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การท่ องเทีย่ วชุมชนเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมในพืน้ ทีช่ ายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
Community Based Historical and Cultural Tourism in East Coastal Area
ณรงค์ พลีรักษ์
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ได้ทาํ การสํารวจและเก็บข้อมูล จัดทําฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดเส้นทางการท่องเที่ยว และ
วิเคราะห์และจัดทําแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในจังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้ น 100 แห่ง อยูใ่ นจังหวัดชลบุรี 45 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 24 แห่ง
จังหวัดระยอง 16 แห่ง และจังหวัดตราด 15 แห่ง ส่ วนการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 4 เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ทําบุญไหว้พระ-ชมวัฒนธรรม มีระยะทางรวม 13.36 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ตามรอย
นิทานตามหาพระรถเมรี มีระยะทางรวม 23.60 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 เที่ยวเมืองระยอง นอนเมืองจันทร์
มีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 4 ย้อนรอยเส้นทางทัพ สัมผัสวัฒนธรรมชายฝั่งทะเล มี
ระยะทางรวม 218.52 กิโลเมตร
คําสํ าคัญ: เส้นทาง การท่องเที่ยวชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Abstract

The research aimed to survey and collect, build spatial database, set travel route, analyst and make
travel route map for the community based historical and cultural tourism in the east coastal area using geo
information technology. One hundred attractions were found and categorized into forty-five attractions in
Chon Buri, twenty-four attractions in Chanthaburi, sixteen attractions in Rayong and fifteen attractions
in Trad. The four travel routes were set namely, Route 1: Fiat-Religion-Ancestry, Route 2: Tracking
Phrarod-Maeree, Route 3: Day and night in Chan-Yong and Route 4: King Tak Sin’s marching route and
coastal cultures. The distance of route 1, 2, 3 and 4 were 13.36, 23.60, 121.33 and 218.52 kilometers,
respectively.
KEYWORDS : Route, Community Based Tourism, History, Culture, Geographic Information System
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บทนํา
รายได้ห ลัก ที่ สํา คัญ อย่า งหนึ่ งของประเทศไทยมาจากการท่ อ งเที่ ย ว จากสถิ ติ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 26.73 ล้านคน เปรี ยบเทียบกับปี
พ.ศ. 2555 มีนกั ท่องเที่ยวเท่ากับ 22.35 ล้านคน มีนกั ท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้นประมาณ 4.38 ล้านคน หรื อร้อยละ 19.60
(กรมการท่องเที่ยว, 2557) นอกจากนี้ นกั ท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ปี พ.ศ. 2558 ที่ ป ระเทศไทยจะก้ า วเข้า สู่ ก ารเป็ นหนึ่ งในสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community: AEC) มีการคาดการณ์ว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ กลุ่มประเทศ
อาเซี ยน 120 ล้านคน (องค์ความรู ้ ประชาคมอาเซี ยน, 2555) ในปั จจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกกําลัง
ประสบกับปั ญหาเกี่ยวกับความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวกล่าวคือ ในการดําเนิ นกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ปั จจุบนั ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปั ญหาตามมาหลายประการ เช่น การดําเนิ นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวก่อ
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรมากเกินไป กิจกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดมลพิษในหลายรู ปแบบ ผูป้ ระกอบการ
สร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งส่ งผลกระทบต่อทรัพยากร และประการสําคัญ คือ
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ โภคมากกว่าเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้จากแหล่งท่องเที่ยว (สิ นธุ์ สโรบล, 2556)
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่ งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
ในปั จจุ บนั นักท่ องเที่ ยวเริ่ มหันมาให้ความสนใจแหล่ งท่ องเที่ ยวทางเลื อกมากขึ้ นตามกระแส
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism: CBT) การท่องเที่ยวประเภทนี้
มีความเป็ นเอกลักษณ์และโดดเด่น และมีความน่าสนใจ สามารถทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีอยูจ่ ะได้รับการอนุ รักษ์และจัดสรรอย่างเป็ นธรรมและถูกหลักการ
มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิจยั และคนในชุมชน
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ชุมชนย่านแม่ละนา ตําบลปางมะ
ผ้า อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านห้วยนํ้าริ น ตําบลทุ่งปี๊ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2557) ชุมชนบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ บ้านกู่กาสิ งห์ ตําบลกู่กาสิ งห์ อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านลําขนุน หมู่ 8 ตําบล
นาชุ มเห็ด อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายการท่องเที่ยวชุ มชน, 2557) และ
การศึกษาของณรงค์ พลีรักษ์ (2556) โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสํารวจ จัดทํา
ฐานข้อมูล จัดและวิเคราะห์เส้นทาง และจัดทําแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี
ดังนั้นเพื่อเป็ นอี กหนึ่ งแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการท่องเที่ ยวกระแสหลักที่ กาํ ลังประสบอยู่
ในปัจจุบนั เพื่อเป็ นนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาอุปทานการท่องเที่ยว โดยงานวิจยั นี้ได้ทาํ การ
สํารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และเก็บบันทึกตําแหน่ งของแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่ และจัดรู ปแบบ
และวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่ และ
สามารถเสนอเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่สนใจได้
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วัตถุประสงค์

1. สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมใน
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
2. จัด รู ป แบบ วิเ คราะห์ และจัด ทํา แผนที่ เ ส้น ทางการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

ในงานวิจยั ส่ วนแรกเป็ นการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิ งประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมสามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นในการตัดสิ นใจพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนที่ มี
ศักยภาพให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ในส่ วนที่สองของงานวิจยั เป็ นการจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้จากการสํารวจในส่ วนแรกเพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย และผูน้ าํ หรื อประชาชนที่อยูใ่ นชุมชน เกิดแนวคิดในการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ที่ มีศกั ยภาพในชุ มชน และส่ วนสุ ดท้ายเป็ นการวิเคราะห์ เส้นทางการท่ องเที่ ยวและจัดทําแผนที่ ด้วย
ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ArcGIS Desktop 10) เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถมองเห็นภาพ
ของเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้จดั ทําไว้ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ในกลุ่มจังหวัดนี้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จของภาคตะวันออกของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและระยองที่ มีนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่ง และเป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อสําคัญของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและบริ การในพื้นที่
นี้กม็ ีความสําคัญมากเช่นกัน
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
การวิจยั นี้มีข้นั ตอนและกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 การจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2.1.1 รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเบื้องต้นจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่
4 จังหวัดโดยใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสาร หนังสื อ
และเว็บไซต์ และทําการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งหมดที่ทาํ การรวบรวมเพื่อสํารวจและเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
2.1.2 เก็บข้อมูลค่าพิกดั โดยใช้เครื่ อง GPS และข้อมูลทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งเก็บบันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
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2.1.3 จัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่ อง GPS ในรู ปแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database) และจัดทํา
ฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Database) ได้แก่ ประเภท ชื่อ ข้อมูลทัว่ ไป และรู ปภาพของแหล่งท่อง
เที่ยวชุมชน
2.2 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากประเภทของแหล่งท่อง
เที่ยวที่น่าสนใจ และระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง กําหนดเส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็ น 1 วัน 2
วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน
2.3 การวิเคราะห์และจัดทําแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
การวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในงานวิจยั นี้ ได้ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางที่ส้ นั ที่สุด (Shortest Route) ในโปรแกรม ArcGIS Desktop 10 ชุดคําสัง่ การ
วิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyst Extension) ตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้จดั ทําไว้ในข้อ 2.2 โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
2.3.1 ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ได้แ ก่ ข้อ มู ล ตํา แหน่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม และข้อมูลโครงข่ายถนนครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
2.3.2 จัดทําข้อมูลเชิ งคุณลักษณะของโครงข่ายถนนที่ ใช้ในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิ ง
คุณลักษณะที่ตอ้ งเตรี ยม ได้แก่ การคํานวณระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางของถนนแต่ละเส้น
2.3.3 ทําการสร้าง Network Dataset จากข้อมูลโครงข่ายถนนที่ได้จดั เตรี ยมไว้ในข้อ 2.3.2
โดยในการวิจยั นี้ได้ทาํ การสร้าง Network Dataset ใน Geo Database
2.3.4 การวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เริ่ มจาก
การกําหนดตําแหน่ งของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อยูใ่ นเส้นทางตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวแรกไปจนถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวสุ ดท้าย กําหนดปั จจัยในการวิเคราะห์ (Impedance) เป็ นระยะทาง และใช้คาํ สั่งการวิเคราะห์
โครงข่ายทําการจําลองเส้นทางที่ส้ ันที่สุดตามโครงข่ายถนนที่มีอยูใ่ นพื้นที่ศึกษาจากตําแหน่งของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่กาํ หนดไว้
2.3.5 ตรวจสอบระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ ง
รวมถึงระยะทางและระยะเวลารวมของเส้นทางนั้น ๆ
2.3.6 จัดทําแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ผลการวิจยั
1. ฐานข้ อมูลแหล่ งท่ องเทีย่ วชุมชนเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ใน 4 จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้ น 100 แห่ ง จําแนกเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิ งประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 89 และ 11 แห่ ง ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
45 แห่ ง แบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ 42 แห่ ง และวัฒนธรรม 3 แห่ ง รองลงมา คือ
จังหวัดจันทบุรี 24 แห่ง แบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ 20 แห่ง และวัฒนธรรม 4 แห่ง
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จังหวัดระยอง 16 แห่ ง แบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ 15 แห่ ง และวัฒนธรรม 1 แห่ ง
ส่ วนจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด คือ จังหวัดตราด 15 แห่ ง แบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิ ง
ประวัติศาสตร์ 12 แห่ง และวัฒนธรรม 3 โดยจังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์มาก
ที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมพบ
มากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแยกรายจังหวัด
จังหวัด

ประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม

รวม

ชลบุรี

42

3

45

ระยอง

15

1

16

จันทบุรี

20

4

24

ตราด

12

3

15

รวม

89

11

100

จากตารางที่ 1 อําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อําเภอพนัสนิ คม
11 แห่ ง รองลงมา ได้แก่ อําเภอเกาะสี ชงั 6 แห่ ง และอําเภอเมืองชลบุรีและเกาะจันทร์ อําเภอละ 4 แห่ ง
อําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากที่สุดของจังหวัดระยอง ได้แก่ อําเภอเมืองระยอง 9 แห่ ง รองลงมา
ได้แก่ อําเภอแกลง 3 แห่ง และอําเภอบ้านค่าย 2 แห่ง ส่ วนจังหวัดจันทบุรี อําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
มากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองจันทบุรี 12 แห่ง รองลงมา ได้แก่ อําเภอแหลมสิ งห์ 5 แห่ง และอําเภอท่าใหม่
3 แห่ ง ในขณะที่จงั หวัดตราด อําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองตราด 11 แห่ ง
รองลงมา ได้แก่ อําเภอเขาสมิง 2 แห่ง และอําเภอแหลมงอบและคลองใหญ่ อําเภอละ 1 แห่ง แหล่งท่อง
เที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์พบอยูใ่ นอําเภอต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด โดยอําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เชิงประวัติศาสตร์ มากที่สุด ได้แก่ อําเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี 11 แห่ ง รองลงมา ได้แก่ อําเภอเมือง
จันทบุรี 10 แห่ง และอําเภอเมืองตราด 9 แห่ง ส่ วนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมพบเพียง 11 แห่ง
ใน 4 จังหวัด โดยอําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองตราด และ
อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอละ 2 แห่ง นอกจากนี้ยงั พบอําเภอละ 1 แห่งอีกหลายอําเภอ เช่น อําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอําเภอคองใหญ่ จังหวัดตราด
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ภาพที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
2. เส้ นทางการท่ องเทีย่ วชุมชนเชิงประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ ยวเที่ ยวชุ มชนเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมนั้นได้คาํ นึ งถึ ง
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวและระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางเป็ นสําคัญ ซึ่ งใน
การวิจยั นี้ได้ทาํ การกําหนดไว้ 3 รู ปแบบ ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยว 1 วัน 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน
แบ่งออกเป็ น 4 เส้นทาง ดังนี้
2.1 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 1 ทําบุญไหว้พระ-ชมวัฒนธรรม
เป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดอยูใ่ นอําเภอเมืองชลบุรี เหมาะ
สําหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาในการท่องเที่ยวน้อย และมีระยะทางในการเดินทางสั้น โดยในช่วงเช้าเดิน
ทางไปทําบุญไหว้พระและนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วดั เขาบางทราย โดยด้านบนของ
วัด
เขาบางทรายสามารถชมทิวทัศน์และทะเลของเมืองชลบุรีได้อย่างสวยงาม จากนั้นเดินทางมาทําบุญไหว้
พระที่วดั เทพพุทธารามและหอพระพุทธสิ งหิ งค์ ตามลําดับ ในช่วงบ่ายเดินทางมาชมวิถีชีวิตของชุมชน
อ่างศิลาและสถานที่สาํ คัญโดยรอบ รับประทานอาหารทะเลที่บริ เวณสะพานปลา รวมทั้งซื้ อของฝาก เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหิ น
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เส้นทาง “ทําบุญไหว้พระ-ชมวัฒนธรรม” มีแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่ วัดเขาบางทราย วัด
เทพพุทธาราม หอพระพุทธสิ งหิ งค์ และชุมชนอ่างศิลา ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองชลบุรี เมื่อทําการวิเคราะห์เส้น
ทางใน GIS พบว่า เส้นทางนี้ มีระยะทางรวม 13.36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที ไม่รวมเวลาที่ใช้
เที่ยวชมในแต่ละสถานที่ จากนั้นได้จดั ทําแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 1 “ทําบุญไหว้พระ-ชมวัฒนธรรม”
2.2 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 2 ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี
เป็ นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน ในนิทานพื้นบ้านพระรถเมรี มีสถานที่ที่เกี่ยวข้องตั้งอยูใ่ น
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เริ่ มต้นเดินทางไปยังสถานที่แรก คือ สระสี่ เหลี่ยม ที่อยูต่ อนบนของอําเภอ
เป็ นสระนํ้าโบราณสมัยทวารวดี เป็ นสระให้น้ าํ ไก่ของพระรถ จึงเรี ยกสระนํ้านี้วา่ สระพระรถ จากนั้นเดิน
ทางต่อไปยังพระธาตุเมืองพระรถ (หรื อเนินพระธาตุ) ตั้งอยูน่ อกกําแพงเมืองพระรถ สันนิษฐานว่าเป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมธาตุ และสถานที่สุดท้าย คือ ถํ้านางสิ บสอง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็ นถํ้าที่อยูข่ องแม่และ
ป้ าของพระรถนัน่ เอง
เส้นทาง “ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี ” ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง ได้แก่ สระ
สี่ เหลี่ยม พระธาตุเมืองพระรถ และถํ้านางสิ บสอง เส้นทางท่องเที่ยวนี้มีระยะทางรวม 23.60 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง18 นาที สามารถแสดงเป็ นแผนที่ได้ดงั ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 2 “ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี ”
2.3 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 3 เที่ยวเมืองระยอง นอนเมืองจันทร์
เส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็ นแบบ 2 วัน 1 คืน โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองและจันทบุรีอยู่
ในเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวแรก คือ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้านดอน ที่เก็บรักษาหนังใหญ่อายุราว 200 ปี
นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงหนังใหญ่ได้โดยการแจ้งล่วงหน้า ต่อมาเดินทางไปชมเมืองเก่าระยอง
บริ เวณถนนยมจินดา ซึ่ งเป็ นถนนสายแรกและแหล่งการค้าที่สาํ คัญในอดีตของเมืองระยอง ในช่วงบ่าย
เดินทางไปชมเครื่ องปั้ นดินเผาและโบราณวัตถุสมัยบ้านเชียงที่พิพิธภัณฑ์บา้ นเรื อนไทยในตัวเมืองระยอง
ในช่วงเย็นเดินทางเข้าพักในตัวเมืองจันทบุรี นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมอาคารบ้านเรื อนและวิถีชีวิต
ของชาวเมืองจันได้ ในวันรุ่ งขึ้นเดินทางไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นและศาลหลักเมืองซึ่ งอยูใ่ น
บริ เวณเดียวกัน จากนั้นเดินทางไปชมถนนอัญมณี เป็ นย่านการค้าพลอยและอัญมณี ต่าง ๆ และสถานที่
สุ ดท้าย คือ ศูนย์หตั ถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่ อจันทบูรบ้านเสม็ดงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมและศึกษาวิธี
การทอเสื่ อจันทบูร และเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากต้นกก
เส้นทาง “เที่ยวเมืองระยอง นอนเมืองจันทร์ ” เป็ นเส้นทางที่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและจันทบุรี จํานวน 7 แห่ ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดบ้านดอน เมืองเก่าบริ เวณถนนยมจินดา พิพิธภัณฑ์บา้ นเรื อนไทย จังหวัดระยอง ศาลสมเด็จพระเจ้า
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ตากสิ น ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี ถนนอัญมณี และศูนย์หตั ถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่ อจันทบูรบ้าน
เสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี มีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชัว่ โมง 31 นาที
สามารถแสดงเป็ นแผนที่ได้ดงั ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 3 “เที่ยวเมืองระยอง นอนเมืองจันทร์”
2.4 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 4 ย้อนรอยเส้นทางทัพ สัมผัสวัฒนธรรมชายฝั่งทะเล
เส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็ นแบบ 3 วัน 2 คืน ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด
เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราช รวมถึงชมวิถีชีวิตของชุ มชนชายฝั่ งทะเล สถานที่ แรกของเส้นทางนี้ คือ ศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ น ซึ่ งอยู่ในบริ เวณวัดลุ่มหรื อวัดมหาชัยชุ มพล อําเภอเมื อง จังหวัดระยอง เป็ นสถานที่ ที่สมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นตั้งทัพและรวบรวมไพร่ พลก่อนเดินทัพ หลังจากนั้นเดินทางไปชมวิถีชีวิตชุมชนเก่าของ
เมื องระยองบริ เวณถนนยมจิ นดา ต่ อมามุ่งหน้าสู่ พระสมุ ทรเจดี ยซ์ ่ ึ งเป็ นเจดี ยก์ ลางนํ้าถูกสร้ างขึ้ นให้
คล้ายคลึงกับพระสมุทรเจดียใ์ นจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นเดินทางเข้าที่พกั บริ เวณปากนํ้าประแส นัก
ท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีชีวติ ชุมชนบริ เวณปากนํ้าประแสได้
วันที่สอง เดินทางไปอนุสรณ์เรื อรบหลวงประแส ที่ปลดประจําการจากสงครามเกาหลี และสัก
การะศาลกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน ต่อมาเดินทางไปยังวัดพลับ สถานที่
ที่กองทัพของพระเจ้าตากสิ นมหาราชได้แวะพักนี้ ก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรี พระองค์และแม่ทพั นายกองได้
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รับการประพรมนํ้าพระพุทธมนต์และรับถวายพระยอดธงที่วดั แห่ งนี้ และเดินทางไปสักการะศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราชและศาลหลักเมือง ในช่วงบ่ายเดินทางไปเที่ยวชมและศึกษาวิธีการทอเสื่ อจันทบูร
ที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่ อจันทบูรบ้านเสม็ดงาม จากนั้นเดินทางไปยังอู่ต่อเรื อเสม็ดงาม เป็ น
สถานที่ซ่ ึ งสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชใช้เป็ นอู่ต่อเรื อเมื่อครั้งเตรี ยมยกทัพไปกอบกูเ้ อกราช ต่อมาเดิน
ทางไปยังจังหวัดตราดและพักค้างคืนที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศบ้านบางพระ เป็ นชุ มชนการค้าเก่าแก่
ของจังหวัดตราด ในวันที่สาม เดินทางไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช และวัดโยธานิ มิต
เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าตากสิ นมหาราชใช้รวบรวมไพร่ พล และได้ใช้กาํ ลังพลขนมูลดินไว้เพื่อสร้างวัดนี้
จากนั้นเดินทางกลับในช่วงบ่าย
เส้นทาง “ย้อนรอยเส้นทางทัพ สัมผัสวัฒนธรรมชายฝั่งทะเล” นี้ มีระยะทางและใช้เวลาในการ
เดินทางนาน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุม 3 จังหวัด รวม 12 แห่ง ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยอง ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ น เมืองเก่าบริ เวณถนนยมจินดา พระสมุทรเจดีย ์ อนุสรณ์
เรื อรบหลวงประแส และศาลกรมหลวงชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ประกอบ
ด้วย วัดพลับ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ศาลหลักเมื อง ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่ อ
จันทบูรบ้านเสม็ดงาม และอู่ต่อเรื อเสม็ดงาม และแหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัดตราด ประกอบด้วย ศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช และวัดโยธานิ มิต เมื่อทําการวิเคราะห์เส้นทางใน GIS พบว่า มีระยะทาง
รวม 218.52 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง 44 นาที ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ 4 “ย้อนรอยเส้นทางทัพ สัมผัสวัฒนธรรมชายฝั่งทะเล”
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การนําไปใช้ ประโยชน์

ในงานวิจยั ส่ วนแรกเป็ นการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสิ นใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศกั ยภาพ
ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ในส่ วนที่สองของงานวิจยั เป็ นการจัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้จากการสํารวจในส่ วนแรกเพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
และผูน้ าํ หรื อประชาชนที่อยูใ่ นชุมชน เกิดแนวคิดในการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ
ในชุมชน และส่ วนสุ ดท้ายเป็ นการวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวและจัดทําแผนที่ดว้ ยซอฟท์แวร์ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Arc GIS Desktop 10 เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถมองเห็นภาพของเส้นทางการท่อง
เที่ยวที่ได้จดั ทําไว้ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

อภิปรายผล

จากงานวิจยั ของณรงค์ พลีรักษ์ (2556) ได้ทาํ การสํารวจ จัดทําฐานข้อมูล จัดเส้นทางการท่อง
เที่ยว และจัดทําแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ทําให้ทราบว่าจังหวัดชลบุรียงั มีแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่น่าสนใจหลายแห่ ง และสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หาก
มีรูปแบบการจัดการที่ดีและมีการส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งานวิจยั นี้ได้ทาํ การขยายพื้นที่ศึกษาไป
ยังจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อีกทั้งยังได้มีการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรีเพิ่ม
เติมจากงานวิจยั ครั้งก่อน
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเป็ นเอกลักษณ์และโดดเด่น รวม
ถึงมีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาที่น่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเป็ นที่รู้จกั และมีนกั ท่องเที่ยวเดินทาง
ไปเที่ยวชม เช่น อนุสรณ์เรื อรบหลวงประแส ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จาก
การสํารวจข้อมูลในพื้นที่ได้มีการสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว และจากการสื บค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตพบว่ามีนกั ท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมได้ทาํ การเขียนบทความและนําเสนอรู ปภาพผ่าน
เว็บไซต์อีกด้วย ส่ วนพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดบ้านดอน ตําบลเชิงเนิ น อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ก็เป็ น
ที่รู้จกั สําหรับนักท่องเที่ยวเช่ นกัน พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการบริ หารจัดการที่ดีและไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เข้าชม ในขณะที่ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็ นที่ยอมรับและมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
จํานวนมาก แต่ปัจจุบนั ขาดการบริ หารจัดการเลยทําให้มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาลดน้อยลง เช่น ชุมชนอ่าง
ศิลา เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่น พระตําหนักมหาราช-พระตําหนักราชินี และชายหาดอ่างศิลา จากการ
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่า ช่วงก่อนหน้านี้ มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมมากกว่าในปั จจุบนั
มาก แต่เนื่องจากขาดการส่ งเสริ มและจัดการอย่างต่อเนื่องจึงทําให้มีนกั ท่องเที่ยวลดลง
นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ ง แต่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั สําหรับนักท่องเที่ยวมาก
นัก เช่น แหล่งทําอิฐ ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่ งสามารถจัดการและพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวได้ โดยอาจจัดเป็ นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาและดูวธิ ีการทําอิฐ หรื อลงมือทําอิฐ
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จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการพบว่า ยังไม่มีหน่ วยงานได้เข้ามาติดต่อหรื อประสานงานเพื่อ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนบูรพาเครื่ องปั้ นดินเผา ตั้งอยู่ตาํ บลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อนสําหรับทําผลิตภัณฑ์จากเซรามิคและเครื่ องปั้ นดินเผา เช่น ถ้วย ชาม
และแจกัน ซึ่ งจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการมีแนวคิดจะพัฒนาเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเช่นกัน อยูใ่ น
ระหว่างขั้นตอนการเตรี ยมการ
จากงานวิจยั นี้จะเห็นได้วา่ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ งมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีศกั ยภาพสู งพอที่
จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างไรก็ดีในงานวิจยั นี้ เป็ นเพียงการเก็บและสํารวจข้อมูลในเบื้องต้น
เท่านั้น หากต้องการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวจะต้องทําการสํารวจและประเมินความเป็ นไปได้
อย่างละเอียดอีกครั้ง
การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 4 เส้นทาง เพื่อนําเสนอเป็ น
ตัวอย่างในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ใน 4 จังหวัด โดยในเส้นทางที่ 1 “ทําบุญไหว้พระ-ชมวัฒนธรรม” ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง ตั้ง
อยูใ่ นอําเภอเมืองชลบุรีท้ งั หมด เส้นทางนี้มีระยะทางสั้นเพียง 13.36 กิโลเมตร เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่มีเวลาน้อยและเดินทางจากจังหวัดใกล้เคียงได้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาทําบุญไหว้พระ นมัสการ
รอยพระพุทธบาท รวมถึงสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนเก่าอ่างศิลา รับประทานอาหารทะเลและซื้ อของ
ฝากที่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลได้เช่นกัน ส่ วนเส้นทางที่ 2 “ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี ” ในอําเภอ
พนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิ ทานพื้นบ้านเรื่ องพระรถเมรี ซ่ ึ งคนไทยคุน้ เคยกันเป็ น
อย่างดี แต่ไม่ทราบว่ามีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิ ทานพื้นบ้านเรื่ องดังกล่าวอยูใ่ นจังหวัดชลบุรี เส้นทางนี้
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเพียง 3 แห่ง ได้แก่ สระสี่ เหลี่ยม พระธาตุเมืองพระรถ และถํ้านางสิ บสอง มี
ระยะทางประมาณ 23.60 กิโลเมตร จากการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่งพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
ขาดการจัดการที่ดีและทรุ ดโทรมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถํ้านางสิ บสอง ที่ปัจจุบนั ถูกทําลายจนแทบไม่
เหลือเคล้าของถํ้าแล้ว จากความโดดเด่นและความน่ าสนในของแหล่งท่องเที่ยว ทําให้สามารถพัฒนา
ให้เป็ นเส้นทางท่องเที่ยวได้ แต่จะต้องมีการสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกและปรับปรุ ง ภูมิทศั น์ภายใน
แหล่งท่องเที่ยวเสี ยก่อน เช่น ป้ ายหรื อสถานที่ให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุ งถนน และที่สาํ คัญ คือ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
เส้นทางที่ 3 “เที่ยวเมืองระยอง นอนเมืองจันทร์” เป็ นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน ประกอบ
ด้วยแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองและจันทบุรี จํานวน 7 แห่ ง เส้นทางนี้ มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
เนื่ องจากนักท่องเที่ ยวจะได้เรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของสถานที่ และวิถีชีวิตของชุ มชน
เช่น พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดบ้านดอน เป็ นการเรี ยนรู ้ถึงประวัติความเป็ นมาหนังใหญ่ในภาคตะวันออก
หรื อที่ชมชุ มชนเมืองเก่าบริ เวณถนนยมจินดา ซึ่ งเป็ นแหล่งการค้าสมัยโบราณของจังหวัดระยอง รวม
ถึงการเรี ยนรู ้และทดลองการทอเสื่ อจันทบูรบ้านเสม็ดงาม ก็เป็ นอีกหนึ่ งกิจกรรมที่น่าสนใจ จะเห็นได้
ว่าเส้นทางนี้ มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ ยวและกิ จกรรม และจากการวิเคราะห์หาระยะทาง
พบว่ามีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร หากพิจารณาจากระยะทางรวมแล้วจะเห็นว่ามีความเหมาะสม
สําหรับเวลาท่องเที่ยว 2 วัน และเส้นทางสุ ดท้าย คือ “ย้อนรอยเส้นทางทัพ สัมผัสวัฒนธรรมชายฝั่งทะเล”
เป็ นเส้นทางที่มีระยะทางและใช้เวลามากกว่าเส้นทางที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวคือ เป็ นเส้นทางท่องเที่ยว
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แบบ 3 วัน 2 คืน ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด นักท่องเที่ยวจะได้รับความ
รู ้ทางประวัติศาสตร์ และสถานที่สาํ คัญที่เป็ นเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช รวม
ถึงการเที่ยวชมและเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่ต้ งั อยูช่ ายฝั่งทะเล เช่น เมืองเก่าบริ เวณถนน
ยมจินดา ศูนย์หตั ถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่ อจันทบูรบ้านเสม็ดงาม รวมถึงที่พกั ค้างคืนที่ไม่ได้รวมอยูใ่ น
แหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางนี้ ได้แก่ ชุมชนปากนํ้าประแส จังหวัดระยอง และชุมชุมบ้านบางพระ จังหวัด
ตราด ทั้ง 2 แห่งเป็ นชุมชนเก่าที่มีประวัติความเป็ นมาน่าสนใจ เป็ นแหล่งค้าขายสําคัญสมัยโบราณ และทั้ง
สองแห่งยังตั้งอยูช่ ายฝั่งทะเลบริ เวณปากแม่น้ าํ อีกด้วย

ข้ อเสนอแนะ

1. จากการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ในงานวิจยั นี้
เป็ นเพียงการสํารวจเบื้องต้น ยังไม่ได้มีการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่อง
เที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา สํารวจ และประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพสู งซึ่ งสามารถนําไปพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทดแทน
แหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักได้
2. การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 4 เส้นทาง เป็ นเพียงการจัดทําและนําเสนอตัวอย่างเส้น
ทางที่น่าสนใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถนําไปปรับให้เหมาะสมกับเวลาและความต้องการได้
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