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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร 2) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทาง

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งสิ้น 146 คน ประกอบด้วย ภาคชุมชนจ�านวน 138 คน และ

ผู้ประกอบการจ�านวน 8 คน โดยใช้ตารางตรวจสอบทรัพยากร แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนริมน�้าจันทบูรมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และชุมชนริมน�้า

จันทบรูมีความพงึพอใจต่อทรพัยากรทางการท่องเทีย่วในภาพรวมระดบัมาก โดยเรยีงล�าดบัได้ ดงัน้ี 1) ทรพัยากร

ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุด 2) ทรัพยากรด้านเทศกาล/มหกรรม 3) ทรัพยากรด้านกิจกรรม 

4) ทรพัยากรด้านธรรมชาต ิและ 5) ทรัพยากรด้านบริการ ส่วนปัจจัยทีม่ผีลต่อการพฒันาทรพัยากรทางการ

ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในชมุชนริมน�า้จันทบรู พบว่า ในภาพรวมเห็นด้วยในระดบัมาก โดยมแีนวทางการพฒันา

ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูรดังต่อไปนี้ 1. การดูแลจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

(Management) 2. การให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว (Information) 3. การปลูกจิตส�านึก
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ด้านการอนุรักษ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน

(Conservation) 4. การสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภายในชุมชนเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรท่องเที่ยว (Partnership) 5. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Activity) และ 6. การประสาน

ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน (Unity)

ค�าส�าคัญ: ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the tourism resources of 

Chanthaboon waterfront community, 2) to study the level of stakeholders’ satisfaction in tourism 

resources of Chanthaboon waterfront community, 3) to study the factors that affected the 

sustainable tourism resources development in the Chanthaboon waterfront community, and 

4) to provide the guidelines for sustainable tourism resources development in the 

Chanthaboon waterfront community.

 The research population consisted of 138 local people and eight entrepreneurs. 

Data were collected by using audited table of the surveyed tourism resources in the area, 

a questionnaire and interviews. The quantitative data were analyzed by percentage, mean, 

and standard deviation.

 The research findings were as follows:

 1. The waterfront community had a variety of tourism resources.

 2. The stakeholders’ overall satisfaction toward the tourism resources was at a 

high level. Their satisfaction ranking for the various aspects were 1) cultural resources, 2) 

events and festivals, 3) activities, 4) natural resources, and 5) service resources respectively.

 3. Overall, the factors affecting the sustainable development of the tourism resources 

of Chanthaboon waterfront community were at a high level.

 4. The guidelines for the sustainable development of Chanthaboon waterfront 

community were 1) managing tourism resources, 2) providing information about tourist 

attractions, 3) raising awareness about conservation of tourism resources, 4) creating 

cooperation for development support with outside organizations and partnership within 

the local community, 5) organizing sustainable activities, and 6) coordinating and uniting 

people in the local communities.

Keywords: Tourism Resources, Sustainable Development, Chanthaboon Waterfront

 Community, Chanthaburi Province
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บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดย	World	 Tourism	

Organization	ได้กล่าวอ้างในปี	ค.ศ.	2010	ว่า	มีการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถึง	192.30	

ล้านคน	และส�าหรบัประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมคีวามส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยมกีาร

จ้างงานประมาณ	1.92	ล้านคน	หรือประมาณร้อยละ	5.30	ของอัตราการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ

และในช่วงต้นปี	พ.ศ.	 2559	พบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีปัจจัยบวกและมีการ

เจรญิเติบโตของจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	ซ่ึงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งโดยเป็นผลมาจาก

นโยบายของภาครัฐที่พยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมาโดยตลอด	 (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย,	2559)

	 นอกจากนีอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืทีน่�าไปสูก่ารพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม

และสิง่แวดล้อมซ่ึงน�าไปสูก่ารพฒันาชุมชนผ่านทางการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน	การกระตุ้นเศรษฐกจิ

และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างความภูมิใจของคนในท้องถิ่น	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

การอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนให้คงอยู่ต่อไปน้ันเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 เพราะว่านอกจากจะเป็น

ความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้ว	 ยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนผ่านทาง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้	

ท�าความเข้าใจกับวิถีชีวิต	วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม	ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

ต่อระบบนิเวศ	 ดังนั้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่น�าชุมชนไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบหลักอยู่	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 กระแสความต้องการอนุรักษ์และเรียกร้องให้

คืนสภาพความสมบรูณ์แก่ธรรมชาติ	2)	ความต้องการมส่ีวนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่วของชุมชน

ท้องถิ่นและ	3)	แนวคิดความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ของนักท่องเที่ยว	จึงท�าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่าง

ชาญฉลาดและให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	

	 ดังนัน้ทรพัยากรทางการท่องเทีย่วจงึเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญ	และเป็นองค์ประกอบหลกัของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 เพราะทรัพยากรท่องเท่ียวถือเป็นสินค้าหลักทางการท่องเที่ยว

ที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวโดยถือเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการ

พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้มีความงดงามและคุณค่าเหมือนเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิม

เพือ่ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่วทัง้ทางด้านสิง่แวดล้อม	ด้านวฒันธรรม	ด้านกิจกรรม	ด้านบรกิาร

และด้านเทศกาล	มหกรรม	งานประเพณี	โดยในแต่ละท้องที่หรือแต่ละชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์

ที่แตกต่างกันออกไป	
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	 ชุมชนริมน�้าจันทบูร	 เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและมีความเป็นมา

อย่างยาวนาน	นบัเป็นชุมชนประวติัศาสตร์ของภาคตะวนัออก	โดยมบัีนทกึในหลกัฐานทางประวัติศาสตร์

ว่าในอดีตชุมชนแห่งนีเ้คยเป็นแหล่งพกัอาศัยและแวะเวยีนของชาวจีนและชาวญวณทีล่่องเรอืบรรทกุ

สนิค้าเข้ามาเพือ่ค้าขายและแลกเปลีย่นระหว่างกนัจนพฒันากลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิทีส่�าคัญ	

แม้ในปัจจุบันภาพความคึกคักในอดีตจะไม่ปรากฏให้เห็นอีกแล้วเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย

แต่ยังคงหลงเหลือร่องรอยในอดีตปรากฏให้เห็น	 เช่น	 วิถีชีวิตของย่านการค้าเก่า	 สถาปัตยกรรม	

ศิลปกรรม	วัฒนธรรมที่มีรูปแบบผสมผสานกันในแบบไทย	จีน	ญวณ	และฝรั่งเศสที่แสดงให้เห็นถึง

คุณค่าและความส�าคัญควรแก่การอนรุกัษ์	ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเหน็ควรท�าการศึกษาเพือ่ให้ทราบถงึทรพัยากร

ทางการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาทรพัยากรทางการท่องเท่ียวของชุมชนรมิน�า้จันทบรูอย่างยัง่ยนื	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	ศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 3.	ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 4.	 เสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตพื้นที่วิจัย

	 ชุมชนรมิน�า้จันทบรูอยูใ่นเขตต�าบลวัดใหม่	อ�าเภอเมอืงจันทบรุ	ีจังหวัดจนัทบรุ	ีตามแนวชายฝ่ัง

ของแม่น�้าจันทบุรีโดยผู้วิจัยท�าการศึกษาวิจัยเฉพาะบริเวณกลุ่มบ้านเรือนสองฝั่งถนนสุขาภิบาล

จากบริเวณสะพานวัดจันทนารามจนสุดถนนบริเวณซอยตรอกกระจ่าง

	 2.	ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	2	กลุ่ม	คือ	

	 	 2.1	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Persons)	คือ	บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนของทุกคนในชุมชน

ซึ่งประกอบไปด้วย	 ผู้แทนจาก	 3	 กลุ่ม	 คือ	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชน	 โดยการเลือกสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์	ทั้งหมดจ�านวน	3	คน	

	 	 2.2	ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการภาคเอกชน	 จ�านวน	 8	 แห่ง	 และ	 ภาค

ประชาชน	จ�านวน	138	คน	รวมทั้งสิ้น	146	คน	

	 3.	ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย

	 	 3.1	การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 จังหวัดจันทบุรี	 แบ่ง

หัวข้อการศึกษาออกเป็น	5	ด้าน	ดังต่อไปนี้	1)	ด้านธรรมชาติ	2)	ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	
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3)	ด้านมหกรรมและเทศกาล	4)	ด้านกิจกรรม	5)	ด้านบริการ	

	 	 3.2	การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน	 แบ่งการพัฒนาทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนออกเป็น	10	ขั้นตอนคือ	1)	การจัดแบ่งเขตในแหล่งท่องเที่ยว	2)	การก�าหนด

สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	3)	การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	4)	การประเมิน

ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว	 5)	 การให้การศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนา	 การ

ท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม	6)	การจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องรู้	7)	การใช้

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรท่องเที่ยว	8)	การใช้มาตรการในการปลูกจิตส�านึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว	9)	การดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว	10)	การจัดหางบประมาณใน

การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว

	 	 3.3	การวจัิยครัง้นีใ้ช้เทคนคิและวิธกีารหลากหลายในการด�าเนินการวจัิย	เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่แท้จริงหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุด

เครื่องมือในกำรวิจัย

	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เรื่อง	 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร	 ต�าบลวัดใหม่	 อ�าเภอเมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 มีเครื่องมือใน

การวิจัยดังนี้

	 1.	การศึกษาทรพัยากรของชุมชนรมิน�า้จันทบูร	ใช้แบบตรวจสอบทรพัยากร	(Resource	Audit)	

เป็นเครื่องมือแบบ	(Check	List)	เพื่อตรวจสอบลักษณะของทรัพยากรด้านต่าง	ๆ

	 2.	การเก็บข้อมูลเชิงลึก	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์	 เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

หลักของชุมชน

	 3.	 ศึกษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอทรพัยากรการท่องเทีย่วในชุมชนรมิน�า้จนัทบรู	ใช้แบบสอบถาม	

เป็นเครือ่งมอืโดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ	5	ระดับ	ตามมาตรวัดทศันคติ

ของ	ลิเคิทสเกล	(Likert	Scale)	อ้างใน	สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	(2540:	185	-	188)

	 4.	 ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูรใช้

แบบสอบถาม	 โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ	 5	 ระดับ	 ตามมาตรวัด

ทัศนคติของ	ลิเคิทสเกล	(Likert	Scale)	อ้างใน	สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	(2540:	185	-	188)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	 Research)	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้แบบสัมภาษณ์	

	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	แบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ

	 	 2.1	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Persons)	คือ	บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนของทุกคนในชุมชน

ซึ่งประกอบไปด้วย	ผู้แทนจาก	3	กลุ่ม	คือ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน	รวมทั้งหมดจ�านวน	3	คน	

โดยการเลอืกสุม่กลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	เพือ่ให้ข้อมลูเชิงลกึด้วยการสมัภาษณ์ใน	4	ประเด็น	

คือ	1)	ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว	2)	การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	3)	ผลกระทบ

ของการท่องเที่ยว	4)	แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 2.2	ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 2	 กลุ่ม	 คือ	

ผู้ประกอบการภาคเอกชน	จ�านวน	8	แห่ง	และ	ภาคประชาชน	จ�านวน	138	คน	รวมทั้งหมด	146	คน

สรุปผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยเรื่อง	 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของชุมชนริมน�้า

จันทบูร	ต�าบลวัดใหม่	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

	 1.	ชุมชนริมน�ำ้จนัทบรูมีควำมโดดเด่นทำงด้ำนลักษณะภมิูประเทศ	ประวตัศิำสตร์และวถิี

ชีวิตซึ่งเป็นทุนทำงกำรท่องเที่ยวที่มีควำมหลำกหลำย	โดยจ�ำแนกเป็นประเภทต่ำงๆได้ดังนี้	

	 	 1.1	ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ	พบว่า	แม่น�้าจันทบุรียังคงมีความอุดมสมบูรณ์

โดยชุมชมช่วยกันดูแลรักษาเพื่อหวังให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป	 นอกจากนี้ยังมีการล่องเรือเพื่อชม

ความงามและวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น�้าจันทบุรี

	 	 1.2	ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนริมน�้าจันทบุร	ี

ได้แก่	 สถาปัตยกรรมอาคารโบราณสไตล์	 ไทย	 จีน	 และฝรั่งเศสที่ปัจจุบันได้กระจายตัวอยู่ในชุมชน	

ซ่ึงปัจจุบันคนในชุมชนยังคงมีวิถีชีวิตอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมอาคารโบราณเหล่านั้น	 นอกจากนี้ยังมี

ศาลเจ้าและโบสถ์พระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมลซ่ึงเป็นศาสนสถาน	 ที่มีความสวยงามและดึงดูดความ

สนใจของนักท่องเที่ยว	 อีกทั้งชุมชนยังมีวิถีชีวิตชุมชนคนไทยเช้ือสายจีนและวิถีชีวิตชุมชนชาวญวณ

ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น�้าจันทบุรีมาอย่างยาวนาน
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	 	 1.3	ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านเทศกาล/มหกรรม	 ในชุมชนริมน�้าจันทบูร	ส่วนใหญ่เป็น

เทศกาลเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ	 ได้แก่	 เทศกาลคริสต์มาส	 เทศกาลกินเจ	 และเทศกาลลอย

กระทง	นอกจากนียั้งมเีทศกาลแข่งเรอืซ่ึงเป็นเทศกาลทีส่ร้างความรืน่เรงิและความสามคัคีให้กบัชุมชน

	 	 1.4	ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านกิจกรรม	 ผู้วิจัยพบว่าในชุมชนริมน�้าจันทบูรมีกิจกรรม

ทีดึ่งดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่วอยู่หลายกจิกรรม	ประกอบด้วย	กจิกรรมถ่ายภาพสถานทีท่่องเทีย่ว

กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	 กิจกรรมรับประทานอาหารท้องถิ่นที่มีช่ือเสียง	

การสักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือ	 กิจกรรมล่องเรือชมแม่น�้าจันทบุรี	 และกิจกรรมศึกษา

วิถีชีวิตชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 	 1.5	ทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านบริการ	 ได้แก่	 บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน�้าจันทบูร	 (บ้านขุน

อนุสรณ์สมบัติ)	 ซ่ึงเป็นอาคารเก่าแก่โบราณ	 ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 และ

ในด้านการให้บริการสถานที่จอดรถ	 พบว่ามีปัญหาด้านสถานที่จอดรถของชุมชนที่อยู่ห่างออกไป

จากตัวชุมชนและมีพื้นที่จ�ากัด	

	 2.	ควำมพึงพอใจต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้ำจันทบูร

	 ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	ภาคชุมชน	ได้แก่	กลุ่มสมาชิกชมรม

พัฒนาชุมชนริมน�้า	 และภาคเอกชน	 ได้แก่ผู้ประกอบการด้านการให้บริการในชุมชนริมน�้าจันทบูร

โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูรจาก

แบบสอบถาม	ได้ดังนี้

	 	 2.1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างภาคชุมชนและภาคเอกชน

	 	 ตอนที่	1	ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	146	คน	เป็นภาค

เอกชน	จ�านวน	8	คน	และภาคชุมชน	จ�านวน	138	คน	พบว่า	1)	ข้อมูลทั่วไปของภาคเอกชน	เป็น

เพศชายและเพศหญิงจ�านวนเท่ากัน	 โดยมีอายุระหว่าง	 45-54	 ปี	 มากที่สุด	 นอกจากน้ีส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส	ประกอบอาชีพค้าขาย/ธรุกิจส่วนตัวมากทีส่ดุ	โดยมกีารศึกษาระดับต�า่กว่าปรญิญาตรี	

และส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า	30,001-45,000	บาทต่อเดือน	2)ภาคชุมชน	ผู้วิจัยสรุปได้ว่า	ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	โดยมีอายุระหว่าง	25	–	34	ปี	นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส	ประกอบอาชีพ

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด	 มีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนมาก	 และมีรายได้ต�่ากว่า	

10,000	บาทต่อเดือน	มากที่สุด	

	 ตอนที่	2	ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในภาพรวมระดับมาก
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โดยมีความพึงพอใจทรัพยากรด้านวัฒนธรรมมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ทรัพยากรด้านมหกรรม	 ล�าดับ

ต่อมาคือ	ทรพัยากรด้านธรรมชาติ	ทรพัยากรด้านกจิกรรม	และทรพัยากรด้านบรกิาร	มค่ีาคะแนนเฉลีย่

น้อยที่สุด	โดยทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมาก

	 3.	ผลกำรศกึษำปัจจยักำรพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยืนในชุมชนริมน�ำ้จนัทบรู

	 จากการศึกษาผู้วิจัยสรปุได้ว่า	ทัง้สองกลุม่มคีวามคิดเหน็ต่อการพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว

อย่างยัง่ยนืในภาพรวม	ระดับมาก	โดยมคีวามเหน็ด้วยกบัด้านการปลกูจิตส�านกึด้านการอนรุกัษ์ในชุมชน

เพือ่ใหเ้กดิความภาคภมูิใจและหวงแหนทรพัยากรเป็นอนัดบั	1	รองลงมาเป็นอนัดบั	2	คอื	ด้านการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเท่ียวต้องการรู้	 อันดับ	 3	 คือ	 ด้านการดูแลทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวและอันดับ	4	คือการรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภายในชุมชนเพื่อพัฒนาการ

ท่องเที่ยว	โดยทั้งหมดชุมชนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด	นอกจากนี้	กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับ	การให้

การศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนริม

น�้าจันทบูร	และด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	ในระดับมาก

	 4.	สรุปข้อเสนอแนะจำกกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 4.1	ด้านเศรษฐกิจ

	 	 ควรมีการจัดสถานที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้น	 โดยน�าสินค้าของชุมชนในท้องถิ่นมาจัดจ�าหน่าย

และขายในราคาที่ไม่แพง	นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาให้มีจุดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมเพิ่ม

มากขึ้นและควรมีสถานที่ในการจอดรถให้มากขึ้นส�าหรับนักท่องเที่ยว

	 	 4.2	ด้านสังคม

	 	 ควรมีการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน	 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 รวมถึง

ภาครฐัควรจัดบคุลากรมาเป็นแกนน�าให้กับชุมชน	เพือ่ให้ชุมชนร่วมมอืกนัอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรม	และ

ประวติัศาสตร์ไปในทศิทางเดียวกัน	นอกจากนีชุ้มชนควรสมคัรสมานสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนัและควร

มีการสร้างจิตส�านึกให้เกิดความรัก	เข้าใจ	หวงแหน	ในเอกลักษณ์ของชุมชน	อีกทั้งไม่ควรสร้างสถาน

ที่บันเทิงเริงรมย์ในชุมชน

  4.3	ด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 ควรมกีารปลกูจิตส�านกึด้านการอนุรกัษ์แม่น�า้จันทบุรใีห้กับคนในชุมชนรุน่หลาน	และมกีาร

จัดการการจราจรให้เหมาะสมกบัการเดินทางของพาหนะและการเดินเท้า	อีกทัง้ชุมชนควรช่วยกันรกัษา

ความสะอาด
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อภิปรำยผล

	 การวิจัยเรื่อง	 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 ต�าบล

วัดใหม่	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	ผู้วิจัยใช้หลักแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

อย่างยัง่ยนื	เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัวิจัย	ซ่ึงอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ได้ดังต่อไปนี้

 1.	ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้ำจันทบูร	จังหวัดจันทบุรี

	 ชุมชนริมน�้าจันทบูรมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด้านธรรมชาติ	ซึ่งพบว่า	

มีแม่น�้าจันทบุรีซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักที่อยู่เคียงคู่กับชุมชนมาตั้งแต่อดีต	และยังคงความอุดมสมบูรณ์

มาจนถึงปัจจุบัน			ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม	พบว่าโบสถ์พระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล	เป็นสถานที่

ทีดึ่งดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก	เพราะมรีปูแบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ	

อีกทัง้ยงัตกแต่งประดับด้วยกระจกสทีีม่คีวามสวยงาม	นอกจากนีชุ้มชนรมิน�า้จนัทบรูยงัมปีระวัติศาสตร์

และศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมอาคารโบราณ	 สไตล์	 ไทย	 จีน	 ฝรั่งเศส

ที่เก่าแก่อายุนับร้อยปี	และมีศาลเจ้าต่าง	ๆ	ที่กระจายต�าแหน่งที่ตั้งภายในชุมชน	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

วิถีชีวิต	 ความเช่ือของชุมชนคนไทยเช้ือสายจีนที่ต้ังถิ่นฐานอยู่ริมแม่น�้าจันทบุรีมาอย่างยาวนาน

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านเทศกาล/มหกรรม	 ผู้วิจัยพบว่า	 เทศกาลที่จัดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่

เป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ	เช่น	เทศกาลคริสต์มาส	เทศกาลกินเจ	และเทศกาล

ลอยกระทง	นอกจากนี้ยังมีเทศกาลแข่งเรือซึ่งเป็นเทศกาลที่สร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนได้เป็น

อย่างดี	 โดยจะจัดขึ้นเกือบทุกปี	 ด้านทรัพยากรกิจกรรม	 พบว่า	 มีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวมากมาย	 ทั้งกิจกรรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว	 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และ

สถาปัตยกรรม	 กิจกรรมทานอาหารท้องถิ่นที่มีช่ือเสียง	 การสักการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตามความเช่ือ

กิจกรรมล่องเรือชมแม่น�้าจันทบุรี	และกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมน�้าจันทบูร	โดยกิจกรรมทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนจันทบูรจากอดีตมาจนถึง

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี	 และทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านบริการ	 ได้แก่	 บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน�้าจันทบูร	

(บ้านขุนอนุสรณ์สมบัติ)	 ซึ่งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 โดยมีเจ้าหน้าคอยให้บริการด้านข้อมูลและ

ประวติัความเป็นมาของชุมชน	อีกทัง้ยงัมทีรพัยากรการท่องเทีย่วด้านบรกิารอ่ืน	ๆ 	อีก	เช่น	ป้ายบอกทาง

ป้ายสื่อความหมายอธิบายประวัติความเป็นมาของสถานที่และแผนที่แสดงภาพรวมของชุมชนซ่ึง

นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเห็นป้ายต่าง	 ๆ	 ได้โดยง่ายจึงท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลใน

เบื้องต้นด้วยตนเองได้ด้วย	
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	 2.	ควำมพึงพอใจที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้ำจันทบูร

	 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้า

จันทบูรระดับมาก	โดยมีความพึงพอใจทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากที่สุด	เนื่องจาก

ชุมชนริมน�้าจันทบูร	 มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน	 อีกท้ังในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังเคยเป็นพื้นที่

อาณานิคมของชาวฝรั่งเศส	จึงท�าให้ได้รับอารยธรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรม	ที่ยังคง

หลงเหลอืให้พบเหน็อยูไ่ด้ในปัจจุบนั	รองลงมาคือทรพัยากรด้านเทศกาล/มหกรรม	ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึ

รปูแบบวิถชีีวิตทีผู่กพนักบัศาสนาและความเช่ือของชุมชนรมิน�า้จันทบรู	ล�าดับต่อมาคือ	ทรพัยากรด้าน

กจิกรรม	ผู้วิจัยพบว่า	นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่นยิมเดินทางมาท่องเทีย่วและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมอาคาร

โบราณทีม่อียูภ่ายในชุมชน	รวมถึงศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนซ่ึงมมีาอย่างยาวนาน	นอกจากน้ี

ยงัมกีจิกรรมรบัประทานอาหารท้องถิน่ทีม่ช่ืีอเสยีง	การสกัการบูชาสิง่ศักด์ิสทิธิต์ามความเช่ือ	กิจกรรม

ล่องเรือชมแม่น�้าจันทบุรี	และกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมน�้าจันทบูร	ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจึง

ท�าให้ชุมชนริมน�้าจันทบูรกลายเป็นชุมชนท่ีมีเสน่ห์สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ย้อนกลับมา

ท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่ง	และทรพัยากรด้านบรกิาร	เป็นทรพัยากรทีก่ลุม่ตัวอย่างมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ	

	 3.	ปัจจัยกำรพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนในชุมชนริมน�้ำจันทบูร	 สำมำรถ

อภิปรำยผลได้ดังต่อไปนี้	

	 	 3.1	การปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหน

ทรพัยากรการท่องเทีย่วในชุมชน	ผลการศึกษาพบว่า	ชุมชนให้ความส�าคัญต่อจิตส�านกึด้านการอนรุกัษ์	

โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่กล่าวว่า	 “ชุมชนควรมีจิตส�านึกในความรัก	 เข้าใจ	

หวงแหน	ในเอกลักษณ์ของชุมชนและรักษาไว้	รวมทั้งเข้าใจถึงกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่แทรกเข้า

มา	เพื่อสมาชิกจะได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการด�ารงชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน”

	 	 3.2	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องรู้	ผลการศึกษาพบว่า	ควรมี

การแนะน�าประวติัชุมชน	จดุท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ	กิจกรรมทีน่กัท่องเทีย่วสามารถท�าได้ในชุมชนและวธิี

การปฏิบัติตนในชุมชนริมน�้าจันทบูร	 นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและแหล่ง

ท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	ทั้งในรูปแบบเอกสารแผ่นผับและเว็บไซต์

	 	 3.3	ควรมุ่งเน้นด้านการดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวมากที่สุด	 โดยเฉพาะควรมีการดูแล

รักษาความสะอาดของชุมชนริมน�้าจันทบูรและควรมีการดูแลรักษาด้านการซ่อมบ�ารุงอาคาร	

สถาปัตยกรรมเก่าแก่โบราณของชุมชนรมิน�า้จนัทบรู	เนือ่งจากเป็นสถานทีส่�าคัญทีดึ่งดูดใจนกัท่องเทีย่ว

ให้มาเยี่ยมชม	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกล่าวว่า	 ควรรักษา

ความสะอาดให้มากขึ้น
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	 	 3.4	การรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภายในชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากร

ท่องเที่ยว	 ผลการศึกษาพบว่า	 ชุมชนควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งจากภาครัฐ	 เอกชน	

และนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว	 และชุมชนชนควรได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานด้านการศึกษาและวิชาการ	 เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน	ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะด้านสังคมที่กล่าวว่า	ควรมีการจัดบุคลากรภาครัฐให้มาเป็นแกน

กลางน�าชาวชุมชนให้ร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนที่มีความ

สมบูรณ์ในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แบบยั่งยืน	เพื่อความคิดเห็นในทางเดียวกัน	เติบโตด้วย

กันตลอดทั้งสาย	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	วีณา	ซุ้มบัณฑิต	(2558:	323)	ที่กล่าวว่า	ควรมี

การจัดบุคลากรจากภาครัฐเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรงและเป็นคนกลางในการ

ประสานความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และชุมชน	 ในการพัฒนา

การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

	 	 3.5	การใหก้ารศกึษาถึงผลกระทบของการพฒันาการท่องเทีย่วต่อสิง่แวดลอ้มแก่ผูม้สี่วน

เกีย่วข้องกบัชุมชนรมิน�า้จนัทบรู	ผลการศึกษาพบว่า	ควรมกีารปลกูจิตส�านึกด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากร

การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนริมน�้าจันทบูร	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากกลุ่ม

ตัวอย่างทีก่ล่าวว่า	ควรมกีารปลกูจิตส�านกึให้แก่คนในชุมชนรุน่หลาน	เพือ่จะได้อนุรกัษ์รกัษาวฒันธรรม

วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 	 3.6	การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	ผลการศึกษาพบว่า	ควรมีกิจกรรมที่ไม่สร้าง

ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม	เช่น	กิจกรรมถ่ายรูป	กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตชุมชน	 โดยชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน

	 	 3.7	การจัดแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม	ผลการศึกษาพบว่า	ชุมชน

ควรมีการจัดแบ่งพื้นท่ีเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับผลวิจัยของทัศนียา	

บรพิศิ	(2557:	87	)	ทีก่ล่าวว่า	การบรหิารจัดการพืน้ทีท่างการท่องเทีย่ว	(Zoning)	ถอืว่าเป็นอีกประเด็น

หนึ่งที่ส�าคัญ	เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ที่ใช้บริการการท่องเที่ยว	ออกจากพื้นที่ทั่ว	ๆ 	ไป	ตลอดจนการแบ่ง

พืน้ทีเ่พือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว	เช่น	พืน้ทีท่ีด่�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ประกาศคนหาย

ฯลฯ	พื้นที่พักผ่อน	พื้นที่ปลอดภัย	หรือการก�าหนดจุดหรือพื้นที่ที่เป็นอันตราย	ซึ่งควรมีป้ายบอกให้

นักท่องเที่ยวทราบ	

	 	 3.8	การจ�ากดัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว	ผลการศึกษาพบว่า	ควรมกีารจ�ากดัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ในแต่ละวันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ปรารถนา	 สถิตย์วิภาวีและคณะ	



279

◆ แนวทางการพฒันาทรพัยากรทางการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในชมุชนริมน�า้จันทบูร ต�าบลวดัใหม่ อ�าเภอเมอืงจันทบรีุ จังหวดัจันทบุรี ◆

(2556:	20)	ที่กล่าวว่า	การก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับ	ในด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จะ

เป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางส�าหรับการจัดการทรัพยากร	 เพื่อควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยว

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตลอดไป

	 	 3.9	การก�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่วในแต่ละเขตของแหล่งท่องเทีย่ว

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า	 ควรมีการก�าหนดสิ่งปลูกสร้างให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม	 ซ่ึง

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามท่ีกล่าวว่า	 “ไม่ควรสร้างสถานบันเทิงเริงรมย์	 ในชุมชน

เก่าแก่แบบนี้คนที่เขาตั้งใจมาศึกษาหรือชมความโบราณเก่าแก่มันน่าผิดหวัง”

	 4.	แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนในชุมชนริมน�้ำจันทบูร

	 จากการศึกษาแนวคิดหลักการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	น�าไปสู่กระบวนการ

วิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร	ผู้วิจัยได้สรุป

ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 ซ่ึงเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความเห็นด้วยระดับมากที่สุดรวมถึง	 ผลสรุป

จากข้อเสนอแนะ	 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มีความเหมาะสม

กับชุมชนริมน�้าจันทบูรมากที่สุด	โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้	

รูปที่	1	แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้าจันทบูร
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◆ วีณา ซุ้มบัณฑิต อาทิตยา จารุจินดา โสภา ผลเจริญ ◆

	 1.	การดูแลจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว	(Management)

	 ชุมชนรมิน�า้จันทบรู	ควรจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ของชุมชน

ริมน�้าจันทบูรอย่างยั่งยืน	 เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน

ตามความต้องการของชุมชนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชน	ซึ่งทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องเข้ามาร่วมมือในการร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 อีกทั้งต้องมีการตรวจสอบแผน

งานประจ�าและสรปุโครงการต่าง	ๆ 	ในทกุ	ๆ 	ปี	เพือ่สามารถน�าไปปรบัปรงุแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวของ

ชุมชนริมน�้าจันทบูรได้	โดยแผนงานหรือโครงการต่าง	ๆ	ต้องค�านึงถึงผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น	 เนื่องจากชุมชนริมน�้าจันทบูร	 เป็นชุมชนเก่าแก่	มี

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน	มีโบราณสถานที่เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า	 และมี

ความหลากหลายทางความเชื่อ	

	 2.	การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว	(Information)

	 ชุมชนริมน�้าจันทบูร	 มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสามารถดึงดูดความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม	 เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนน้ัน	 ส่วนใหญ่

เป็นทรัพยากรที่มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างยาวนาน	อีกทั้งทรัพยากรบางส่วนมีความเปราะบาง	และ

สามารถเสื่อมสลายได้หากนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวด้วยความไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ได้	ดังนั้นการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกประวัติความเป็น

มาของชุมชน	สถานทีท่่องเทีย่วส�าคัญ	ๆ 	ของชุมชน	ตลอดจนควรมข้ีอช้ีแจงในการท่องเทีย่วในชุมชนรมิ

น�้าจันทบูรเพื่อลดปัญหาการเสื่อมสลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน	 อีกทั้งยังเป็นการช่วย

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรไปอีกทางหนึ่งด้วย

	 3.	การปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหน

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน	(Conservation)

	 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ในทุกภาคส่วนไม่มีความรักและภูมิใจในความเป็นตัวตนของชุมชนเอง	ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนจะเริ่ม

เลือนหายไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนถ่ายของคนในชุมชนจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูก	 รุ่นหลาน	 ดังนั้น

การจัดกิจกรรมกลุ่มด้านการอนุรักษ์	 การบ�ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 โดยให้คนใน

ชุมชนทกุคนได้เข้ามามส่ีวนร่วม	จะช่วยกระตุ้นความรกัและความหวงแหนต่อทรพัยากรการท่องเทีย่ว

ที่มีอยู่	อีกทั้งควรส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานเพื่อ

สืบสาน	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีของชุมชนไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย
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	 4.	การสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภายในชุมชนเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรท่องเที่ยว	(Partnership)

	 ชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานจากองค์กรทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบัน

การศึกษาเพื่อรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ	 และองค์ความรู้ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อ

การอนุรักษ์และเพื่อพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ	 อีกทั้งยังเป็นเสมือนแรงผลักดัน

ทีท่�าให้ชุมชนไม่เกิดความรูส้กึโดดเด่ียวในการขบัเคลือ่นเพือ่พฒันาชุมชน	ตลอดจนยงัช่วยให้เกดิการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนยังแวดวงต่าง	ๆ	ได้อีกด้วย

	 5.	การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	(Activity)

	 ชุมชนรมิน�า้จันทบรูม	ีความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์	และสถาปัตยกรรมทีม่คีวามสวยงาม	

เป็นเอกลกัษณ์	ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่ว	โดยเฉพาะในกลุม่การท่องเทีย่วประเภทโหยหาอดีต	

(Nostalgia	 Tourism)	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง	 ที่ตอบสนองความต้องการ	

“โหยหาอดีต”	 (Nostalgia)	 และน�ามาสู่ความต้องการที่จะหวนย้อนกลับไปมีประสบการณ	์ ในอดีต

นั้น	 ๆ	 อีกครั้ง	 โดยไม่ได้หมายถึงเพียงลักษณะประสบการณ์ตรงที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนเคยมีในวัย

เด็กแต่เพยีงอย่างเดียวเท่านัน้	แต่ยงัคงหมายรวมไปถึงประสบการณ์แห่งความสขุทีถู่กสร้างขึน้มาเป็น

จนิตนาการร่วมกนัของสงัคมว่า	ณ	ยคุสมยัหน่ึงสมยัใดในอดีต	คือช่วงเวลาแห่งความสขุ	เจรญิรุง่เรอืง	

และความสวยงาม	 เป็นต้น	 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจึงต้องพิจารณาถึงลักษณะ

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในระหว่างท่องเที่ยวอย่างรอบคอบ	 เช่น	 กิจกรรม

ถ่ายรูปอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ	กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนต่าง	ๆ	โดยต้องมีการ

ประสานงานและท�าความเข้าใจกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน	 ชุมชนที่นับถือศาสนาคริสต์	 และชุมชน

ชาวญวน	 เพื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวในทิศทาง

เดียวกัน	

	 6.	การประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน	(Unity)

	 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน	ปรองดอง	ประนีประนอม	ยอมรับข้อคิดเห็นที่แตกต่างด้วย

ไมตรจิีต	มคีวามเคารพในความแตกต่างทางความคิด	ความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม	เช้ือชาติ	ศาสนา	

แล้วร่วมใจกันสร้างความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน	เพื่อมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน�้า

จันทบูร	ต�าบลวัดใหม่	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คนในชุมชนริมน�้าจันทบูร	
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และภาครัฐ	จึงท�าให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ	3	ด้านดังต่อไปนี้

 1.	ด้ำนเศรษฐกิจ

	 	 1.1	ควรมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น	เช่น	กิจกรรมสาธิตการทอเสื่อ	

โดยชุมชนเป็นผู้สาธติและเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการทอเสือ่เพือ่แสดงถงึวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน

	 	 1.2	ควรมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน	

สถาปัตยกรรม	และศิลปกรรมในชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 	 1.3	ควรมีการสร้างจุดเด่นของชุมชนให้ชัดเจน

	 	 1.4	ควรมีการจ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม

และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

	 	 1.5	ชุมชนควรมีการจัดแบ่งพื้นที่ในชุมชนเพื่อใช้ในการค้าขายสินค้า	เช่น	พื้นที่ในบริเวณ

ตลาดล่าง

	 2.	ด้ำนสังคม

	 	 2.1	ควรมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตในชุมชนริมน�้า

จันทบูรสู่ความยั่งยืน	โดยการสนับสนุนคนรุ่นใหม่มาเป็นแกนน�าส�าคัญในการอนุรักษ์

	 	 2.2	ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและในชุมชนริมน�้าจันทบูรและกิจกรรมต่าง	ๆ

	 	 2.3	ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุง

โบราณสถานเก่าแก่ในชุมชนริมน�้าจันทบูร

 3.	ด้ำนสิ่งแวดล้อม

	 	 3.1	ควรมีภาชนะรองรับขยะและห้องน�้าสาธารณะในชุมชนให้มากขึ้นเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 	 3.2	ควรมีการก�าหนดเส้นทางสัญจรภายในชุมชนริมน�้าจันทบูรให้ชัดเจน

	 	 3.3	ควรมีป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมายที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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	 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	การวิจัยครั้งต่อไปอาจมุ่งประเด็นศึกษาในมุมมองของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับระดับความ

พงึพอใจต่อทรพัยากรทางการท่องเทีย่วในชุมชนรมิน�า้จันทบรู	รวมทัง้ความคิดเหน็เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนริมน�้าจันทบูรต่อไป

	 2.	การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน	

การวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนอ่ืน	 ๆ

เพื่อน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกับชุมชนอื่น	ๆ	ในจังหวัดจันทบุรี

	 3.	การวิจัยครั้งต่อไปควรมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพื่อสร้างแผนพัฒนาชุมชนริมน�้าจันทบูรสู่ความ

ยั่งยืนต่อไป
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