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การท่องเทีย่วชุมชนเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

Community Based Historical and Cultural Tourism in East Coastal Area

ณรงค์ พลีรักษ์
มหาวิทยาลยับูรพา

บทคดัย่อ
 งานวิจยัน้ีไดท้าํการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูล จดัทาํฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี จดัเส้นทางการท่องเท่ียว  และ

วิเคราะห์และจดัทาํแผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ในจงัหวดัชลบุรี 

ระยอง จนัทบุรี และตราด โดยใชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา่ มีแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

เชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมรวมทั้งส้ิน 100 แห่ง อยูใ่นจงัหวดัชลบุรี 45 แห่ง จงัหวดัจนัทบุรี 24 แห่ง 

จงัหวดัระยอง 16 แห่ง และจงัหวดัตราด 15 แห่ง ส่วนการจดัเสน้ทางการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 4 เสน้ทาง 

ไดแ้ก่ เส้นทางท่ี 1 ทาํบุญไหวพ้ระ-ชมวฒันธรรม มีระยะทางรวม 13.36 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 2 ตามรอย

นิทานตามหาพระรถเมรี มีระยะทางรวม 23.60 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 3 เท่ียวเมืองระยอง นอนเมืองจนัทร์ 

มีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร และเส้นทางท่ี 4 ยอ้นรอยเส้นทางทพั สมัผสัวฒันธรรมชายฝ่ังทะเล มี

ระยะทางรวม 218.52 กิโลเมตร

คาํสําคญั: เสน้ทาง การท่องเท่ียวชุมชน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์

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. 
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บทนํา
 รายได้หลักท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของประเทศไทยมาจากการท่องเท่ียว จากสถิตินักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 26.73 ลา้นคน เปรียบเทียบกบัปี 

พ.ศ. 2555 มีนกัท่องเท่ียวเท่ากบั 22.35 ลา้นคน มีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนประมาณ 4.38 ลา้นคน หรือร้อยละ 19.60 

(กรมการท่องเท่ียว, 2557) นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 

ปี  พ .ศ .  2558 ท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้า สู่การเป็นหน่ึงในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) มีการคาดการณ์ว่าจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้สู่กลุ่มประเทศ

อาเซียน 120 ลา้นคน (องค์ความรู้ประชาคมอาเซียน, 2555) ในปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกกาํลงั

ประสบกบัปัญหาเก่ียวกบัความยัง่ยืนของการท่องเท่ียวกล่าวคือ ในการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใน

ปัจจุบนัลว้นแลว้แต่ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น การดาํเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวก่อ

ให้เกิดการใชท้รัพยากรมากเกินไป กิจกรรมท่องเท่ียวก่อให้เกิดมลพิษในหลายรูปแบบ ผูป้ระกอบการ

สร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวซ่ึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และประการสาํคญั คือ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคมากกวา่เขา้ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งท่องเท่ียว (สินธ์ุ สโรบล, 2556) 

เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย 

 ในปัจจุบนันักท่องเท่ียวเร่ิมหันมาให้ความสนใจแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกมากข้ึนตามกระแส

ท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะการท่องเท่ียวชุมชน (Community Based Tourism: CBT) การท่องเท่ียวประเภทน้ี

มีความเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่น และมีความน่าสนใจ สามารถทาํใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีอยูจ่ะไดรั้บการอนุรักษแ์ละจดัสรรอยา่งเป็นธรรมและถูกหลกัการ 

มีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นกัวจิยั และคนในชุมชน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เช่น ชุมชนย่านแม่ละนา ตาํบลปางมะ

ผา้ อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชุมชนบา้นหว้ยนํ้ าริน ตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  

(สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2557) ชุมชนบางนํ้ าผึ้ง ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ บา้นกู่กาสิงห์ ตาํบลกู่กาสิงห์ อาํเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอด็ บา้นลาํขนุน หมู่ 8 ตาํบล

นาชุมเห็ด อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง (ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน, 2557) และ

การศึกษาของณรงค ์พลีรักษ ์ (2556) โดยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสํารวจ จดัทาํ

ฐานขอ้มูล จดัและวเิคราะห์เสน้ทาง และจดัทาํแผนท่ีเสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนในจงัหวดัชลบุรี

 ดงันั้นเพ่ือเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการท่องเท่ียวกระแสหลกัท่ีกาํลงัประสบอยู่

ในปัจจุบนั เพ่ือเป็นนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาอุปทานการท่องเท่ียว โดยงานวจิยัน้ีไดท้าํการ

สาํรวจแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในกลุ่มจงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 

ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด และเก็บบนัทึกตาํแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวดว้ยระบบ

กาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) จดัทาํฐานขอ้มูลและแผนท่ี และจดัรูปแบบ

และวิเคราะห์เส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

System: GIS) ผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี และ

สามารถเสนอเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกสาํหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีสนใจได้



วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่9 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

5

วตัถุประสงค์
 1. สาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมใน

จงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด

 2. จดัรูปแบบ วิเคราะห์ และจดัทาํแผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมในจงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
 ในงานวิจยัส่วนแรกเป็นการสาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมสามารถนาํมาใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมี

ศกัยภาพให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได ้ในส่วนท่ีสองของงานวิจยัเป็นการจดั

เส้นทางการท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีไดจ้ากการสาํรวจในส่วนแรกเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางมาท่องเท่ียว รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย และผูน้าํหรือประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชน เกิดแนวคิดในการพฒันาและจดัการแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีศกัยภาพในชุมชน และส่วนสุดทา้ยเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการท่องเท่ียวและจดัทาํแผนท่ีด้วย

ซอฟทแ์วร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ArcGIS Desktop 10) เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจสามารถมองเห็นภาพ

ของเสน้ทางการท่องเท่ียวท่ีไดจ้ดัทาํไวไ้ดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

วธีิดาํเนินการวจิยั

 1. พืน้ทีศึ่กษา

  พ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดว้ย จงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด ในกลุ่มจงัหวดัน้ีถือเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกของประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัชลบุรีและระยองท่ีมีนิคม

อุตสาหกรรมหลายแห่ง และเป็นท่ีตั้งของท่าเรือสาํคญัของประเทศ ดา้นการท่องเท่ียวและบริการในพ้ืนท่ี

น้ีกมี็ความสาํคญัมากเช่นกนั 

 2. ขั้นตอนการดาํเนินงาน

  การวจิยัน้ีมีขั้นตอนและกระบวนการในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี

   2.1 การจดัทาํฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

    2.1.1 รวบรวมขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเบ้ืองตน้จาก

เวบ็ไซตต่์าง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี  

4 จงัหวดัโดยใชว้ธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงไดจ้ากการทบทวนเอกสาร หนงัสือ 

และเวบ็ไซต ์และทาํการคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวชุมชนทั้งหมดท่ีทาํการรวบรวมเพ่ือสาํรวจและเกบ็ขอ้มูล

ภาคสนาม

    2.1.2 เกบ็ขอ้มูลค่าพิกดัโดยใชเ้คร่ือง GPS และขอ้มูลทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม รวมทั้งเกบ็บนัทึกภาพแหล่งท่องเท่ียวชุมชน
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    2.1.3 จดัทาํฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีไดจ้าก

การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามโดยใชเ้คร่ือง GPS ในรูปแบบฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Database) และจดัทาํ

ฐานขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Database) ไดแ้ก่ ประเภท ช่ือ ขอ้มูลทัว่ไป และรูปภาพของแหล่งท่อง

เท่ียวชุมชน

  2.2 การจดัเสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

จดัเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โดยพิจารณาจากประเภทของแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีน่าสนใจ และระยะทางและเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง กาํหนดเสน้ทางการท่องเท่ียวออกเป็น 1 วนั 2 

วนั 1 คืน และ 3 วนั 2 คืน

  2.3 การวเิคราะห์และจดัทาํแผนท่ีเสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

  การวิเคราะห์เส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในงานวิจยัน้ีไดใ้ช้

เทคนิคการวเิคราะห์เสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุด (Shortest Route) ในโปรแกรม ArcGIS Desktop 10 ชุดคาํสัง่การ

วเิคราะห์โครงข่าย (Network Analyst Extension) ตามเสน้ทางการท่องเท่ียวท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้นขอ้ 2.2 โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี

   2.3.1 ข้อมูลท่ีใช้ ได้แก่ ข้อมูลตาํแหน่งแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม และขอ้มูลโครงข่ายถนนครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา 

   2.3.2 จดัทาํขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะของโครงข่ายถนนท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ โดยขอ้มูลเชิง

คุณลกัษณะท่ีตอ้งเตรียม ไดแ้ก่ การคาํนวณระยะทางและระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางของถนนแต่ละเสน้ 

   2.3.3 ทาํการสร้าง Network Dataset จากขอ้มูลโครงข่ายถนนท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้นขอ้ 2.3.2 

โดยในการวจิยัน้ีไดท้าํการสร้าง Network Dataset ใน Geo Database 

   2.3.4 การวิเคราะห์เส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เร่ิมจาก

การกาํหนดตาํแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีอยูใ่นเส้นทางตั้งแต่แหล่งท่องเท่ียวแรกไปจนถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวสุดทา้ย กาํหนดปัจจยัในการวิเคราะห์ (Impedance) เป็นระยะทาง และใชค้าํสั่งการวิเคราะห์

โครงข่ายทาํการจาํลองเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดตามโครงข่ายถนนท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีศึกษาจากตาํแหน่งของแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีกาํหนดไว ้

   2.3.5 ตรวจสอบระยะทางและระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางจากแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง 

รวมถึงระยะทางและระยะเวลารวมของเสน้ทางนั้น ๆ

   2.3.6 จดัทาํแผนท่ีเสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ผลการวจิยั
 1. ฐานข้อมูลแหล่งท่องเทีย่วชุมชนเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม

  จากการสาํรวจและเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวพบว่า ใน 4 จงัหวดัมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมรวมทั้งส้ิน 100 แห่ง จาํแนกเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์

และวฒันธรรม 89 และ 11 แห่ง ตามลาํดบั โดยจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี  

45 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ 42 แห่ง และวฒันธรรม 3 แห่ง รองลงมา คือ 

จงัหวดัจนัทบุรี 24 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ 20 แห่ง และวฒันธรรม 4 แห่ง 
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จงัหวดัระยอง 16 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์ 15 แห่ง และวฒันธรรม 1 แห่ง 

ส่วนจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัตราด 15 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิง

ประวติัศาสตร์ 12 แห่ง และวฒันธรรม 3 โดยจงัหวดัชลบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์มาก

ท่ีสุด รองลงมา คือ จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง และตราด ในขณะท่ีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงวฒันธรรมพบ

มากท่ีสุดในจงัหวดัจนัทบุรี รองลงมา คือ จงัหวดัชลบุรี ตราด และระยอง ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1

ตารางที ่1 จาํนวนแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแยกรายจงัหวดั

จงัหวดั ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม รวม

ชลบุรี 42 3 45

ระยอง 15 1 16

จนัทบุรี 20 4 24

ตราด 12 3 15

รวม 89 11 100

 จากตารางท่ี 1 อาํเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมากท่ีสุดในจงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ อาํเภอพนสันิคม 

11 แห่ง รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเกาะสีชงั 6 แห่ง และอาํเภอเมืองชลบุรีและเกาะจนัทร์ อาํเภอละ 4 แห่ง 

อาํเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมากท่ีสุดของจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองระยอง 9 แห่ง รองลงมา 

ไดแ้ก่ อาํเภอแกลง 3 แห่ง และอาํเภอบา้นค่าย 2 แห่ง ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี อาํเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองจนัทบุรี 12 แห่ง รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอแหลมสิงห์ 5 แห่ง และอาํเภอท่าใหม่ 

3 แห่ง ในขณะท่ีจงัหวดัตราด อาํเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองตราด 11 แห่ง 

รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเขาสมิง 2 แห่ง และอาํเภอแหลมงอบและคลองใหญ่ อาํเภอละ 1 แห่ง แหล่งท่อง

เท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์พบอยูใ่นอาํเภอต่าง ๆ ในแต่ละจงัหวดั โดยอาํเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชน

เชิงประวติัศาสตร์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 11 แห่ง รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง

จนัทบุรี 10 แห่ง และอาํเภอเมืองตราด 9 แห่ง ส่วนแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงวฒันธรรมพบเพียง 11 แห่ง 

ใน 4 จงัหวดั โดยอาํเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงวฒันธรรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองตราด และ

อาํเภอเมืองจนัทบุรี อาํเภอละ 2 แห่ง นอกจากน้ียงัพบอาํเภอละ 1 แห่งอีกหลายอาํเภอ เช่น อาํเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุรี อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง และอาํเภอคองใหญ่ จงัหวดัตราด
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ภาพท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในจงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด

 2. เส้นทางการท่องเทีย่วชุมชนเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม

  ในการจดัเส้นทางการท่องเท่ียวเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมนั้นไดค้าํนึงถึง

ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวและระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวในแต่ละเส้นทางเป็นสาํคญั ซ่ึงใน

การวจิยัน้ีไดท้าํการกาํหนดไว ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เสน้ทางการท่องเท่ียว 1 วนั 2 วนั 1 คืน และ 3 วนั 2 คืน 

แบ่งออกเป็น 4 เสน้ทาง ดงัน้ี 

 2.1 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 1 ทาํบุญไหวพ้ระ-ชมวฒันธรรม

 เป็นเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ 1 วนั สถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมดอยูใ่นอาํเภอเมืองชลบุรี เหมาะ

สาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีเวลาในการท่องเท่ียวนอ้ย และมีระยะทางในการเดินทางสั้น โดยในช่วงเชา้เดิน

ทางไปทาํบุญไหวพ้ระและนมสัการรอยพระพทุธบาทท่ีวดัเขาบางทราย โดยดา้นบนของ                 วดั

เขาบางทรายสามารถชมทิวทศัน์และทะเลของเมืองชลบุรีไดอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นเดินทางมาทาํบุญไหว้

พระท่ีวดัเทพพุทธารามและหอพระพุทธสิงหิงค ์ตามลาํดบั ในช่วงบ่ายเดินทางมาชมวิถีชีวิตของชุมชน

อ่างศิลาและสถานท่ีสาํคญัโดยรอบ รับประทานอาหารทะเลท่ีบริเวณสะพานปลา รวมทั้งซ้ือของฝาก เช่น 

ผลิตภณัฑอ์าหารทะเล และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากหิน  
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 เสน้ทาง “ทาํบุญไหวพ้ระ-ชมวฒันธรรม” มีแหล่งท่องเท่ียว 4 แห่ง ไดแ้ก่ วดัเขาบางทราย         วดั

เทพพุทธาราม หอพระพุทธสิงหิงค ์และชุมชนอ่างศิลา ตั้งอยูใ่นตวัเมืองชลบุรี เม่ือทาํการวิเคราะห์เส้น

ทางใน GIS พบวา่ เส้นทางน้ีมีระยะทางรวม 13.36 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 10 นาที ไม่รวมเวลาท่ีใช้

เท่ียวชมในแต่ละสถานท่ี จากนั้นไดจ้ดัทาํแผนท่ีเสน้ทางการท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 1 “ทาํบุญไหวพ้ระ-ชมวฒันธรรม”

 2.2 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 2 ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี

  เป็นเสน้ทางท่องเท่ียวแบบ 1 วนั ในนิทานพ้ืนบา้นพระรถเมรีมีสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตั้งอยูใ่น

อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เร่ิมตน้เดินทางไปยงัสถานท่ีแรก คือ สระส่ีเหล่ียม ท่ีอยูต่อนบนของอาํเภอ 

เป็นสระนํ้าโบราณสมยัทวารวดี เป็นสระใหน้ํ้ าไก่ของพระรถ จึงเรียกสระนํ้าน้ีวา่ สระพระรถ จากนั้นเดิน

ทางต่อไปยงัพระธาตุเมืองพระรถ (หรือเนินพระธาตุ) ตั้งอยูน่อกกาํแพงเมืองพระรถ สนันิษฐานวา่เป็นท่ี

ประดิษฐานพระบรมธาตุ และสถานท่ีสุดทา้ย คือ ถํ้านางสิบสอง ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่เป็นถํ้าท่ีอยูข่องแม่และ

ป้าของพระรถนัน่เอง

  เสน้ทาง “ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี” ประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียว 3 แห่ง ไดแ้ก่ สระ

ส่ีเหล่ียม พระธาตุเมืองพระรถ และถํ้านางสิบสอง เสน้ทางท่องเท่ียวน้ีมีระยะทางรวม 23.60 กิโลเมตร ใช้

เวลาในการเดินทาง18 นาที สามารถแสดงเป็นแผนท่ีไดด้งัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 2 “ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี”

       2.3 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 3 เท่ียวเมืองระยอง นอนเมืองจนัทร์

 เสน้ทางท่องเท่ียวน้ีเป็นแบบ 2 วนั 1 คืน โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดัระยองและจนัทบุรีอยู่

ในเสน้ทาง แหล่งท่องเท่ียวแรก คือ พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดับา้นดอน ท่ีเกบ็รักษาหนงัใหญ่อายรุาว 200 ปี 

นกัท่องเท่ียวสามารถชมการแสดงหนงัใหญ่ไดโ้ดยการแจง้ล่วงหนา้ ต่อมาเดินทางไปชมเมืองเก่าระยอง

บริเวณถนนยมจินดา ซ่ึงเป็นถนนสายแรกและแหล่งการคา้ท่ีสาํคญัในอดีตของเมืองระยอง ในช่วงบ่าย

เดินทางไปชมเคร่ืองป้ันดินเผาและโบราณวตัถุสมยับา้นเชียงท่ีพิพิธภณัฑบ์า้นเรือนไทยในตวัเมืองระยอง 

ในช่วงเยน็เดินทางเขา้พกัในตวัเมืองจนัทบุรี นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมอาคารบา้นเรือนและวิถีชีวิต

ของชาวเมืองจนัได ้ในวนัรุ่งข้ึนเดินทางไปสกัการะศาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินและศาลหลกัเมืองซ่ึงอยูใ่น

บริเวณเดียวกนั จากนั้นเดินทางไปชมถนนอญัมณี เป็นยา่นการคา้พลอยและอญัมณีต่าง ๆ และสถานท่ี 

สุดทา้ย คือ ศนูยห์ตัถกรรมพ้ืนบา้นการทอเส่ือจนัทบูรบา้นเสมด็งาม นกัท่องเท่ียวสามารถชมและศึกษาวธีิ

การทอเส่ือจนัทบูร และเลือกซ้ือของฝากผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากตน้กก

 เส้นทาง “เท่ียวเมืองระยอง นอนเมืองจนัทร์” เป็นเส้นทางท่ีประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของจงัหวดัระยองและจนัทบุรี จาํนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ 

วดับา้นดอน เมืองเก่าบริเวณถนนยมจินดา พิพิธภณัฑบ์า้นเรือนไทย จงัหวดัระยอง ศาลสมเด็จพระเจา้ 
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ตากสิน ศาลหลกัเมืองจงัหวดัจนัทบุรี ถนนอญัมณี และศูนยห์ตัถกรรมพ้ืนบา้นการทอเส่ือจนัทบูรบา้น

เสม็ดงาม จงัหวดัจนัทบุรี มีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง 31 นาที 

สามารถแสดงเป็นแผนท่ีไดด้งัภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 3 “เท่ียวเมืองระยอง นอนเมืองจนัทร์”

 2.4 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 4 ยอ้นรอยเสน้ทางทพั สมัผสัวฒันธรรมชายฝ่ังทะเล

  เสน้ทางท่องเท่ียวน้ีเป็นแบบ 3 วนั 2 คืน ครอบคลุม 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระยอง จนัทบุรี และตราด 

เหมาะสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการศึกษาเส้นทางประวติัศาสตร์การเดินทพัของสมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราช รวมถึงชมวิถีชีวิตของชุมชนชายฝ่ังทะเล สถานท่ีแรกของเส้นทางน้ี คือ ศาลสมเด็จพระเจา้     

ตากสิน ซ่ึงอยู่ในบริเวณวดัลุ่มหรือวดัมหาชยัชุมพล อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง เป็นสถานท่ีท่ีสมเด็จ

พระเจา้ตากสินตั้งทพัและรวบรวมไพร่พลก่อนเดินทพั หลงัจากนั้นเดินทางไปชมวิถีชีวิตชุมชนเก่าของ

เมืองระยองบริเวณถนนยมจินดา ต่อมามุ่งหน้าสู่พระสมุทรเจดียซ่ึ์งเป็นเจดียก์ลางนํ้ าถูกสร้างข้ึนให้

คลา้ยคลึงกบัพระสมุทรเจดียใ์นจงัหวดัสมุทรปราการ จากนั้นเดินทางเขา้ท่ีพกับริเวณปากนํ้ าประแส นกั

ท่องเท่ียวสามารถเดินชมวถีิชีวติชุมชนบริเวณปากนํ้าประแสได้

 วนัท่ีสอง เดินทางไปอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ท่ีปลดประจาํการจากสงครามเกาหลี และสัก

การะศาลกรมหลวงชุมพรเขตตอุ์ดมศกัด์ิท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนั ต่อมาเดินทางไปยงัวดัพลบั สถานท่ี

ท่ีกองทพัของพระเจา้ตากสินมหาราชไดแ้วะพกัน้ีก่อนเขา้ตีเมืองจนัทบุรี พระองคแ์ละแม่ทพันายกองได้
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รับการประพรมนํ้ าพระพุทธมนตแ์ละรับถวายพระยอดธงท่ีวดัแห่งน้ี และเดินทางไปสักการะศาลสมเด็จ

พระเจา้ตากสินมหาราชและศาลหลกัเมือง ในช่วงบ่ายเดินทางไปเท่ียวชมและศึกษาวธีิการทอเส่ือจนัทบูร

ท่ีศูนยห์ัตถกรรมพ้ืนบา้นการทอเส่ือจนัทบูรบา้นเสม็ดงาม จากนั้นเดินทางไปยงัอู่ต่อเรือเสม็ดงาม เป็น

สถานท่ีซ่ึงสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชใชเ้ป็นอู่ต่อเรือเม่ือคร้ังเตรียมยกทพัไปกอบกูเ้อกราช ต่อมาเดิน

ทางไปยงัจงัหวดัตราดและพกัคา้งคืนท่ีชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นบางพระ เป็นชุมชนการคา้เก่าแก่

ของจงัหวดัตราด ในวนัท่ีสาม เดินทางไปสักการะศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และวดัโยธานิมิต 

เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้ตากสินมหาราชใชร้วบรวมไพร่พล และไดใ้ชก้าํลงัพลขนมูลดินไวเ้พ่ือสร้างวดัน้ี 

จากนั้นเดินทางกลบัในช่วงบ่าย

 เส้นทาง “ยอ้นรอยเส้นทางทพั สัมผสัวฒันธรรมชายฝ่ังทะเล” น้ีมีระยะทางและใชเ้วลาในการ

เดินทางนาน เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวครอบคลุม 3 จงัหวดั รวม 12 แห่ง ดงัน้ี แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั

ระยอง ประกอบดว้ย ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน เมืองเก่าบริเวณถนนยมจินดา พระสมุทรเจดีย ์อนุสรณ์

เรือรบหลวงประแส และศาลกรมหลวงชุมพรเขตตอุ์ดมศกัด์ิ แหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี ประกอบ

ดว้ย วดัพลบั ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ศาลหลกัเมือง ศูนยห์ัตถกรรมพ้ืนบา้นการทอเส่ือ

จนัทบูรบา้นเสม็ดงาม และอู่ต่อเรือเสม็ดงาม และแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัตราด ประกอบดว้ย ศาล

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และวดัโยธานิมิต เม่ือทาํการวิเคราะห์เส้นทางใน GIS พบวา่ มีระยะทาง

รวม 218.52 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง 44 นาที ดงัภาพท่ี 5

ภาพท่ี 5 เสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ี 4 “ยอ้นรอยเสน้ทางทพั สมัผสัวฒันธรรมชายฝ่ังทะเล”
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การนําไปใช้ประโยชน์
 ในงานวิจยัส่วนแรกเป็นการสาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีศกัยภาพ

ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได ้ในส่วนท่ีสองของงานวจิยัเป็นการจดัเสน้ทางการ

ท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีไดจ้ากการสาํรวจในส่วนแรกเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับนกัท่องเท่ียว

ท่ีสนใจเดินทางมาท่องเท่ียว รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

และผูน้าํหรือประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชน เกิดแนวคิดในการพฒันาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ

ในชุมชน และส่วนสุดทา้ยเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการท่องเท่ียวและจดัทาํแผนท่ีดว้ยซอฟทแ์วร์ระบบ

สารสนเทศทางภมิูศาสตร์ Arc GIS Desktop 10 เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจสามารถมองเห็นภาพของเสน้ทางการท่อง

เท่ียวท่ีไดจ้ดัทาํไวไ้ดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

อภปิรายผล
 จากงานวิจยัของณรงค ์พลีรักษ ์ (2556) ไดท้าํการสาํรวจ จดัทาํฐานขอ้มูล จดัเส้นทางการท่อง

เท่ียว และจดัทาํแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี ทาํใหท้ราบวา่จงัหวดัชลบุรียงัมีแหล่งท่องเท่ียว

ชุมชนท่ีน่าสนใจหลายแห่ง และสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดห้าก

มีรูปแบบการจดัการท่ีดีและมีการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีงานวิจยัน้ีไดท้าํการขยายพ้ืนท่ีศึกษาไป

ยงัจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด อีกทั้งยงัไดมี้การเกบ็ขอ้มลูแหล่งท่องเท่ียวชุมชนในจงัหวดัชลบุรีเพ่ิม

เติมจากงานวจิยัคร้ังก่อน 

 จากการสาํรวจและเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในจงัหวดั

ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด พบวา่ แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งมีความเป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่น รวม

ถึงมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งเป็นท่ีรู้จกัและมีนกัท่องเท่ียวเดินทาง

ไปเท่ียวชม  เช่น อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตั้งอยูท่ี่ตาํบลปากนํ้าประแส อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง จาก

การสาํรวจขอ้มูลในพ้ืนท่ีไดมี้การสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวแลว้ และจากการสืบคน้

ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตพบวา่มีนกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวชมไดท้าํการเขียนบทความและนาํเสนอรูปภาพผา่น

เวบ็ไซตอี์กดว้ย ส่วนพิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ วดับา้นดอน ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ก็เป็น

ท่ีรู้จกัสําหรับนกัท่องเท่ียวเช่นกนั พิพิธภณัฑ์มีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีดีและไม่มีค่าใชจ่้ายในการ

เขา้ชม ในขณะท่ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เป็นท่ียอมรับและมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

จาํนวนมาก แต่ปัจจุบนัขาดการบริหารจดัการเลยทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาลดนอ้ยลง เช่น ชุมชนอ่าง

ศิลา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและน่าสนใจ รวมทั้งพ้ืนท่ีโดยรอบยงัมีแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนท่ี

สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ เช่น พระตาํหนกัมหาราช-พระตาํหนกัราชินี และชายหาดอ่างศิลา จากการ

สอบถามชาวบา้นในพ้ืนท่ีพบวา่ ช่วงก่อนหนา้น้ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเท่ียวชมมากกวา่ในปัจจุบนั

มาก แต่เน่ืองจากขาดการส่งเสริมและจดัการอยา่งต่อเน่ืองจึงทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวลดลง 

 นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง แต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัสาํหรับนกัท่องเท่ียวมาก

นกั เช่น แหล่งทาํอิฐ ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงสามารถจดัการและพฒันาให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวได ้โดยอาจจดัเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาและดูวธีิการทาํอิฐ หรือลงมือทาํอิฐ  
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  จากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการพบว่า ยงัไม่มีหน่วยงานไดเ้ขา้มาติดต่อหรือประสานงานเพ่ือ

พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ส่วนบูรพาเคร่ืองป้ันดินเผา  ตั้งอยู่ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนสาํหรับทาํผลิตภณัฑจ์ากเซรามิคและเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น ถว้ย ชาม 

และแจกนั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการมีแนวคิดจะพฒันาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเช่นกนั อยูใ่น

ระหวา่งขั้นตอนการเตรียมการ 

 จากงานวิจยัน้ีจะเห็นไดว้า่แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งมีเอกลกัษณ์โดดเด่น และมีศกัยภาพสูงพอท่ี

จะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้อยา่งไรก็ดีในงานวิจยัน้ีเป็นเพียงการเก็บและสาํรวจขอ้มูลในเบ้ืองตน้

เท่านั้น หากตอ้งการพฒันาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งทาํการสาํรวจและประเมินความเป็นไปได้

อยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

 การจดัเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 4 เส้นทาง เพ่ือนาํเสนอเป็น

ตวัอยา่งในการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ใน 4 จงัหวดั โดยในเสน้ทางท่ี 1 “ทาํบุญไหวพ้ระ-ชมวฒันธรรม” ประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียว 4 แห่ง ตั้ง

อยูใ่นอาํเภอเมืองชลบุรีทั้งหมด เสน้ทางน้ีมีระยะทางสั้นเพียง 13.36 กิโลเมตร เหมาะสาํหรับนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีเวลานอ้ยและเดินทางจากจงัหวดัใกลเ้คียงได ้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาทาํบุญไหวพ้ระ นมสัการ

รอยพระพทุธบาท รวมถึงสามารถเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนเก่าอ่างศิลา รับประทานอาหารทะเลและซ้ือของ

ฝากท่ีเป็นผลิตภณัฑอ์าหารทะเลไดเ้ช่นกนั ส่วนเสน้ทางท่ี 2 “ตามรอยนิทานตามหาพระรถเมรี” ในอาํเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี มีสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทานพ้ืนบา้นเร่ืองพระรถเมรีซ่ึงคนไทยคุน้เคยกนัเป็น

อยา่งดี แต่ไม่ทราบว่ามีสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทานพ้ืนบา้นเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี เส้นทางน้ี

ประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวเพียง 3 แห่ง ไดแ้ก่ สระส่ีเหล่ียม พระธาตุเมืองพระรถ และถํ้านางสิบสอง มี

ระยะทางประมาณ 23.60 กิโลเมตร จากการสาํรวจแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 3 แห่งพบวา่ แหล่งท่องเท่ียวทั้งหมด

ขาดการจดัการท่ีดีและทรุดโทรมมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ ํ้านางสิบสอง ท่ีปัจจุบนัถูกทาํลายจนแทบไม่

เหลือเคลา้ของถํ้ าแลว้ จากความโดดเด่นและความน่าสนในของแหล่งท่องเท่ียว ทาํให้สามารถพฒันา

ใหเ้ป็นเส้นทางท่องเท่ียวได ้แต่จะตอ้งมีการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกและปรับปรุง    ภูมิทศัน์ภายใน

แหล่งท่องเท่ียวเสียก่อน เช่น ป้ายหรือสถานท่ีให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงถนน และท่ีสาํคญั คือ 

การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน

 เสน้ทางท่ี 3 “เท่ียวเมืองระยอง นอนเมืองจนัทร์” เป็นเสน้ทางท่องเท่ียวแบบ 2 วนั 1 คืน ประกอบ

ดว้ยแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัระยองและจนัทบุรี จาํนวน 7 แห่ง เส้นทางน้ีมีความโดดเด่นและน่าสนใจ

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจะไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของสถานท่ีและวิถีชีวิตของชุมชน 

เช่น พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ วดับา้นดอน เป็นการเรียนรู้ถึงประวติัความเป็นมาหนงัใหญ่ในภาคตะวนัออก 

หรือท่ีชมชุมชนเมืองเก่าบริเวณถนนยมจินดา ซ่ึงเป็นแหล่งการคา้สมยัโบราณของจงัหวดัระยอง รวม

ถึงการเรียนรู้และทดลองการทอเส่ือจนัทบูรบา้นเสม็ดงาม ก็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ จะเห็นได้

ว่าเส้นทางน้ีมีความหลากหลายในดา้นการท่องเท่ียวและกิจกรรม และจากการวิเคราะห์หาระยะทาง

พบว่ามีระยะทางรวม 121.33 กิโลเมตร หากพิจารณาจากระยะทางรวมแลว้จะเห็นว่ามีความเหมาะสม

สาํหรับเวลาท่องเท่ียว 2 วนั และเสน้ทางสุดทา้ย คือ “ยอ้นรอยเสน้ทางทพั สมัผสัวฒันธรรมชายฝ่ังทะเล” 

เป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางและใชเ้วลามากกว่าเส้นทางท่ีกล่าวมาขา้งตน้กล่าวคือ เป็นเส้นทางท่องเท่ียว
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แบบ 3 วนั 2 คืน ครอบคลุม 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความ

รู้ทางประวติัศาสตร์และสถานท่ีสาํคญัท่ีเป็นเส้นทางการเดินทพัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช รวม

ถึงการเท่ียวชมและเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนท่ีตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเล เช่น เมืองเก่าบริเวณถนน

ยมจินดา ศูนยห์ตัถกรรมพ้ืนบา้นการทอเส่ือจนัทบูรบา้นเสมด็งาม รวมถึงท่ีพกัคา้งคืนท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่น

แหล่งท่องเท่ียวของเสน้ทางน้ี ไดแ้ก่ ชุมชนปากนํ้าประแส จงัหวดัระยอง และชุมชุมบา้นบางพระ จงัหวดั

ตราด ทั้ง 2 แห่งเป็นชุมชนเก่าท่ีมีประวติัความเป็นมาน่าสนใจ เป็นแหล่งคา้ขายสาํคญัสมยัโบราณ และทั้ง

สองแห่งยงัตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเลบริเวณปากแม่นํ้าอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะ
 1. จากการสาํรวจแหล่งท่องเท่ียวชุมชนในจงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด ในงานวจิยัน้ี 

เป็นเพียงการสาํรวจเบ้ืองตน้ ยงัไม่ไดมี้การประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได ้ดงันั้นจึงควรมีการศึกษา สาํรวจ และประเมินศกัยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียว และคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสูงซ่ึงสามารถนาํไปพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทดแทน

แหล่งท่องเท่ียวกระแสหลกัได้

 2. การจดัเสน้ทางการท่องเท่ียวชุมชนทั้ง 4  เสน้ทาง เป็นเพียงการจดัทาํและนาํเสนอตวัอยา่งเสน้

ทางท่ีน่าสนใจ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจสามารถนาํไปปรับใหเ้หมาะสมกบัเวลาและความตอ้งการได้
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