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บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่น�ำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
มาใช้ ใ นการพั ฒ นาฐานทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประสบการณ์ คือ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เจ้าของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นก่อให้เกิดเป็น
ประสบการณ์ ความประทับใจและความทรงจ�ำที่ดี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่
ต�ำแหน่งที่ตั้ง และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด ผลการวิจัยปรากฏว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทั้งสิ้น 32 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
5 แห่ง จังหวัดระยอง 9 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 7 แห่ง และจังหวัดตราด 11 แห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
มีศักยภาพสูง 22 แห่ง ศักยภาพปานกลาง 8 แห่ง และศักยภาพต�่ำ  2 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
พบมากที่สุดในจังหวัดตราด จ�ำนวน 9 แห่ง และอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี จังหวัดละ 4 แห่ง
โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคะแนนสูงที่สุด (54 คะแนน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจ�ำรุง และชุมชน
บ้ า นน�้ ำ เชี่ ย ว ส่ ว นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพต�่ ำ พบเพี ย ง 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก สิ ก รรมสมุ น ไพรไท
เขาขุนอินทร์ (23 คะแนน) และชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ (21 คะแนน) ผลการวิจัยสามารถน�ำไปใช้ใน
การวางแผนการจัดรูปแบบของกิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ศักยภาพ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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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�ำ

การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายที่เน้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ
จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่าง
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) โดยการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากส่งผลต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
ในหลายมิ ติ ซึ่ ง หลายประเทศได้ เ สนอมุ ม มองที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วแบบมวลชนว่ า เป็ น การ
ท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง (Tourism Authority of Thailand,
2013) เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคมากกว่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยว (Sinth
Sarobol, 2013) อันส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เช่น
บุกรุกชายหาด ภูเขา และป่าไม้ เพื่อก่อสร้างที่พักและโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้า ท�ำให้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ�ำกัดถูกท�ำลายลงและใช้หมดไปอย่างไม่คุ้มค่าก่อนเวลาอันควร (Samart Mangsang, 2014)
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นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด และการปล้นจี้ จากปัญหา
เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องหันมามองถึงปัญหาและร่วมมือกันแก้ไข เพื่อน�ำไปสู่
การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เกิดความยั่งยืน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นจะต้องมีการจัดการให้เกิดความสมดุลของ 4 มิติ
ได้ แ ก่ มิ ติ เจ้ า บ้ า นหรื อ อุ ป ทาน มิ ติ ผู ้ ม าเยื อ นหรื อ อุ ป สงค์ มิ ติ ก ลไกการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
และมิติด้านคุณภาพการบริการ ส�ำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ที่แตกต่าง ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะในการจัดการขั้นสูงเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับประเทศต่างๆ เช่น
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวอาหารไทย และการท่องเที่ยวเรือส�ำราญ และอีกหนึ่งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญ คือ การรักษาฐานทรัพยากรและสร้างมูลค่า สร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวทางทะเล
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ตลอดจนการค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของทรัพยากร
ท่องเที่ยว การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวเหล่านั้นอย่างรู้คุณค่า (Therdchai
Choibamroong, 2014)
ในปัจจุบันได้เกิดกระบวนทัศน์ของการพัฒนารูปแบบใหม่ขึ้น (UNCTAD, 2008) รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจของโลก โดยน�ำความรู้เข้ามาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตและการแข่งขัน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศจาก
เศรษฐกิจยุคเก่าเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เศรษฐกิจ
รูปแบบนี้เป็นการเชื่อมโยงทุนของประเทศในหลายด้าน ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม
ทุ น มนุ ษ ย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม เป็ นแนวคิ ด และปั จจั ย ผลั ก ดั นที่ ใช้ ก ารสร้ า งสรรค์ ง านและ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ (Office of the National Economic and Social Development Board, 2011)
อีกทั้งการด�ำเนินธุรกิจในยุคใหม่นี้เป็นไปในแนวทางของเศรษฐกิจฐานความรู้ มีการสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบ
ที่จับต้องไม่ได้ (Yuwadee Nirattrakul, 2011) เช่น ฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารน� ำ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ม าใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เกิดขึ้น นั่นคือการท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ (Experience Tourism) ซึ่งอยู่บนฐานคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourism) กล่ า วคื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประสบการณ์ เ ป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดเล็กและผู้ด�ำเนินการด้านการท่องเที่ยว
ในสถานที่ต่างๆ โดยค�ำนึงถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การทดสอบรสชาติ และการสัมผัส (Davar, 2010;
Karwacki, 2011) ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นี้จะก่อให้เกิดกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั บ คนใน
ชุมชนหรือเจ้าของวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ในอีกด้านหนึ่ง คือ มีรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น�ำไปสู่ความยั่งยืน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว
ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีจิตส�ำนึกในการดูแลและไม่ท�ำลาย
ทรัพยากร และเก็บความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม และน�ำประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปถ่ายทอด
และเผยแพร่ต่อผู้อื่น
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การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การส� ำ รวจและจั ด ท� ำ แผนที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประสบการณ์ ที่ อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จากนั้นท�ำการประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ผลการวิจัยสามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนการจัดรูปแบบของกิจกรรม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ศึกษาได้
วัตถุประสงค์
1. ส�ำรวจและจัดท�ำแผนทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
2. ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. มีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยบูรณาการแนวคิดด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ซึ่งสามารถ
น�ำเสนอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ต่อนักท่องเที่ยวหรือบริษัทน�ำเที่ยวได้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และชุมชน สามารถน�ำ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจัดการและพัฒนากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวได้
3. เป็นการท่องเทีย่ วทางเลือกส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการการมีสว่ นร่วมกับชุมชน โดยนักท่องเทีย่ ว
สามารถน�ำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการท่องเที่ยว
4. เนื่องจากผู้จัดการหรือผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นคนในชุมชน
ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวจะตกอยู่กับคนในชุมชน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตั้งอยู่ในภาคตะวันออของประเทศไทย
โดยแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จังหวัดชลบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ�ำเภอ 92 ต�ำบล และ 687 หมู่บ้าน มีพื้นที่
ทั้งสิ้น 4,363 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,726,875 ไร่
1.2 จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ�ำเภอ 54 ต�ำบล และ 440 หมู่บ้าน มีพื้นที่
ทั้งสิ้น 3,552 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,220,000 ไร่
1.3 จังหวัดจันทบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ�ำเภอ 76 ต�ำบล และ 690 หมู่บ้าน
มีพื้นที่ 6,338 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,961,250 ไร่
1.4 จังหวัดตราด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ�ำเภอ 38 ต�ำบล และ 251 หมู่บ้าน มีพื้นที่
2,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,875 ไร่
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2. เครื่องมือ
2.1 แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ สร้างขึ้นโดยปรับจากแบบประเมิน
มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม แบบประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน (Narong Pleerux, 2014) และแบบประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Narong Pleerux et al., 2016) ในการสร้างแบบประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้ใช้เกณฑ์และองค์ประกอบในการจ�ำแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ของ Davar (2010) ซึ่งหลักการส�ำคัญของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้คือ นักท่องเที่ยวต้องได้รับประสบการณ์
เชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเจ้าของวัฒนธรรมจัดขึ้นก่อให้เกิดความทรงจ�ำ
และความประทับใจ และน�ำไปเผยแพร่บอกต่อกับผู้อื่น
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์ ส่วนที่ 2 คือ ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และส่วนที่ 3 คือ
ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินศักยภาพนี้มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 61 คะแนน จ�ำแนกออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1
ศักยภาพสูง มีคะแนนมากกว่า 41 คะแนน กลุ่มที่ 2 ศักยภาพปานกลาง มีคะแนนระหว่าง 21–40 คะแนน
และกลุ่มที่ 3 ศักยภาพต�่ำ มีคะแนนตั้งแต่ 20 คะแนนลงมา
2.2 เครื่อง GPS ใช้ส�ำหรับเก็บค่าพิกัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในการส�ำรวจภาคสนาม
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
		
3.1 การก�ำหนดเกณฑ์ในการจ�ำแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
การก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจ�ำแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยการทบทวนหลักการ
ทฤษฎี บทความ งานวิจัย และหนังสือที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยรวบรวมเกณฑ์และ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการจ�ำแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Davar, 2010) มีดังนี้
1) น�ำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกที่มีชีวิต เรื่องราวและศิลปะ
2) นักท่องเที่ยวต้องได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเกิดเป็นความ
ทรงจ�ำที่ดี
3) เกิดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมเชิงประสบการณ์ขึ้น
เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
4) นักท่องเที่ยวได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การทดสอบ
รสชาติ และการสัมผัส จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว
5) ควรจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เข้าร่วม
อย่างเต็มที่
6) ผู้น�ำเที่ยวต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมเป็นอย่างดี และสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมหรือเรื่องเล่าได้
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7) กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องมีความง่ายและความปลอดภัย และภายในแหล่งท่องเที่ยวควรมีกิจกรรม
1–2 กิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
8) การจัดและพัฒนากิจกรรมควรค�ำนึงถึงความแปลกใหม่และความตื่นเต้นที่นักท่องเที่ยว
จะได้รบั
3.2 การจ�ำแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
การพิ จ ารณาและจ� ำ แนกแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาโดยใช้ เ กณฑ์ ก ารจ� ำ แนกแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 3.1 และท�ำการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่อยู่ใน
เกณฑ์ดังกล่าว เมื่อท�ำการจ�ำแนกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงท�ำการส�ำรวจ
และเก็บข้อมูลภาคสนามในล�ำดับต่อไป
3.3 การส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ภาคสนาม
ส�ำรวจและบันทึกพิกัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยใช้เครื่อง GPS รวมถึงบันทึกข้อมูล
ทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นท�ำการแก้ไขและสร้างข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได้แก่
ชื่อและที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database)
และจั ด ท� ำ แผนที่ แ สดงต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประสบการณ์ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากการส� ำ รวจ
ภาคสนาม นอกจากการเก็บค่าพิกัดแหล่งท่องเที่ยว ยังมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยว ผู้น�ำชุมชนและคนในชุมชน และประเมิน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แต่ละแห่งไปพร้อมกันด้วย
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
จากการส�ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี 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� ำ บลหนองบอนแดง อ� ำ เภอบ้ า นบึ ง ) ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ เ ต่ า ทะเล (ต� ำ บลแสมสาร อ� ำ เภอสั ต หี บ )
ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม (ต�ำบลพนัสนิคม อ�ำเภอพนัสนิคม) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ต�ำบลบางพระ
อ�ำเภอศรีราชา) และหมู่บ้านช้างพัทยา (ต�ำบลหนองปรือ พัทยา) ดังภาพที่ 1
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แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี

สัญลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หมู่บ้านช้างพัทยา
ขอบเขตอำ�เภอ
กิโลเมตร
0    5    10       20        30        40

ภาพที่ 1 แผนที่ต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดชลบุรี
1.2 จังหวัดระยอง
จังหวัดระยองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 9 แห่ง ได้แก่ สวนยายดา–ป้าบุญชื่น (ต�ำบล
ตะพง อ�ำเภอเมือง) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ต�ำบลมาบข่า
อ�ำเภอนิคมพัฒนา) ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ (ต�ำบลมะขามคู่ อ�ำเภอนิคมพัฒนา) บ้านมาบเขาชะโอน
(ต� ำ บลชากพง อ�ำเภอแกลง) มหาวิท ยาลั ย บ้ า นนอก บ้ า นจ� ำ รุ ง (ต� ำ บลเนิ นฆ้ อ อ� ำ เภอแกลง) ชุ ม ชน
ปากน�้ำประแสร์ (ต�ำบลปากน�้ำประแส อ�ำเภอแกลง) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ
จังหวัดระยอง (ต�ำบลแม่น�้ำคู้ อ�ำเภอปลวกแดง) สวนสุภัทราแลนด์ (ต�ำบลหนองละลอก อ�ำเภอบ้านค่าย)
และศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท เขาขุนอินทร์ (ต�ำบลป่ายุบใน อ�ำเภอวังจันทร์) ดังภาพที่ 2
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แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดระยอง

สัญลักษณ์
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงประสบการณ์
ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ
ชุมชนปากน้ำ�ประแสร์
บ้านจำ�รุง
บ้านมาบเขาชะโอน

ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท
เขาขุนอินทร์
ศูนย์บริการการพัฒนา
ปลวกแดงฯ
สวนยายดา–ป้าบุญชื่น
สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สวนสุภัทราแลนด์
ขอบเขตอำ�เภอ

กิโลเมตร
0   3.5   7        14        21        28

ภาพที่ 2 แผนที่ต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดระยอง
1.3 จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอ
เสื่ อ จั น ทบู ร หมู ่ บ ้ า นเสม็ ด งาม (ต� ำ บลหนองบั ว อ� ำ เภอเมื อ ง) เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า เขาสอยดาว
(ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอสอยดาว) ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ต�ำบลตะปอน อ�ำเภอขลุง) ชุมชนไร้แผ่นดิน
(ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ต�ำบล
คลองขุด อ�ำเภอท่าใหม่) ศูนย์กสิกรรมช�ำปลาไหล (ต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอท่าใหม่) และวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี (ต�ำบลเขาบายศรี อ�ำเภอท่าใหม่) ดังภาพที่ 3
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แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดจันทบุรี

สัญลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ชุมชนไร้แผ่นดิน
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอ
เสื่อจันทบูรฯ
ศูนย์กสิกรรมชำ�ปลาไหล
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี
ขอบเขตอำ�เภอ

กิโลเมตร
0    5    10       20        30        40

ภาพที่ 3 แผนที่ต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดจันทบุรี
1.4 จังหวัดตราด
จั ง หวั ด ตราดมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประสบการณ์ ม ากที่ สุ ด เท่ า กั บ 11 แห่ ง ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
อ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหาดทรายด�ำ  และชุมชนบ้านท่าระแนะ (ต�ำบลหนองคันทรง)
ชุมชนบ้านเปร็ดใน และชุมชนบ้านคันนา (ต�ำบลห้วงน�้ำขาว) ชุมชนรักษ์คลองบางพระ (ต�ำบลคลองบางพระ)
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศต�ำบลห้วยแร้ง (ต�ำบลห้วยแร้ง) ชุมชนบ้านแหลมเทียน (ต�ำบลอ่าวใหญ่) ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ
บ่อไร่ 1 แห่ง ได้แก่ นิเวศพิพิธภัณฑ์ชอง บ้านช้างทูน (ต�ำบลบ้านช้างทูน) และพบอยู่ในอ�ำเภอแหลมงอบ
3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว (ต�ำบลน�้ำเชี่ยว) ชุมชนบ้านยายม่อม และชุมชนบ้านแหลมมะขาม
(ต�ำบลแหลมงอบ) ดังภาพที่ 4
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แผนที่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดตราด

สัญลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ชุมชนบ้านคันนา
ชุมชนบ้านท่าระแน
ชุมชนบ้านน้ำ�เขียว
ชุมชนบ้านยายม่อม
ชุมชนบ้านห้วยแร้ง
ชุมชนบ้านเปร็ดใน
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม
ชุมชนบ้านแหลมเทียน
ชุมชนรักษ์คลองบางพระ
ชุมชนหาดทรายดำ�
นิเวศน์พิพิธภัณฑ์ชอง บ้านช้างทูน
ขอบเขตอำ�เภอ

กิโลเมตร
0    5    10       0        30       40

ภาพที่ 4 แผนที่ต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของจังหวัดตราด
2. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมี 22 แห่ง รองลงมา คือ ศักยภาพปานกลาง 8 แห่ง
และศักยภาพต�่ำ  2 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงพบมากที่สุดในจังหวัดตราด จ�ำนวน 9 แห่ง
และอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี จังหวัดละ 4 แห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีคะแนนสูงที่สุด
(54 คะแนน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจ�ำรุง และชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว รองลงมา (53 คะแนน)
ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และชุมชนบ้านยายม่อม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ 51 คะแนน
มี 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ชุมชนหาดทรายด�ำ  และชุมชนบ้านแหลมมะขาม และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอีก 14 แห่ง มีคะแนนอยู่ระหว่าง 41–49 คะแนน ดังตารางที่ 1    
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แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพปานกลาง 8 แห่ง พบทั้ง 4 จังหวัด เช่น หมู่บ้านช้างพัทยา (40 คะแนน)
ชุมชนบ้านแหลมเทียน (38 คะแนน) และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม
(37 คะแนน) เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพต�่ำพบเพียง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท
เขาขุนอินทร์ (23 คะแนน) และชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ (21 คะแนน) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนและระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด
ล�ำดับที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดชลบุรี
1
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
2
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
3
ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม
4
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
5
หมู่บ้านช้างพัทยา
จังหวัดระยอง
1
สวนยายดา–ป้าบุญชื่น
2
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
3
ชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ
4
บ้านมาบเขาชะโอน
5
มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจ�ำรุง
6
ชุมชนปากน�้ำประแสร์
7
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชด�ำริ จังหวัดระยอง
8
สวนสุภัทราแลนด์
9
ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท เขาขุนอินทร์
จังหวัดจันทบุรี
1
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อ
จันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม
2
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
3
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
4
ชุมชนไร้แผ่นดิน

ส่วนที่ 1

1

คะแนน
ส่วนที่ 22 ส่วนที่ 33

รวม

ระดับ
ศักยภาพ

26
16
18
19
18

20
21
21
19
19

7
4
4
4
3

53
41
43
42
40

สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

25
17
9
20
27
24
16

19
20
11
18
20
18
14

5
3
1
4
7
1
4

49
40
21
42
54
43
34

สูง
ปานกลาง
ต�่ำ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

21
11

19
11

2
1

42
23

สูง
ต�่ำ

19

17

1

37

ปานกลาง

12
20
17

17
22
10

3
6
0

32
48
27

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

87

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนและระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด (ต่อ)
ล�ำดับที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนที่ 11

คะแนน
ส่วนที่ 22 ส่วนที่ 33

รวม

ระดับ
ศักยภาพ

จังหวัดจันทบุรี (ต่อ)
5
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
22
20
6
48
สูง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
6
ศูนย์กสิกรรมช�ำปลาไหล
26
17
6
49
สูง
7
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
24
17
4
45
สูง
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี
จังหวัดตราด
1
ชุมชนบ้านท่าระแน
21
11
4
36 ปานกลาง
2
ชุมชนบ้านเปร็ดใน
23
14
7
44
สูง
3
ชุมชนรักษ์คลองบางพระ
24
20
7
51
สูง
4
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศต�ำบลห้วยแร้ง
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�้ำเชี่ยว
27
20
7
54
สูง
9
ชุมชนหาดทรายด�ำ
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�ำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เช่น มีการน�ำเสนอวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ท้องถิ่น นักท่องเที่ยวต้องได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดเป็นความทรงจ�ำที่ดี
หรือนักท่องเที่ยวได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การทดสอบรสชาติ
และการสัมผัส จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกน�ำมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้น ปรากฏว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเกณฑ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ทั้งสิ้น 32 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยหลักการ
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ส�ำคัญที่สุดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์คือ นักท่องเที่ยวมีต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือเจ้าของวัฒนธรรมจัดขึ้น เกิดเป็นประสบการณ์และความทรงจ�ำที่ดี โดยแหล่งท่องเที่ยว
ทั้ ง 32 แห่ ง ดั ง กล่ า วมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ มากน้ อ ยแตกต่ า งกั น ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น
ล้ ว นแล้ ว แต่สอดคล้องกับฐานทรัพ ยากรวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู ่ เช่ น กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิถี ชี วิตของชุ ม ชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณที่พบหลายแห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว ชุมชนบ้านยายม่อม ชุมชน
รักษ์คลองบางพระ และชุมชนบ้านแหลมมะขาม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ส่วนกิจกรรมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพบได้ที่สวนยายดา–ป้าบุญชื่น
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ศูนย์กสิกรรมช�ำปลาไหล และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
รักษ์เขาบายศรี ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีกิจกรรมแบบผสมผสาน เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มีทั้งกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร และกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีความหลากหลาย
ของกิจกรรม นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวโดยเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
และระยะเวลาที่มีอยู่ได้  
ผลที่ได้จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด แสดงให้
เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนน
ขึ้นไปทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจ�ำรุง ชุมชนรักษ์
คลองบางพระ ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว ชุมชนหาดทรายด�ำ  ชุมชนบ้านยายม่อม และชุมชนบ้านแหลมมะขาม
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพร้อมทั้งทางด้านรูปแบบกิจกรรม การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน
และมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มศักยภาพสูงจ�ำนวน
15 แห่ ง ซึ่ ง มี ค ะแนนอยู ่ ร ะหว่ า ง 41–49 คะแนน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเหล่ า นี้ มี ค ะแนนรวมในส่ ว นที่ 1
และส่วนที่ 2 ค่อนข้างต�่ำ  เช่น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์เรียนรู้จักสานพนัสนิคม และสวนสัตว์เปิด
เขาเขียว มีคะแนนส่วนที่ 1 เท่ากับ 16 18 และ 19 คะแนน ตามล�ำดับ แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่ง
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาล จึงขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม
รวมถึงการใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจากการมองเห็นและการได้ยิน ได้แก่ การดมกลิ่น การทดสอบรสชาติ
และการสัมผัส ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่งนี้ควรปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เกิดการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าการเที่ยวชมเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ชุมชนบ้านเปร็ดใน
และชุมชนบ้านคันนาซึ่งอยู่ในกลุ่มศักยภาพสูง และมีคะแนนส่วนที่ 2 ต�่ำที่สุด คือ 14 คะแนน เนื่องจาก
ขาดความพร้อมของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานและการบริการอื่นๆ เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ธนาคาร และตู้กดเงินสด (ATM)
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลางทั้ง 8 แห่ง ส่วนใหญ่จะได้คะแนนส่วนที่ 1 และ 3 ต�่ำ 
โดยเฉพาะในส่วนที่ 3 ที่แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวที่ได้คะแนนส่วนที่ 1 และ 3 เท่ากับ 12 และ 3 ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวนี้ยังมีรูปแบบของกิจกรรมที่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยว
89

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

กับผู้น�ำเที่ยวจนเกิดเป็นประสบการณ์ มีเพียงการเที่ยวชมเพียงอย่างเดียว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยังขาด
รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่วนชุมชนไร้แผ่นดินที่ได้คะแนนค่อนข้างต�ำ่
ทั้ง 3 ส่วน โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 และ 3 เนื่องจากการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงทางเดียว คือ
ทางเรือ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทาง และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีรูปแบบและแนวทางใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน จึงส่งผลให้ชุมชนไร้แผ่นดินมีมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง
จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทั้งหมด 32 แห่ง มีเพียง 2 แห่งที่มีศักยภาพต�่ำได้แก่ ชมวิว
ฮอร์สไรดิ้งคลับ (21 คะแนน) และศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท เขาขุนอินทร์ (23 คะแนน) ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว
ทั้ง 2 แห่ง มีคะแนนในแต่ละส่วนใกล้เคียงกัน โดยชมวิว ฮอร์สไรดิ้งคลับ มีกิจกรรมหลัก คือ การสอน
และจัดการแข่งขันขี่ม้า ส่งผลให้กลุ่มผู้ที่สนใจมีจ�ำนวนค่อนข้างจ�ำกัด อีกทั้งศักยภาพในการพัฒนาและ
แนวทางในการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ยังมีน้อย เช่นเดียวกันกับศูนย์กสิกรรม
สมุนไพรไท เขาขุนอินทร์ ที่ในปัจจุบันขาดการบ�ำรุงดูแลรักษาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่อยู่ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงขาดการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน หากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่งนี้
มีประเด็นที่ควรพิจารณาเป็นล�ำดับแรก ได้แก่ รูปแบบของกิจกรรมควรก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้
พร้อมรับนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการต้องมีแนวทางที่ชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคต
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ส่วนใหญ่มีศักยภาพสูง
มีความพร้อมทั้งทางด้านกิจกรรม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานและการบริการอื่นๆ และมีแนวทางใน
การจัดการที่ดี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดได้เปิดให้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ส�ำหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลางและต�่ำนั้น ยังสามารถจัดการและพัฒนาในส่วนต่างๆ ได้ นั่นคือการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นจนเกิดเป็นประสบการณ์ ความประทับใจ และความทรงจ�ำที่ดี
การเตรียมความพร้อมและจัดสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน และมีแนวทางในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่มีศักยภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้    
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ
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