอก	บ้านจ�ารุง	และชุมชน 
บ้านน�้าเชี่ยว	 ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต�่าพบเพียง	 2	 แห่งได้แก่	 ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท
เขาขุนอินทร์	 (23	คะแนน)	 และชมวิว	 ฮอร์สไรด้ิงคลับ	 (21	คะแนน)	 ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้ใน 
การวางแผนการจัดรูปแบบของกิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้
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Abstract
	 Experience	 tourism	 is	a	 type	of	 tourism	that	 integrates	 the	concept	of	“Creative	
Economic”	to	develop	cultural	 resources	with	 lifestyle.	The	characteristic	of	experience	
tourism	is	the	participation	between	tourists	and	hosts	with	creative	cultural	activities	to	be	
the	co–experience,	impressive,	and	good	memorial.	The	objectives	of	the	research	aim	to	
survey	and	create	the	map	to	present	the	location	and	evaluate	the	potential	of	experience	 
tourism	destinations	 in	Chon	Buri,	Rayong,	Chanthaburi,	 and	Trat.	The	 result	 shows	a	
total	of	32	experience	tourism	destinations	 located	 in	Chon	Buri	5	destinations,	Rayong	 
9	destinations,	Chanthaburi	7	destinations,	and	Trat	11	destinations.	They	are	classified	
into	3	groups	of	potential;	22	tourism	destinations	in	high	potential,	8	tourism	destinations	
in	moderate	potential	and	2	tourism	destinations	 in	low	potential.	The	highest	potential	
destinations	are	mostly	 found	 in	Trat	which	has	9	destinations.	For	Chon	Buri,	Rayong,	
and	Chantaburi;	 there	are	4	destinations	 in	each	province.	The	highest	score	 (54	scores)	 
of	experience	 tourism	destinations	are	Ban	Chamrung	and	Ban	Namchiew	Community,	 
the	 low	potential	 inexperience	 tourism	destinations	have	2	destinations	which	 are	 
Khao	Khun–In	Thai	Herbal	Agricultural	Center	 (23	 scores)	and	Chomview	Horse	Riding	
Club	(21	scores).	This	result	can	be	applied	to	plan	the	activities	and	develop	experience	 
tourism	destinations.

Keywords	:		experience	tourism,	potential,	geo–information	technology

บทน�า
	 การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายท่ีเน้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า 
มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแบบมวลชน	(Mass	Tourism)	โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ	
จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง	ในปี	พ.ศ.	2559	มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่ากับ	15.04	ล้านคน	ส่วนในปี	พ.ศ.	2558	มีนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติเท่ากับ	14.23	ล้านคน	 เพิ่มขึ้น	0.81	ล้านคน	หรือร้อยละ	5.68	 (Ministry	of	Tourism	and	 
Sports,	2017)	 โดยการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวจ�านวนมากส่งผลต่อความยั่งยืนของการท่องเท่ียว 
ในหลายมิติ	 ซึ่งหลายประเทศได้เสนอมุมมองที่ส�าคัญเกี่ยวกับการท่องเท่ียวแบบมวลชนว่าเป็นการ 
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง	 (Tourism	Authority	of	Thailand,	
2013)	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคมากกว่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยว	 (Sinth	 
Sarobol,	2013)	อันส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ	ตามมา	ได้แก่	ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในระยะยาว	 เช่น	
บุกรุกชายหาด	ภูเขา	และป่าไม้	 เพื่อก่อสร้างที่พักและโรงแรม	ร้านอาหาร	และร้านค้า	ท�าให้ทรัพยากรที่มี 
อยู่อย่างจ�ากัดถูกท�าลายลงและใช้หมดไปอย่างไม่คุ้มค่าก่อนเวลาอันควร	(Samart	Mangsang,	2014)	 
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นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอื่นๆ	 เช่น	อาชญากรรม	ยาเสพติด	และการปล้นจี้	 จากปัญหา
เหล่านี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องหันมามองถึงปัญหาและร่วมมือกันแก้ไข	 เพื่อน�าไปสู ่
การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เกิดความยั่งยืน	
	 การพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นจะต้องมีการจัดการให้เกิดความสมดุลของ	 4	มิติ	 
ได้แก่	 มิติเจ้าบ้านหรืออุปทาน	มิติผู ้มาเยือนหรืออุปสงค์	 มิติกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 
และมิติด้านคุณภาพการบริการ	ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา	ได้แก่	การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ที่แตกต่าง	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ทักษะในการจัดการขั้นสูงเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับประเทศต่างๆ	 เช่น	
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์	การท่องเท่ียวอาหารไทย	และการท่องเที่ยวเรือส�าราญ	และอีกหนึ่งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ	คือ	การรักษาฐานทรัพยากรและสร้างมูลค่า	สร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวทางทะเล
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจัง	ตลอดจนการค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของทรัพยากร
ท่องเที่ยว	 การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านั้นอย่างรู ้คุณค่า	 (Therdchai	 
Choibamroong,	2014)
	 ในปัจจุบันได้เกิดกระบวนทัศน์ของการพัฒนารูปแบบใหม่ขึ้น	 (UNCTAD,	 2008)	 รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจของโลก	โดยน�าความรู้เข้ามาเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิตและการแข่งขัน	จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555–2559)	ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศจาก
เศรษฐกิจยุคเก่าเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า	 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	Economy)	 เศรษฐกิจ
รูปแบบนี้เป็นการเชื่อมโยงทุนของประเทศในหลายด้าน	 ได้แก่	 ทุนธรรมชาติ	 ทุนกายภาพ	ทุนสังคม	 
ทุนมนุษย์	 ทุนการเงิน	 และทุนวัฒนธรรม	 เป็นแนวคิดและปัจจัยผลักดันท่ีใช้การสร้างสรรค์งานและ 
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม	การส่ังสมความรู้ของสังคม	 เทคโนโลย	ี 
และนวัตกรรมสมัยใหม่	(Office	of	the	National	Economic	and	Social	Development	Board,	2011)	
อีกทั้งการด�าเนินธุรกิจในยุคใหม่นี้เป็นไปในแนวทางของเศรษฐกิจฐานความรู้	มีการสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบ
ที่จับต้องไม่ได้	 (Yuwadee	Nirattrakul,	2011)	 เช่น	ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม	ประเพณีและวิถีชีวิต	 
ดังนั้นจึงมีการน�าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 และสิ่งแวดล้อม	ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เกิดขึ้น	นั่นคือการท่องเที่ยว 
เชิงประสบการณ์	 (Experience	Tourism)	 ซ่ึงอยู่บนฐานคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 
Tourism)	 กล่าวคือ	 การท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดเล็กและผู้ด�าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
ในสถานท่ีต่างๆ	 โดยค�านึงถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง	5	ได้แก่	การมองเห็น	การได้ยิน	การดมกลิ่น	การทดสอบรสชาติ	และการสัมผัส	 (Davar,	2010;	 
Karwacki,	 2011)	 ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นี้จะก่อให้เกิดกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกับคนใน
ชุมชนหรือเจ้าของวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ	ในอีกด้านหนึ่ง	คือ	มีรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีน�าไปสู่ความยั่งยืน	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว 
ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกัน	คือ	การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	มีจิตส�านึกในการดูแลและไม่ท�าลาย
ทรัพยากร	และเก็บความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม	และน�าประสบการณ์ท่ีดีเหล่านั้นไปถ่ายทอด
และเผยแพร่ต่อผู้อื่น	
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	 การวิจัยนี้ เป ็นการส�ารวจและจัดท�าแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่อยู ่ ในจังหวัด
ชลบุรี	 ระยอง	จันทบุรี	 และตราด	ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	จากนั้นท�าการประเมินศักยภาพของ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้ในการวางแผนการจัดรูปแบบของกิจกรรม 
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ศึกษาได้

วัตถุประสงค์
	 1.		ส�ารวจและจัดท�าแผนทีแ่หล่งท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ในจังหวดัชลบรีุ	ระยอง	จันทบรีุ	และตราด 
	 2.		ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	และตราด

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	โดยบูรณาการแนวคิดด้านการท่องเที่ยว 
ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 ได้ฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	 ซึ่งสามารถ 
น�าเสนอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ต่อนักท่องเที่ยวหรือบริษัทน�าเที่ยวได้
	 2.		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ผู้ประกอบการ	และชุมชน	สามารถน�า 
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจัดการและพัฒนากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้
	 3.		เป็นการท่องเท่ียวทางเลอืกส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน	โดยนกัท่องเทีย่ว
สามารถน�าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการท่องเที่ยว	
	 4.		เนื่องจากผู ้จัดการหรือผู ้ด�าเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นคนในชุมชน	 
ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม	ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม	ค่าที่พัก	ค่าอาหาร 
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวจะตกอยู่กับคนในชุมชน	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	 พื้นที่ศึกษา
	 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	และตราด	ตั้งอยู่ในภาคตะวันออของประเทศไทย	
โดยแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดดังนี้	
	 	 	 1.1		จังหวัดชลบุรี	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	11	อ�าเภอ	92	ต�าบล	และ	687	หมู่บ้าน	มีพื้นที่
ทั้งสิ้น	4,363	ตารางกิโลเมตรหรือ	2,726,875	ไร่
	 	 	 1.2		จังหวัดระยอง	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	8	อ�าเภอ	54	ต�าบล	และ	440	หมู่บ้าน	มีพื้นที่
ทั้งสิ้น	3,552	ตารางกิโลเมตรหรือ	2,220,000	ไร่
 	 	 1.3		จังหวัดจันทบุรี	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	10	อ�าเภอ	76	ต�าบล	และ	690	หมู่บ้าน	 
มีพื้นที่	6,338	ตารางกิโลเมตรหรือ	3,961,250	ไร่
 	 	 1.4		จังหวัดตราด	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	7	อ�าเภอ	38	ต�าบล	และ	251	หมู่บ้าน	มีพื้นที่	
2,819	ตารางกิโลเมตร	หรือ	1,761,875	ไร่	
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

	 2.	 เครื่องมือ
	 	 	 2.1		แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	สร้างขึ้นโดยปรับจากแบบประเมิน 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 แบบประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชน	 (Narong	 Pleerux,	 2014)	 และแบบประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Narong	Pleerux	et	 al.,	 2016)	 ในการสร้างแบบประเมินศักยภาพแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้ใช้เกณฑ์และองค์ประกอบในการจ�าแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ของ	Davar	 (2010)	ซึ่งหลักการส�าคัญของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้คือ	นักท่องเที่ยวต้องได้รับประสบการณ์
เชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเจ้าของวัฒนธรรมจัดขึ้นก่อให้เกิดความทรงจ�า 
และความประทับใจ	และน�าไปเผยแพร่บอกต่อกับผู้อื่น
	 แบบประเมินแบ่งออกเป็น	 3	ส่วนได้แก่	 ส่วนที่	 1	 คือ	 ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์	ส่วนที่	2	คือ	ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	และส่วนที่	3	คือ	
ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 การประเมินศักยภาพนี้มีคะแนนรวมท้ังส้ิน	 61	คะแนน	จ�าแนกออกเป็น	3	กลุ่มได้แก่	 กลุ่มที่	 1	
ศักยภาพสูง	มีคะแนนมากกว่า	41	คะแนน	กลุ่มที่	2	ศักยภาพปานกลาง	มีคะแนนระหว่าง	21–40	คะแนน	
และกลุ่มที่	3	ศักยภาพต�่า	มีคะแนนตั้งแต่	20	คะแนนลงมา
	 	 	 2.2		เครื่อง	GPS	ใช้ส�าหรับเก็บค่าพิกัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในการส�ารวจภาคสนาม

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูล
  	 3.1		การก�าหนดเกณฑ์ในการจ�าแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
	 	 	 การก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจ�าแนกแหล่งท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์โดยการทบทวนหลักการ	
ทฤษฎี	บทความ	งานวิจัย	และหนังสือที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	 โดยรวบรวมเกณฑ์และ 
องค์ประกอบต่างๆ	ที่ใช้ในการจ�าแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	(Davar,	2010)	มีดังนี้
	 	 	 1)		น�าเสนอวิถีชีวิต	วัฒนธรรมท้องถิ่น	มรดกที่มีชีวิต	เรื่องราวและศิลปะ	
	 	 	 2)		นักท่องเท่ียวต้องได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรม	และเกิดเป็นความ 
ทรงจ�าที่ดี
	 	 	 3)		เกิดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมเชิงประสบการณ์ขึ้น 
เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
	 	 	 4)		นักท่องเที่ยวได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	5	ได้แก่	การมองเห็น	การได้ยิน	การดมกลิ่น	การทดสอบ
รสชาติ	และการสัมผัส	จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
	 	 	 5)		ควรจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มีขนาดเล็ก	 เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เข้าร่วม
อย่างเต็มที่
	 	 	 6)		ผู้น�าเท่ียวต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเป็นอย่างดี	 และสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมหรือเรื่องเล่าได้
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	 	 	 7)		กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องมีความง่ายและความปลอดภัย	และภายในแหล่งท่องเท่ียวควรมีกิจกรรม	
1–2	กิจกรรม	เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
	 	 	 8)		การจัดและพัฒนากิจกรรมควรค�านึงถึงความแปลกใหม่และความต่ืนเต้นที่นักท่องเที่ยว 
จะได้รบั	
	 	 	 3.2		การจ�าแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
	 	 	 การพิจารณาและจ�าแนกแหล่งท่องเท่ียวที่อยู ่ในพื้นที่ศึกษาโดยใช้เกณฑ์การจ�าแนกแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ	3.1	และท�าการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่อยู่ใน
เกณฑ์ดังกล่าว	 เมื่อท�าการจ�าแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงท�าการส�ารวจ 
และเก็บข้อมูลภาคสนามในล�าดับต่อไป
 	 	 3.3		การส�ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ภาคสนาม
	 	 	 ส�ารวจและบันทึกพิกัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยใช้เครื่อง	GPS	รวมถึงบันทึกข้อมูล
ทั่วไปของแหล่งท่องเท่ียว	จากน้ันท�าการแก้ไขและสร้างข้อมูลเชิงคุณลักษณะ	 (Attribute	Data)	 ได้แก	่ 
ช่ือและที่ตั้งของแหล่งท่องเท่ียว	 โดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	 (Spatial	Database)	
และจัดท�าแผนที่แสดงต�าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้จากการส�ารวจ 
ภาคสนาม	นอกจากการเก็บค่าพิกัดแหล่งท่องเที่ยว	ยังมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว
ในแหล่งท่องเท่ียว	 โดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการแหล่งท่องเท่ียว	 ผู้น�าชุมชนและคนในชุมชน	และประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แต่ละแห่งไปพร้อมกันด้วย

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
	 จากการส�ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	 และตราด	 
พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น	32	แห่ง	ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี	 5	แห่ง	จังหวัดระยอง	9	แห่ง	จังหวัด
จันทบุรี	7	แห่ง	และจังหวัดตราด	11	แห่ง	โดยแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้
	 	 	 1.1		จังหวัดชลบุรี	
	 	 	 จังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	 5	แห่ง	 ได้แก่	ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	 
(ต�าบลหนองบอนแดง	 อ�าเภอบ้านบึง)	 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ ์เต ่าทะเล	 (ต�าบลแสมสาร	 อ�าเภอสัตหีบ)	 
ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม	 (ต�าบลพนัสนิคม	อ�าเภอพนัสนิคม)	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	 (ต�าบลบางพระ	
อ�าเภอศรีราชา)	และหมู่บ้านช้างพัทยา	(ต�าบลหนองปรือ	พัทยา)	ดังภาพที่	1
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ภาพที่	1		 แผนที่ต�าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดชลบุรี

	 	 	 1.2		จังหวัดระยอง
	 	 	 จังหวัดระยองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	 9	แห่ง	 ได้แก่	สวนยายดา–ป้าบุญชื่น	 (ต�าบล
ตะพง	 อ�าเภอเมือง)	 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (ต�าบลมาบข่า	 
อ�าเภอนิคมพัฒนา)	 ชมวิว	 ฮอร์สไรดิ้งคลับ	 (ต�าบลมะขามคู ่	 อ�าเภอนิคมพัฒนา)	บ้านมาบเขาชะโอน	 
(ต�าบลชากพง	 อ�าเภอแกลง)	 มหาวิทยาลัยบ้านนอก	บ้านจ�ารุง	 (ต�าบลเนินฆ้อ	 อ�าเภอแกลง)	 ชุมชน
ปากน�้าประแสร์	 (ต�าบลปากน�้าประแส	อ�าเภอแกลง)	ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ
จังหวัดระยอง	 (ต�าบลแม่น�้าคู้	 อ�าเภอปลวกแดง)	สวนสุภัทราแลนด์	 (ต�าบลหนองละลอก	อ�าเภอบ้านค่าย)	 
และศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท	เขาขุนอินทร์	(ต�าบลป่ายุบใน	อ�าเภอวังจันทร์)	ดังภาพที่	2

แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี

สัญลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

หมู่บ้านช้างพัทยา
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ภาพที่	2		 แผนที่ต�าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดระยอง

	 	 	 1.3		จังหวัดจันทบุรี
	 	 	 จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	7	แห่ง	 ได้แก่	ศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอ 
เสื่อจันทบูร	 หมู ่บ ้านเสม็ดงาม	 (ต�าบลหนองบัว	 อ�าเภอเมือง)	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าเขาสอยดาว	 
(ต�าบลทรายขาว	อ�าเภอสอยดาว)	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 (ต�าบลตะปอน	อ�าเภอขลุง)	ชุมชนไร้แผ่นดิน	
(ต�าบลบางชัน	อ�าเภอขลุง)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ต�าบล 
คลองขุด	อ�าเภอท่าใหม่)	ศูนย์กสิกรรมช�าปลาไหล	 (ต�าบลสองพี่น้อง	อ�าเภอท่าใหม่)	และวิสาหกิจชุมชน 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี	(ต�าบลเขาบายศรี	อ�าเภอท่าใหม่)	ดังภาพที่	3

แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดระยอง

สัญลักษณ์

แหล่งท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท 
เขาขุนอินทร์
ศูนย์บริการการพัฒนา 
ปลวกแดงฯ
สวนยายดา–ป้าบุญชื่น
สวนสมุนไพรสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สวนสุภัทราแลนด์
ขอบเขตอ�าเภอ

ชมวิว	ฮอร์สไรดิ้งคลับ

ชุมชนปากน้�าประแสร์

บ้านจ�ารุง

บ้านมาบเขาชะโอน

	0			3.5			7								14								21								28
กิโลเมตร
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ภาพที่	3		แผนที่ต�าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดจันทบุรี

	 1.4		จังหวัดตราด	
	 จังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์มากที่สุดเท่ากับ	 11	 แห่ง	 ส่วนใหญ่ต้ังอยู ่ใน 
อ�าเภอเมือง	จ�านวน	7	แห่ง	 ได้แก่	ชุมชนหาดทรายด�า	และชุมชนบ้านท่าระแนะ	 (ต�าบลหนองคันทรง)	 
ชุมชนบ้านเปร็ดใน	และชุมชนบ้านคันนา	(ต�าบลห้วงน�้าขาว)	ชุมชนรักษ์คลองบางพระ	(ต�าบลคลองบางพระ)	
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศต�าบลห้วยแร้ง	 (ต�าบลห้วยแร้ง)	ชุมชนบ้านแหลมเทียน	 (ต�าบลอ่าวใหญ่)	ตั้งอยู่ในอ�าเภอ
บ่อไร่	1	แห่ง	 ได้แก่	นิเวศพิพิธภัณฑ์ชอง	บ้านช้างทูน	 (ต�าบลบ้านช้างทูน)	และพบอยู่ในอ�าเภอแหลมงอบ 
3	แห่ง	 ได้แก่	 ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว	 (ต�าบลน�้าเช่ียว)	 ชุมชนบ้านยายม่อม	 และชุมชนบ้านแหลมมะขาม	 
(ต�าบลแหลมงอบ)	ดังภาพที่	4

แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดจันทบุรี

สัญลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

ชุมชนไร้แผ่นดิน
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอ
เสื่อจันทบูรฯ
ศูนย์กสิกรรมช�าปลาไหล

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี

ขอบเขตอ�าเภอ
	0				5				10							20								30								40

กิโลเมตร
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ภาพที่	4		แผนที่ต�าแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดตราด

	 2.	 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
	 จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	จันทบุรี	
และตราด	พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมี	 22	แห่ง	 รองลงมา	คือ	ศักยภาพปานกลาง	8	แห่ง	 
และศักยภาพต�่า	 2	แห่ง	 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงพบมากที่สุดในจังหวัดตราด	 จ�านวน	9	แห่ง	 
และอยู่ในจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	และจันทบุรี	 จังหวัดละ	4	แห่ง	 โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคะแนนสูงที่สุด	 
(54	คะแนน)	 ได้แก่	มหาวิทยาลัยบ้านนอก	บ้านจ�ารุง	และชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว	 รองลงมา	 (53	คะแนน)	 
ได้แก่	 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	และชุมชนบ้านยายม่อม	ส่วนแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้	 51	คะแนน	 
มี	 3	แห่ง	 ได้แก่	 ชุมชนรักษ์คลองบางพระ	ชุมชนหาดทรายด�า	และชุมชนบ้านแหลมมะขาม	และแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอีก	14	แห่ง	มีคะแนนอยู่ระหว่าง	41–49	คะแนน	ดังตารางที่	1				

แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดตราด

	0				5				10							0								30							40
กิโลเมตร

สัญลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

ชุมชนบ้านคันนา

ชุมชนบ้านท่าระแน

ชุมชนบ้านน้�าเขียว

ชุมชนบ้านยายม่อม

ชุมชนบ้านห้วยแร้ง

ชุมชนบ้านเปร็ดใน

ชุมชนบ้านแหลมมะขาม

ชุมชนบ้านแหลมเทียน

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ

ชุมชนหาดทรายด�า

นิเวศน์พิพิธภัณฑ์ชอง	บ้านช้างทูน

ขอบเขตอ�าเภอ
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	 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพปานกลาง	8	แห่ง	พบทั้ง	4	จังหวัด	เช่น	หมู่บ้านช้างพัทยา	(40	คะแนน)	
ชุมชนบ้านแหลมเทียน	 (38	คะแนน)	และศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านการทอเสื่อจันทบูร	หมู่บ้านเสม็ดงาม	 
(37	คะแนน)	เป็นต้น	ส่วนแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพต�่าพบเพียง	2	แห่ง	ได้แก่	ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท
เขาขุนอินทร์	(23	คะแนน)	และชมวิว	ฮอร์สไรดิ้งคลับ	(21	คะแนน)	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1		ค่าคะแนนและระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี	 ระยอง 
จันทบุรี	และตราด

ล�าดับที่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
คะแนน ระดับ

ศักยภาพส่วนที่	11 ส่วนที่	22 ส่วนที่	33 รวม

จังหวัดชลบุรี

1 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 26 20 7 53 สูง

2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 16 21 4 41 สูง

3 ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม 18 21 4 43 สูง

4 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 19 19 4 42 สูง

5 หมู่บ้านช้างพัทยา 18 19 3 40 ปานกลาง

จังหวัดระยอง

1 สวนยายดา–ป้าบุญชื่น 25 19 5 49 สูง

2 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 17 20 3 40 ปานกลาง

3 ชมวิว	ฮอร์สไรดิ้งคลับ 9 11 1 21 ต�่า

4 บ้านมาบเขาชะโอน 20 18 4 42 สูง

5 มหาวิทยาลัยบ้านนอก	บ้านจ�ารุง 27 20 7 54 สูง

6 ชุมชนปากน�้าประแสร์ 24 18 1 43 สูง

7 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 
ตามพระราชด�าริ	จังหวัดระยอง

16 14 4 34 ปานกลาง

8 สวนสุภัทราแลนด์ 21 19 2 42 สูง

9 ศูนย์กสกิรรมสมุนไพรไท	เขาขนุอนิทร์ 11 11 1 23 ต�่า

จังหวัดจันทบุรี

1 ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อ
จันทบูร	หมู่บ้านเสม็ดงาม

19 17 1 37 ปานกลาง

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 12 17 3 32 ปานกลาง

3 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 20 22 6 48 สูง

4 ชุมชนไร้แผ่นดิน 17 10 0 27 ปานกลาง
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ตารางที่	1		ค่าคะแนนและระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี	 ระยอง 
จันทบุรี	และตราด	(ต่อ)

ล�าดับที่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
คะแนน ระดับ

ศักยภาพส่วนที่	11 ส่วนที่	22 ส่วนที่	33 รวม

จังหวัดจันทบุรี	(ต่อ)

5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

22 20 6 48 สูง

6 ศูนย์กสิกรรมช�าปลาไหล 26 17 6 49 สูง

7 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

24 17 4 45 สูง

จังหวัดตราด

1 ชุมชนบ้านท่าระแน 21 11 4 36 ปานกลาง

2 ชุมชนบ้านเปร็ดใน 23 14 7 44 สูง

3 ชุมชนรักษ์คลองบางพระ 24 20 7 51 สูง

4 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศต�าบลห้วยแร้ง 26 15 7 48 สูง

5 ชุมชนบ้านคันนา 22 14 6 42 สูง

6 ชุมชนบ้านแหลมเทียน 20 13 5 38 ปานกลาง

7 นิเวศพิพิธภัณฑ์ชอง	บ้านช้างทูน 27 15 7 49 สูง

8 ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว 27 20 7 54 สูง

9 ชุมชนหาดทรายด�า 26 18 7 51 สูง

10 ชุมชนบ้านยายม่อม 26 20 7 53 สูง

11 ชุมชนบ้านแหลมมะขาม 28 16 7 51 สูง

หมายเหตุ	: 

 1		คะแนนส่วนที่	1	คือ	ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	คะแนนเต็ม	30	คะแนน

 2	 คะแนนส่วนที่	2	คือ	ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	คะแนนเต็ม	24	คะแนน 

 3	 คะแนนส่วนที่	3	คือ	 ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	คะแนนเต็ม	7	คะแนน 

อภิปรายและสรุปผล
	 จากลักษณะส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์	 เช่น	มีการน�าเสนอวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ท้องถิ่น	นักท่องเท่ียวต้องได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดเป็นความทรงจ�าท่ีดี	 
หรือนักท่องเที่ยวได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	5	 ได้แก่	การมองเห็น	การได้ยิน	การดมกลิ่น	การทดสอบรสชาติ
และการสัมผัส	จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ใน 
การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น	ปรากฏว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเกณฑ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ทั้งสิ้น	 32	แห่ง	กระจายอยู่ในจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	จันทบุรี	 และตราด	 โดยหลักการ 
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ส�าคัญที่สุดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์คือ	นักท่องเที่ยวมีต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่แหล่ง 
ท่องเที่ยวหรือเจ้าของวัฒนธรรมจัดขึ้น	 เกิดเป็นประสบการณ์และความทรงจ�าที่ดี	 โดยแหล่งท่องเที่ยว 
ทั้ง	 32	 แห่งดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	มากน้อยแตกต่างกันไป	 แต่อย่างไรก็ดีกิจกรรมที่จัดข้ึน 
ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีอยู ่	 เช่น	 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณท่ีพบหลายแห่ง	 ได้แก่	 ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว	ชุมชนบ้านยายม่อม	ชุมชน 
รักษ์คลองบางพระ	และชุมชนบ้านแหลมมะขาม	หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	ส่วนกิจกรรมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง	สามารถพบได้ที่สวนยายดา–ป้าบุญชื่น	
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	ศูนย์กสิกรรมช�าปลาไหล	และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
รักษ์เขาบายศรี	 ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีกิจกรรมแบบผสมผสาน	 เช่น	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบน	อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	มีทั้งกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร	และกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล	 จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลาย
ของกิจกรรม	นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวโดยเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
และระยะเวลาที่มีอยู่ได้		
	 ผลที่ได้จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่	4	จังหวัด	แสดงให้
เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง	 โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคะแนนรวมตั้งแต่	 50	คะแนน
ขึ้นไปทั้ง	7	แห่ง	 ได้แก่	ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	มหาวิทยาลัยบ้านนอก	บ้านจ�ารุง	ชุมชนรักษ ์
คลองบางพระ	ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว	ชุมชนหาดทรายด�า	ชุมชนบ้านยายม่อม	และชุมชนบ้านแหลมมะขาม	
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพร้อมทั้งทางด้านรูปแบบกิจกรรม	การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกพ้ืนฐาน	 
และมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน	ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	ที่อยู่ในกลุ่มศักยภาพสูงจ�านวน	 
15	 แห่ง	 ซึ่งมีคะแนนอยู ่ระหว่าง	 41–49	 คะแนน	 แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีคะแนนรวมในส่วนที่	 1	 
และส่วนที่	 2	ค่อนข้างต�่า	 เช่น	ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม	และสวนสัตว์เปิด 
เขาเขียว	มีคะแนนส่วนท่ี	 1	 เท่ากับ	 16	18	และ	19	คะแนน	ตามล�าดับ	แหล่งท่องเที่ยวทั้ง	 3	 แห่ง	 
ด�าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล	จึงขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม	 
รวมถึงการใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจากการมองเห็นและการได้ยิน	ได้แก่	การดมกลิ่น	การทดสอบรสชาต	ิ
และการสัมผัส	ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวทั้ง	 3	แห่งนี้ควรปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมี 
ส่วนร่วมของคนในชุมชน	และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน	เพื่อให้นักท่องเที่ยว 
เกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าการเที่ยวชมเพียงอย่างเดียว	ในขณะที่ชุมชนบ้านเปร็ดใน
และชุมชนบ้านคันนาซึ่งอยู่ในกลุ่มศักยภาพสูง	และมีคะแนนส่วนที่	2	ต�่าที่สุด	คือ	14	คะแนน	 เนื่องจาก 
ขาดความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวกพ้ืนฐานและการบริการอื่นๆ	 เช่น	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	
ธนาคาร	และตู้กดเงินสด	(ATM)
	 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพปานกลางท้ัง	 8	 แห่ง	 ส่วนใหญ่จะได้คะแนนส่วนท่ี	 1	 และ	 3	 ต�่า	 
โดยเฉพาะในส่วนท่ี	3	 ท่ีแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 เขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวที่ได้คะแนนส่วนที่	 1	และ	3	 เท่ากับ	12	และ	3	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่าแหล่ง 
ท่องเที่ยวนี้ยังมีรูปแบบของกิจกรรมที่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเท่ียว
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กับผู้น�าเที่ยวจนเกิดเป็นประสบการณ์	มีเพียงการเที่ยวชมเพียงอย่างเดียว	รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยังขาด 
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนท้ังปัจจุบันและอนาคต	ส่วนชุมชนไร้แผ่นดินที่ได้คะแนนค่อนข้างต�า่ 
ทั้ง	3	ส่วน	 โดยเฉพาะในส่วนที่	 2	และ	3	 เนื่องจากการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงทางเดียว	 คือ	 
ทางเรือ	ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง	และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีรูปแบบและแนวทางใน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน	จึงส่งผลให้ชุมชนไร้แผ่นดินมีมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง
	 จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทั้งหมด	32	แห่ง	มีเพียง	2	แห่งที่มีศักยภาพต�่าได้แก่	ชมวิว	 
ฮอร์สไรดิ้งคลับ	 (21	คะแนน)	และศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท	 เขาขุนอินทร์	 (23	คะแนน)	 ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียว
ทั้ง	 2	แห่ง	มีคะแนนในแต่ละส่วนใกล้เคียงกัน	 โดยชมวิว	ฮอร์สไรด้ิงคลับ	มีกิจกรรมหลัก	คือ	การสอน 
และจัดการแข่งขันข่ีม้า	 ส่งผลให้กลุ่มผู้ท่ีสนใจมีจ�านวนค่อนข้างจ�ากัด	 อีกทั้งศักยภาพในการพัฒนาและ
แนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ยังมีน้อย	 เช่นเดียวกันกับศูนย์กสิกรรม
สมุนไพรไท	 เขาขุนอินทร์	ที่ในปัจจุบันขาดการบ�ารุงดูแลรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่อยู่ภายในแหล่ง 
ท่องเที่ยว	 รวมถึงขาดการบริหารจัดการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน	หากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 2	แห่งนี้ 
มีประเด็นท่ีควรพิจารณาเป็นล�าดับแรก	 ได้แก่	 รูปแบบของกิจกรรมควรก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 
นักท่องเที่ยวและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 การพัฒนาและบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกให ้
พร้อมรับนักท่องเที่ยว	และการบริหารจัดการต้องมีแนวทางที่ชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคต
	 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง	 
มีความพร้อมทั้งทางด้านกิจกรรม	สิ่งอ�านวยความสะดวกพ้ืนฐานและการบริการอื่นๆ	 และมีแนวทางใน 
การจัดการที่ดี	 ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดได้เปิดให้บริการและรองรับนักท่องเท่ียวแล้ว	 ส�าหรับแหล่ง 
ท่องเท่ียวที่มีศักยภาพปานกลางและต�่านั้น	 ยังสามารถจัดการและพัฒนาในส่วนต่างๆ	 ได้	นั่นคือการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว 
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	5	ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นจนเกิดเป็นประสบการณ์	ความประทับใจ	และความทรงจ�าท่ีดี	 
การเตรียมความพร้อมและจัดสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน	 และมีแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่มีศักยภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้				
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