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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน
ชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยใช้วิธี
การศึกษาจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการใช้แบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบลบางพระมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเนน้บริเวณพื้นที่
ชุมชนริมชายฝั่งทะเล มีการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา โดยมีจุดเด่นที่เป็นชุมชนเก่าซึ่งมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม สะท้อนความเป็นชุมชน
ประมงพื้นบ้าน นอกจากบริเวณพื้นที่ชุมชนริมชายฝั่งทะเลแล้ว ยังพบว่าในบริเวณพื้นที่ถัดเข้ามา คือบริเวณชุมชน
ริมสองฝั่งถนนเทศบาล 10 ซึ่งเป็นย่านเก่าสว่นหนึ่งของชุมชนชายทะเลบางพระ มีทรัพยากรที่ส าคัญด้วยเชน่กัน ทั้ง
บ้านเรือนไม้โบราณ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้า วัด ที่สามารถศึกษาร่วมกับพื้นทีชุ่มชนริมชายฝัง่ทะเลที่มีวิถีชีวิตประมง
พื้นบ้าน  ภูมิปัญญา ความเชื่อ และระบบนิเวศน์ที่สวยงาม ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระได้ ท าให้เห็นภาพชุมชนย่านเก่าชายทะเลบางพระที่มี
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีซึ่งสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่โดดเด่น 

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนชายทะเลบางพระมีศักยภาพในส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
คือ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญอันได้แก่ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในพื้นที่ริมชายทะเลและริมถนน
เทศบาล 10 ที่สามารถน ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรม  มีความเข้มแข็ง
และมีบทบาทในการท างานร่วมกับภาครัฐ และที่ส าคัญเทศบาลต าบลบางพระให้ความส าคัญและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระให้เกิดความยั่งยืน
นั้น เทศบาลต าบลบางพระควรเป็นก าลังหลักในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ ควรเน้นการน า
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชนมาใช้ประโยชน์ ควรน าทรัพยากรวัฒนธรรมในพื้นที่ริมสองฝั่งถนนเทศบาล 
10 มาใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลบางพระ ควร
ส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของ เกิด
ความรัก และหวงแหนทรัพยากรวัฒนธรรม อันจะส่งผลถึงการตระหนักในความส าคัญของการน าทรัพยากร
วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมและมีบทบาทร่วมกับเทศบาลต าบลบางพระในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
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WACHIRAPORN TIPRAK: AN APPLICATION OF CULTURAL RESOURCE TO 
DEVELOP COMMUNITY BASED TOURISM IN BANGPHRA SEASIDE, SRIRACHA DISTRICT 
CHONBURI PROVINCE. THESIS ADVISER: ASSOC. PROF. SUPAPORN JINDAMANEEROJ. 125 pp. 

The research aims to study the importance of cultural resources of Bangphra seaside 
community, Sriracha district, Chonburi province, to develop tourism in the area.  The study uses 
qualitative research methods, namely, documents study, field study, participant observation and non-
participant observation, informal interview and in-depth interview, and survey. 

The results show that Bangphra Subdistrict Municipality plays an important role in 
promoting tourism of seaside community. There has been the development of the area and facilities to 
support tourism in the past 10 years. The main feature of the community is the old community which 
has valuable resources in terms of ecology and culture. It also shows fisherfolk identity. Besides seaside 
community, a nearby community which is located along both sides of the Municipality 10 street, an old 
area which is also a part of Bangphra seaside, has important resources such as ancient wooden houses, 
city pillar shrine, shrine, and temple. These mentioned locations can be studied along with the seaside 
community of fisherfolks, their wisdom and belief, and beautiful ecosystem, which are cultural resources 
that can be beneficial to the tourism of Bangphra seaside community. An image of the old community 
of Bangphra seaside, an important area in Chonburi, which is rich of history, culture, and wisdom can 
lead to the development and the promotion of the outstanding tourist attractions. 

According the research findings, Bangphra seaside community has great potential in 
promoting the development of tourism.  The important tourism resources are community’ s cultural 
resources both seaside and roadside of Municipality 10 street. Moreover, the community is strong. The 
community and the government work together. Most importantly, Bangphra Municipality actively and 
continuously promotes the tourism.  Therefore, to develop Bangphra seaside sustainable tourism, 
Bangphra Subdistrict Municipality should be the leader in promoting the development of tourism as it 
has always been. In addition, the important cultural resources of the community and the roadside of 
Municipality 10 street should be beneficial to tourism and related to existing tourism in Bangphra 
seaside. Furthermore, the participation of people in the community in developing tourism should be 
promoted. They should be encouraged to be the proud owners of the community, love, and value their 
cultural resources. As a consequence, this will result in people’s awareness of making best use of 
cultural resources as well as cooperate with Bangphra Municipality in developing Bangphra seaside 
community suitable and sustainable tourism. 
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เอกสารบทความ ต่าง ๆ ที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและน ามาอ้างอิงในงานศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือนๆ CRM รุ่น 4 
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นุชจรีศรีวิเชียร ที่คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า และร่วมลงพ้ืนที่ภาคสนามกับผู้ศึกษา 

ขอขอบพระคุณผู้เอ้ือเฟ้ือข้อมูลอันเป็นระโยชน์ส าคัญยิ่งต่อการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณสม
เจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีต าบลบางพระ และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบางพระ ชุมชนท้ายบ้าน 
ชุมชนวัดหลวงบางพระ วัดบางพระวรวิหาร และโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) 
ซึ่งทุกท่านได้กรุณาต้อนรับและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คุณป้าสมบัติ เกตุปรางค์ และ ดร.นัยนา สถิตเสถียร ที่เปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยงที่คอยชี้แนะใน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการส ารวจพื้นที่ภาคสนาม 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม

เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 65 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดด้าน
ตะวันตกตั้งแต่เหนือจรดใต้ ความยาวถึง 156.83 กิโลเมตร1 เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาช้า
นานเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ  โดยเฉพาะชายหาดบางแสนและ
พัทยาซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลาย
ล้านคน2 ชุนชนชายทะเลบางพระเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ซึ่ง
ปรากฏชื่อเมืองชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยในแผนที่ไตรภูมิซึ่งในปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่เขตปกครองของ
จังหวัดชลบุรี 4 เมือง คือ ด้านเหนือสุด  บางทราย ถัดลงมาคือ บางปลาสร้อย ใต้บางปลาสร้อย คือ 
บางพระเรือ และใต้สุดคือ บางละมุง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อใดบางพระเรือถูกเรียกว่า บางพระ3 
อย่างไรก็ตามบางพระได้ถูกรวมเข้ากับเมืองบางละมุงตั้ งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กระทั่ งสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นบางละมุงเป็นเมืองขึ้นกรมท่า ก่อนจะมีการปฏิรูปการปกครองเป็นระบบ
เทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองบางละมุงจึงถูกโอนไปรวมอยู่ในมณฑลปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2437 
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองส่วนท้องที่  ในปี พ.ศ. 2440 และข้อบังคับลักษณะการ
ปกครองท้องที่ ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) แล้ว ฐานะของเมืองบางละมุงเปลี่ยนเป็นอ าเภอ 2 อ าเภอ คือ 
อ าเภอบางละมุง และอ าเภอนาเกลือ โดยอ าเภอบางละมุงมีที่ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพระ ส่วนอ าเภอนา
เกลือตั้ งอยู่ ที่ ต าบลนาเกลือ  ต่อมาอ าเภอเมื องบางละมุ งเปลี่ ยนชื่ อ เป็ นอ าเภ อบางพระ

                                                           

       1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวิติศำสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 2. 

2จั งห วั ด ช ล บุ รี , รู้ จั ก ช ล บุ รี , เข้ าถึ ง เมื่ อ  28 เม ษ าย น  2559 เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
http://www.chonburi.go.th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B 
9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A5/%E0%B8%A3
%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3/tabid/
59/language/th-TH/Default.aspx? PageContentMode=1 

3สภาวัฒนธรรมต าบลบางพระ, บำงพระของเรำ (ชลบุรี : สภาวัฒนธรรมต าบลบางพระ, 
2553), 11-12. 
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ตามชื่อสถานที่ตั้ง ส่วนอ าเภอนาเกลือเปลี่ยนเป็นอ าเภอบางละมุงตามชื่อเดิม กระทั่งในปี พ.ศ. 2446 
ได้มีการย้ายที่ว่าการอ าเภอบางพระไปอยู่ที่อ าเภอศรีราชา แต่ชื่ออ าเภอยังใช้อ าเภอบางพระอยู่
เช่นเดิมจนถึงปี พ.ศ. 2459 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอศรีราชา4 จากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
พ้ืนที่นี้เอง ท าให้ชุมชนชายทะเลบางพระเป็นชุมชนย่านเก่าที่มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเหมาะ
ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี  

ทั้งนี้  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เทศบาลต าบลบางพระได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลบางพระให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion: OVC โดย
ใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนย่านเก่า เฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนริมชายทะเล ขณะที่พ้ืนที่ที่เชื่อมต่อกัน
คือพ้ืนที่ชุมชนริมถนนเทศบาล 10 ซึ่งเป็นชุมชนย่านตลาดเก่ามีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและ
ความส าคัญยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว อีกท้ังการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนมาจาก
ความคิดริเริ่มของคนในชุมชน ท าให้ชุมชนไม่สามารถน าทุนทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ทรัพยากร
วัฒนธรรมในชุมชนและชุมชนเป็นเจ้าของซึ่งที่มีอยู่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ และแนวทาง
การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและยั่งยืนของชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

ชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีทรัพยากรวัฒนธรรมอะไรบ้าง       
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาความส าคัญทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
 2. ศึกษาแนวทางการน าทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวิติศำสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 71 - 72. 
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พื้นที่ในกำรศึกษำ 
พ้ืนที่ในการศึกษา “การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” คือ พ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชน
ท้ายบ้านหมู่ 1 และชุมชนวัดหลวง หมู่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชาจังหวัดชลบุรี  

พ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ หมายถึง ชุมชนริมชายทะเลบางพระและชุมชนริมถนน
เทศบาล 10 ซึ่งเชื่อมต่อและรวมกันเป็นชุมชนย่านเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี  

 

  

ภาพที่ 1 แสดงเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ที่ ม า : ป รับ ป รุ งจ าก  google maps, เข้ าถึ ง เมื่ อ  20 เม ษ ายน  พ .ศ . 2559, เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
https://www.google. co. th/maps/@13.2094047,100.9358374, 1364a, 20y,90h/ data= 
!3m 1!1e3?hl=en 
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ชุมชนริมชายทะเลบางพระ คือ บริเวณพ้ืนที่ริมชายทะเลบางพระเป็นพ้ืนที่ที่เทศบาล
ต าบลบางพระได้ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางทิศเหนือเริ่มจากบริเวณท่ีเชื่อมกัน
ระหว่างถนนซอยหัวโขดที่มุ่งสู่อ่าวไทยกับหัวถนนเลียบชายทะเล ทอดยาวลงมาตามแนวชายทะเลอยู่
ระหว่างทะเลอ่าวไทยที่อยู่ในทิศตะวันตกกับถนนเลียบชายทะเลที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ 
สิ้นสุดที่ริมคลองสุครีพ 

ชุมชนริมถนนเทศบาล 10 คือ บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งถนนเทศบาล 10 ทิศเหนือเริ่มตั้งแต่วัด
บางพระวรวิหารตามแนวถนนลงมาทิศใต้คลองสุครีพ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้แนวทางการน าทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลที่มีความส าคัญมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 2. ส่งสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและยั่งยืนของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” เพ่ือศึกษาข้อมูลและความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าเหมาะสมต่อการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจและรวบรวมแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม 
พิสิฐ เจริญวงศ์1 ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม อธิบาย

ว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม นั้น มีทั้งของเก่าจากอดีต เป็นมรดกที่เหลือมาถึงคนรุ่นเรา และมีของใหม่ที่
เราสร้างขึ้น ทั้งนี้ระบุว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง องค์ประกอบของวัฒนธรรมทั้งที่ เป็น
วัฒนธรรมทางวัตถุ ในรูปของวัตถุ สิ่งก่อสร้าง สถานที่/แหล่ง และภูมิทัศน์ และวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ 
หรือวัฒนธรรมที่แสดงออก เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณีบอกเล่า และภาษา ฯลฯ 
ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากอดีต ผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยระบุว่าวัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็นองค์
อินทรีย์ หรือ องค์ชีวิต ที่สามารถวิวัฒน์ไปได้เรื่อย ๆ 

ขณะที่ สายันต์ ไพรชาญจิตร์2 ได้ก าหนดความหมาย และขอบเขตของทรัพยากร
วัฒนธรรมว่า หมายถึง ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม
ทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับต้องมองเห็นได้ และที่เป็นความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ 
กฎระเบียบแบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ จิตนาภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะ และการแสดงออกที่ไม่
สามารถจับต้องได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละ
ชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ เพ่ือใช้สอยให้สม
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม 

ธนิก เลิศชาญฤทธ์3 ได้อธิบายเกี่ยวกับการจ าแนกหรือแบ่งประเภทของทรัพยากร
วัฒนธรรม ไว้ว่า ทรัพยากรวัฒนธรรมมีหลายประเภทข้ึนอยู่กับวิธีการจัดแบ่ง  เช่น แบ่งตามสาขาวิชา

                                                           
1สายันต์  ไพรชาญจิตร์ , การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน , 

(กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน, 2550), 13. 
2เรื่องเดียวกัน 
3ธนิก เลิศชาญฤทธ์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา         

สิรินธร (องค์กรมหาชน), 2554), 20 - 29. 
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หรือศาสตร์ทางการศึกษา แบ่งตามแนวคิดล าดับความส าคัญและบทบาทเชิงบริหาร
จัดการ แบ่งตามลักษณะของการเป็นเจ้าของ  แบ่งตามลักษณะหน้าที่การใช้งาน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม หากใช้วิธีการแบ่งประเภททรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถครอบคลุม
ลักษณะกว้างและเห็นภาพชัดเจน  ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมมีอยู่ 2 ประเภทหลัก
ตามการจัดจ าแนกขององค์กรยูเนสโก โดยแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏหรือมีอยู่ ได้แก่ ทรัพยากร/มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible cultural resource) และทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได ้(tangible cultural resource) 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ในการประชุมทั่วไปขององค์การยูเนสโก้ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.  

2003 มีการเสนอวาระเพ่ือพิจารณาแนวทางในการดูแลและก าหนดประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ ที่ประชุมได้ก าหนดมาตรการความคุ้ม ป้องกัน และดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ทั้งหมด 40 มาตรา ภายในชื่อสนธิสัญญา Convention for Safeguarding of In tangible 
cultural Heritage 2003 ทั้งนี้  ในมาตราที่  2 ของสนธิสัญญา มีการกล่าวถึง นิยามของมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้  ว่าหมายถึง การปฏิบัติ  (practices) การแสดงออก (expression)              
การน าเสนอ (representations)  ความรู้  (knowledge) ทักษะ (skills) รวมทั้ งอุปกรณ์ วัตถุ 
สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลในบางกรณี มีส านึกว่าเป็น         
ส่วนหนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรมของพวกเขา ทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ต้องได้เหล่านี้           
ถูกส่งผ่านหรือถ่ายทอด จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งซึ่งมนุษย์ยังมีการผลิตซ้ า และสร้างทรัพยากร
ประเภทนี้ขึ้นใหม่อยู่ เสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การปะทะสังสรรค์กับธรรมชาติ           
และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง และเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้ยั่งยืนนาน ซึ่งรูปแบบ
ของทรัพยากร/มรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ได้ ได้แก่ 

1. ประเพณีมุขปาฐะ (oral traditions) และการแสดงออก ซึ่งรวมถึงภาษา (language) 
2. ศิลปะการแสดง (performing arts)  
3. ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบทางสังคม (social practices) พิธีกรรม (rituals) และเทศกาล 

(festive events) 
4. ความรู้และการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและจักรวาล (knowledge and practices 

concerning nature and universe) 
5. ทักษะงานฝีมือเชิงช่าง (traditional craftsmanship) 
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง ซากสิ่งของก่อสร้าง รวมถึงวัตถุท่ีจับต้องและสัมผัสได้

ด้วยมือและมองเห็นด้วยตาของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้สัมผัสและเป็นตัวแทนของมนุษย์ วัฒนธรรมของ
มนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน  นอกจากนี้ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ยังรวมถึง พืช สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์         
ในฐานะต่าง ๆ ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ตามลักษณะที่
ปรากฏ 2 กลุ่ม คือ ประเภทที่อยู่ติดที่ (immovable resource) ได้แก่ ร่องรอยต่าง ๆ (features) 
สิ่งก่อสร้าง (building) แหล่งโบราณคดี (sites) ย่านหรือสถานที่ (places/districts)  และประเภท
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เคลื่อนย้ายได้ (movable resource) ได้แก่ โบราณวัตถุ (artifacts) และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรมของมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์4 ได้อธิบายความหมายของค าว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ประกอบด้วยสองค าหลัก คือ ค าว่า “การจัดการ” หมายถึง การกระท า หรือ ศาสตร์และศิลป์ และ
การการด าเนินการธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง ขณะที่ “ทรัพยากร” หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้ว 
และมีศักยภาพที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หรือ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม มีที่มาจากการ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่ เกิดขึ้นก่อน โดยเริ่มจากการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมทางโบราณคดีท่ีนักโบราณคดีเห็นว่าทรัพยากรวัฒนธรรม เช่น แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ 
และสถาปัตยกรรมโบราณถูกท าลายมากขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจากธรรมชาติ และการกระท าของ
มนุษย์จึงเป็นห่วงว่าในอนาคตทรัพยากรเหล่านี้ อาจลดน้อยลงจนไม่หลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ใช้
ประโยชน์ต่อไป ดังนั้น จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมก่อนที่จะสายเกินไป 

เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ดังนี้  
1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมส าหรับการวางแผนและการป้องกัน            

เราต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่สมบูรณ์หรือมากที่สุดเท่าที่จะหาได้เสียก่อนจึงจะ
ด าเนินงานอย่างอ่ืน 

2. เพ่ือป้องกันทรัพยากรวัฒนธรรม และท าให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมร่วมไป
กับการอนุรักษ์และสงวนรักษาซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญรองลงมา ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ทรัพยากรเสื่อสภาพ
หรือสูญหายก่อนเวลาอันควร 

3. เพ่ือให้ประชาชน หรือ สาธารณชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ สามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม 

4. เพ่ือใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในการศึกษาเกี่ยวกับอดีต และให้เราได้ตระหนักถึง คุณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย 

กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ การประเมิน

ความส าคัญ (Assessing significance) การวางแผนการจัดการ (Planning for management) และ 
การก าหนดรายการจัดการ (Management   program) โดยการพิจารณาถึงคุณค่าและความหมาย 
ในสังคมร่วมสมัย เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนการจัดทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่ชุมชนต่าง ๆ5 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์6 ได้เสนอกรอบในการท าความเข้าใจ และอธิบายกระบวนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมซึ่งพัฒนามาจากวิธีการการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี เรียกว่า           
3E - Model ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติการที่ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ  

                                                           
4ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, 19. 
5เรื่องเดียวกัน, 64 - 67. 
6สายันต์ ไพรชาญจิตร์, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน, 67. 
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 1. กระบวนการเรียนรู้และการปลูกฝังจิตส านึก (E1-Education) เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน 
จากการปฏิบัติ งานจริง การจัดการศึกษาที่ เน้นการสื่อสารหลายทางแบบไม่ เป็นทางการ                  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหมู่นักวิชาการ นักจัดการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือความเข้าใจร่วมกันในเรื่องคุณลักษณะทางวิชาการเป็น
การสร้างจิตส านึกในคุณค่า และความส าคัญของทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการ
เล็งเห็นประโยชน์ของทรัพยากรทางโบราณคดีในการพัฒนาชุมชน 

2. การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวัตกรรมในการในจัดการ (E2 - Engineering) หมายถึง   
การคิดค้นรูปแบบวิธีวิทยา และเทคนิควิธีที่เหมาะสม ในการจัดการด้านวิชาการหรือการวิจัย ด้านการ
อนุรักษ์ การสงวนรักษา และแบบแผนการพัฒนา รวมทั้งการสร้างเงื่อนไข กฎเกณฑ์หรือข้อบัญญัติ
และกฎหมาย เพ่ือใช้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่ างยั่งยืนแก่ชุมชน               
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. การบังคับใช้กฎระเบียบ (E3-Enforcement) หมายถึง การน าเอาเงือนไข กฎเกณฑ์ 
ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่ชุมชน และสังคมตราขึ้นร่วมกันมาบังคับใช้ เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน และ
เอ้ืออ านวยให้กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดลงกลางคัน
หรือไม่ถูกละเมิดให้เสื่อมสภาพไปด้วยเหตุอันไม่สมควร 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าว ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดมาใช้
ระบุความเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ชุมชายทะเลบางพระ และใช้กระบวนจัดการการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมโดยสรุปเป็นขั้นตอนส าหรับการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติความเป็นมา 
สถานะปัจจุบัน เป็นต้น เพ่ือให้ได้องค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 2. ประเมินคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยใช ้องค์ความรู้พื้นฐาน
จากข้ันตอนที่ 1 มาใช้ประเมินคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อมา 
 3. ศึกษาแนวทางการน าทรัพยากรวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยั่งยืน 

แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีที่มาจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้เข้ามามี
บทบาทในกระแสการพัฒนาของประชาคมโลก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม (UN Conference on Human Environment) ขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุง
สต็อคโฮม ประเทศสวีเดน ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ7 

                                                           
7เทิดชาย ช่วยบ ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า, 2552), 47. 
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ต่อมา พ.ศ. 2535 ได้มีการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN 
Conference on Environment and Development : UNCED) ณ กรุงริโอเดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ซึ่งประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 178 ประเทศ ได้ร่วมลงนามรับรอง
ปฏิญ ญ าริ โอว่ าด้ วยสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒ นา (Rio Declaration on Environment and 
Development) และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของโลก โดยครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม8 

ในปี พ.ศ. 2545 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development : WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอร์ก 
ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งประเทศสมาชิกจ านวน 180 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามรับรอง
ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กและแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg Declaration and 
Johannesburg Plan on Implementation) โดยได้ เน้นหนักให้นานาประเทศน าแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่พอเหมาะพอควรเป็นไปอย่างสมดุลทั้งในภาค
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเกิดความอยู่ดีมีสุขตลอดไป9 

ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable tourism) 
การประชุม Globe’90 (พ.ศ. 2533) ณ ประเทศแคนนาดา ได้ให้ค าจ ากัดความของการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) ว่า หมายถึงท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากรของ
อนุชนรุ่นหลังด้วย10 

Organization of Caribbean States (OECS) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนว่า หมายถึง การใช้ประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและการเลี้ยงดูตนเอง เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้มา
เยือนและเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ในท้องถิน่นั้น ๆ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าหมายถึง
การพัฒนาทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุด ในพระราช
กฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

                                                           
8บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548), 4 
9เทิดชาย ช่วยบ ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง, 48. 
10เรื่องเดียวกัน 
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พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้ระบุไว้ว่า “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” หมายความว่า การจัดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ลักษณะที่ส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัด
ความสามารถของธรรมชาติและต้องมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยวอีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้ความปรารถนาของ
ประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น 

กล่าวโดยสรุปการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่สามารถสนองความ
ต้องการ หรือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่น โดยมีการจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ให้คงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และระบบนิเวศในพ้ืนที่นั้นไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป11 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับหลักการขององค์กรการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 
WTO) ดังนี้  

1. ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทางกายภาพ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

2. ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
ที่เก่ียวข้องกับชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต 

3. ต้องก่อให้เกิดการกระจายรายได้ (ผลประโยชน์) อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้เกิดจาก
การกระจุกตัวเฉพาะผลประโยชน์ที่เป็นรายได้เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เท่านั้น 

4. การจัดการพ้ืนที่ต้องเป็นไปด้วยความยินดีของประชาชนในชุมชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
นั้น  

ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการเบื้องต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนขององค์กรการท่องเที่ยวโลกที่มีดังนี้ 

1. มีการด าเนินการจัดการภายใต้ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ (Carrying 
capacity) ในการทดแทนฟ้ืนฟู ให้สามารถผลิตและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดไปโดยไม่
ถดถอยหรือเสื่อมโทรมลง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Local participation) และ
ความต้องการของชุมชน (Local needs)  

2. มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่ท้องถิ่น (Equity)  
3. ให้ประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว (Quality of experience) 

                                                           
11เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน สาขาวิชา

การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555, 6 - 8. 
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4. ให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ ทรัพยากร และวิถีชีวิต 
(Education and understanding)  

5. เน้นการออกแบบที่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและใช้วัสดุในท้องถิ่น (Local 
architecture and local material) 

6. เน้นการผสมผสานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสู่แผนพัฒนาระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ (Integration of sustainable tourism to local, regional and national plans)  

7. เน้นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือเป็นฐานในการตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบ (Information 
and monitoring)12 

ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย กล่าวถึง 
หลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้ 

1. สมาชิกของชุมชนจะต้องควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ก าหนดแหล่งทรัพยากรที่จะต้องได้รับการท านุบ ารุง
และส่งเสริม รวมทั้งการร่วมก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการ นอกจากนี้
สมาชิกของชุมชนจะต้องเข้าร่วมในการด าเนินการตามแนวทางและกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณูปโภคและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

2. นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวควรพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจะต้องรวมถึงโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณภาพ การ
จัดหางานที่ดีและเหมาะสมกับคนในพื้นที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่
ละพ้ืนที่ และหนึ่งในกระบวนการจ้างงานที่มีคุณภาพนั้น คือการให้โอกาสคนท้องถิ่นเข้ามาร่วมบริหาร
และจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้ านค้า ฯลฯ นอกจากนี้ 
การให้การศึกษา การฝึกอบรมกับคนในท้องถิ่น และการให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจ เป็นส่วนส าคัญของนโยบายการพัฒนาประเภทนี้ด้วย 

4. การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวควรเป็นไปอย่างกว้างขวางในแต่ละพ้ืนที่ 
มีการพัฒนาการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์และการเชื่องโยงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนในการวางแผน การพัฒนาและการด าเนินงานบริหารทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
ตลอดจนการบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กันระหว่างสมาชิกชุมชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่าง ๆ 

5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องให้ความเสมอภาคระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ การกระจาย
ต้นทุนและผลประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องเกิดขึ้นทั้งในคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับคนรุ่นต่อไป เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวและ
ชุมชนควรจะรักษาทรัพยากรให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่น้อยกว่าสิ่งที่ เรามีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถน ากลับมาสู่ภาพเดิมได้ 

                                                           
12เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน สาขาวิชา

การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555, 7 – 8. 
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6. การวางแผนระยะยาวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นหลักประกันว่าพ้ืนที่นั้น ๆ จะไม่เสียหายจากการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพียงเพ่ือประโยชน์
ระยะสั้นและละทิ้งไปเมื่อนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจหมดความสนใจและย้ายไปที่อ่ืน การวางแผน
ระยะยาวจะช่วยส่งเสริมให้มีกลยุทธ์ต่าง ๆในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของพ้ืนที่และช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

7. ความกลมกลืนเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยวสถานที่และ
ชุมชน องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียในพ้ืนที่และ
ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและมนุษย์ ตลอดจนการตระหนักถึง
ความส าคัญของการร่วมมือระหว่างรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนองค์กร
ไม่แสวงก าไรที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. กลยุทธ์และแผนด้านการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับนวัตกรรมและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่าง ๆ 

9. ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระดับต่าง  ๆ 
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นมากโดยเฉพาะนโยบายด้าน
การท่องเที่ยวและนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งการขนส่ง ที่จอดรถ ความสามารถ
ในการรองรับด้านน้ าดื่มน้ าใช้ ความสามารถในการก าจัดน้ าเสียจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับ
แผนการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

10. การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากแต่ละธุรกิจหรือการด าเนินงานด้านหนึ่งด้านใด ย่อมมีผลกระทบต่อ
การประกอบการหรือคุณภาพการท างานของธุรกิจด้านอ่ืน ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

11. มีความจ าเป็นที่จะต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่จะต้องได้รับการพิจารณา โดยครอบคลุมทั้งข้อจ ากัดและการ
พัฒนาด้านกายภาพ ธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อจ ากัดของท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อม แผนและการด าเนินงานใด ๆ ควรได้รับการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

12. จะต้องมีการพัฒนาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ส าหรับการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
รวมถึงการประเมินผลกระทบ นอกจากนี้จะต้องมีการสร้างประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบัติส าหรับ
การท่องเที่ยวในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้ งการพัฒนาดัชนีชี้วัดและ
ขีดจ ากัดส าหรับใช้ชี้วัดผลกระทบและความส าเร็จของโครงการท่องเที่ยว กลยุทธ์ส าหรับการปกป้อง
และติดตามตรวจสอบเป็นสิ่งจ าเป็น หากชุมชนต้องการปกปักษ์รักษาทรัพยากรซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของสินค้าทางกานท่องเที่ยวของพวกเขา 

13. การวางแผนการท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยนแปลงจากแนวทางดั้งเดิมที่เน้นการเติบโต
ของอุสาหกรรมมาเป็นให้ความส าคัญกับโอกาสในการจ้างงานและการพัฒนารายได้ รวมทั้งคุณภาพ
ชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่า การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการ
พัฒนานั้นสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่าง ๆ เช่น น้ า อากาศและที่ดินของส่วนรวม ควรมี
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ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ในฐานะผู้ใช้ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูก
น าไปใช้ในทางท่ีผิด 

14. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาการศึกษาและ
หลักสูตรรอบรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริม
ความสามารถทางธุรกิจ การประกอบอาชีพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ 

15. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมและการด าเนินการที
จะช่วยส่งเสริมลักษณะเด่นของสภาพภูมิทัศน์และพ้ืนที่ในบริเวณนั้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
และโอกาสในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ กิจกรรมต่างๆควรมุ่งให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ อัน
น าไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวขณะที่ยังยึดมั่นในหลักการอ่ืนๆ ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

16. ขนาดและประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวจะต้องสะท้อนให้
เห็นข้อจ ากัดและขีดความสามารถในการรองรับของงทรัพยากรในพ้ืนที่โดยเน้นการส่งเสริมให้จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการที่มีผลกระทบน้อย 

17. กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะต้องช่วยด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ สืบทอดกันมา ทั้ งนี้ โดยใช้หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานสากล 

18. การท าการตลาดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของ
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ โดยมีจิตส านึกรับผิดชอบและสะท้อนจริยธรรมของการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว13 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
ในการจัดการท่องเที่ยว “ชุมชน” นับเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในฐานะเป็นเจ้าของทรัพยากร

และเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงเมื่อเกิดการจัดการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หากชุมชนไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ให้
ความร่วมมือแล้ว การด าเนินงานที่อย่างยั่งยืนไม่อาจสามารถเกิดขึ้นได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การจัดการท่องเที่ยวมีได้หลายระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของชุมชน ดังนี้14 

ปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่   
1. ความพร้อมด้านทักษะการจัดการการท่องเที่ยว เช่น การบริการสื่อความหมาย

ธรรมชาติ การน าเที่ยว การจัดเตรียมที่พักและอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

                                                           
13ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย,  แนว

ทางการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กรุงเทพ : บริษัท แสงสว่างเวิลด์เพรส จ ากัด, 
2549, 8 – 11. อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบ ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง , (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552), 54-58. 

14มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 32464 (หน่วยที่ 
9 -15) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (นนทบุรี : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545),  109 - 111. 
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2. ความพร้อมของทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ เงินทุน เวลา 
แรงงาน และทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 

3. ความต้องการของชุมชนในการเข้าร่วมจัดการและ/หรือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
4. ความเข้มแข็งของชุมชนและผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนที่สมาชิกในชุมชนให้ความนับถือ

และเชื่อฟัง สามารถให้สมาชิกของชุมชนรวมกลุ่มกันด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนได้ 
ชุมชนมีความผูกพัน สามัคคี และยอมเสียสละในการท างานเพ่ือชุมชนในการจัดตั้งองค์กรท่องเที่ยว
และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และจัดการ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการท่องเที่ยวได้ 

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
1. นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้าร่วมในการ

จัดการการท่องเที่ยว เช่น นโยบายของกรมป่าไม้ในการให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการน าเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

2. ความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรเอกชน เช่น การสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งองค์กร
ท้องถิ่นส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว การสนับสนุนจากผู้ประกอบการในการน านักท่องเที่ยวมาใช้
บริการของท้องถิ่น เช่น มัคคุเทศก์ ที่พักและอาหารจากท้องถิ่น เป็นต้น  

ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวมี 4 ระดับ คือ 
1. การให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว เป็นการมีส่วนร่วมในระดับ

ต่ าสุด มักเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวที่ชุมชนไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยตรง หรือ
เป็นการวางแผนระดับมหภาคแต่ชุมชนมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการก าหนดนโยบายหรือแผน
ท่องเที่ยว 

2. การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ตัวแทนของชุมชนอาจเข้าร่วมในคณะกรรมการ หรือการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ื อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนในโตรงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

3. การด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ชุมชนมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม 

4. การท่องเที่ยวที่ด าเนินการโดยชุมชนเอง นับตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ และ
การติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรมในชุมชน 

ซ่ึงปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่  
1. ชุมชนต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านพ้ืนที่และสิ่งดึงดูดใจ (attraction) และ

สามารถเข้าถึง (access) หรือได้รับความเห็นชอบให้เข้าไปด าเนินการจัดบริการท่องเที่ยวได้ 
2. ต้องมีตลาดการท่องเที่ยวอยู่แล้วในพ้ืนที่หรือบริเวณใกล้เคียง หรือมีโอกาสที่จะมี

นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน 
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3. ชุมชนต้องมีองค์การรองรับส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 
4. ชุมชนต้องมีทักษะและความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการระบบการเงิน การบัญชี การให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มัคคุเทศก์ ที่พัก อาหาร การตลาดและประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน เป็นต้น 

จากหลักการของการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งระบุให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งชาติของ
ท้องถิ่นตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น กระบวนการสร้างความพร้อม
และกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนินงานและการติดตามประเมินผลกระทบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชุมชนถึงหน่วยงานรับผิดชอบถึงโอกาส ความเป็นไปได้ ข้อจ ากัด
หรือปัญ หาใด  ๆ  จากการด าเนิ นการดั งกล่ าว อีกด้ วยทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ ชุ มชน เห็ นคุณ ค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการดูแลทรัพยากรดังกล่าวด้วย
ตนเอง และสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุผลนี้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน สนองตอบความต้องการของชุมชนได้
อย่างแท้จริง รวมไปถึงเกิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

ชุมชนและสมาชิกชุมชนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ 
ดังนี้15  

1. สมาชิกของชุมชน หรือองค์กรชุมชนเองเป็นเจ้าของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว หรืออาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนจึงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน หรือมีการพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติในกิจการอ่ืน ๆ  

2. สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง นักท่องเที่ยวมักสนใจมาดูกิจกรรมในชุมชนและจับจ่ายซื้อสินค้าหัตกรรมหรือ
ผลิตผลการเกษตรจากชุมชน ท าให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว       

3. สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ใหญ่บริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวท้องถิ่น ล่องแพ หรือ เดินป่า เป็นต้น 

4. องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยว ในบางแห่งที่องค์กรชุมชนมีความเข็มแข็ง 
และมีความสนใจในการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกของชุมชน เช่น รายได้จากการ
ท่องเที่ยว การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างเสริมความผูกพันในชุมชน การต่อสู้ทาง
สังคม หรือการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติองค์กรชุมชนนั้น ๆ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับบุคคลภายนอก และน าไปสู่เป้าหมายที่ชุมชนต้องการ 

                                                           
15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 32464 (หน่วยที่ 

9 -15) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 86 - 87. 
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5. ชุมชนในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามกฎหมาย    

6. สมาชิกของชุมชนในฐานะนักท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เข้าไปใช้แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
เองหรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ด้านนันทนาการ ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนานและ
ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ได้ว่า ชุมชนสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวผ่าน
ทางการให้บริการต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยการจัดให้มีการ
บริการและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นยังมีความสัมพันธ์
กับทรัพยากรการท่องเที่ยวในฐานะผู้ดูแลจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวไปพร้อมกับการรักษาแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม
และก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม       
 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดการท่องเที่ยวท่องเที่ยวนอกชุมชนที่จ าเป็นต้องมีบทบาทส าคัญแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของชุมชน
ท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น ามาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ชายทะเลบางพระซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางพระในปัจจุบัน  

มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นโดย 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดได้ก าหนดมาฐานดังกล่าว เพ่ือให้
การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีทิศทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ภายใต้
กรอบของการถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยว และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอย่าง
เต็มศักยภาพจะส่งผลดีต่อชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ 

1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน จะท าให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพและ
เกิดการจ้างงาน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ตลอดจนสินค้าท้องถิ่นประเภทหัตถกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท าให้
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึน 

2. ด้านสังคม จะท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวมากขึ้น มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีการ
บริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายไปหางานท าในเมือง
ของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย 

ทั้งนี้ สิ่งส าคัญในการด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ
และค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังเช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ฯลฯ เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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องค์ประกอบและแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้สรุปองค์ประกอบและแนวทางการด าเนินงานด้าน 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว จ าแนกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทาง 

ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจ 
ของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ทั้งนี้ อาจแบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความงามตามธรรมชาติซึ่งสามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่น ภูเขา ป่าไม ้
น้ าพุร้อน ถ้ า น้ าตก ชายทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าจืด เป็นต้น 
บางแห่งได้รับการจัดให้เป็นสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาตเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น 

1.2 ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man- made Tourism Resource) นับเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็นผลงานที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ ที่อนุชนรุ่นหลังบังเกิดความ
หวงแหนและปฏิบัติสืบสานต่อไป ทั้งนี้ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น แบ่งออก 3 ชนิด ได้แก ่

1.2.1 แหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์  (Historical Tourism Resource) 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นตามประสงค์หรือประโยชน์ของมนุษย์เอง ทั้งที่เป็นมรดกในอดีตและ
ได้สร้างเสริมในปัจจุบัน แต่มีผลดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่นพระราชวัง 
ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ก าแพงเมือง คูเมือง อุทยาน
ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น16 

1.2.2 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต (Culture and Rural 
Way of Life) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมซึ่งปฏิบัติ
ยึดถือสืบทอดต่อกันมา เช่น ประเพณีในรอบปี ทั้งประเพณีในราชส านัก (พระราชพิธีต่าง ๆ) ประเพณีไทย 
ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น  ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
เข้าพรรษา ประเพณีกินเจ งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น พิธีโกนจุก 
พิธีบวช และพิธีศพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ได้แก่ การสร้างบ้านเรือน ชุดแต่ง
กาย อาหารประจ าถิ่น การประดิษฐ์ของใช้เพ่ือการด ารงชีวิต ภาษาพูดในท้องถิ่นและวรรณคดีพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ หมู่บ้านทอผ้า 
หมู่บ้านท าร่ม หมู่บ้านช้าง รวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ า เป็นต้น 

1.2.3 แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการและบันเทิง (Recreation Attraction)เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือการพักผ่อนที่ให้ความร่มรื่น บันเทิง เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน้ า 
ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การแสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม   เป็นต้น 

                                                           
16กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, “มาตราฐานการส่งเสริมการ

ท่ อ งเที่ ย ว .”  เข้ าถึ ง เมื่ อ  23 ตุ ล าคม  2558, เข้ าถึ ง ได้ จ าก  http://www.dla.go.th/work/ 
e_book/eb1/std210550/22/22.htm  

http://www.dla.go.th/work/%20e_book
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2. การบริการการท่องเที่ยว หมายถึง การให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือ
กิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการใช้ความสะดวกระหว่างการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริการการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ บริการขนส่งภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว บริการที่พักแรม บริการอาหารและบันเทิง บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงบริการ
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกอย่างไรก็ดี ความไม่ปลอดภัยอาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา              
ซึ่งภัยต่าง ๆ เหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงควรมีมาตรการใน
การสร้างความปลอดภัยอย่างจริงจัง และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องให้ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวซึ่งถือไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการการท่องเที่ยว 

3. การตลาดการท่องเที่ยว การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้น จะต้องมี
การตลาดการท่องเที่ยวในการชักน าให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง ความ
พยายามที่จะท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนและ
ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยการตลาด
การท่องเที่ยว ท าได้ 2 วิธี 

3.1 การให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว หมายถึง การให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง          
ต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และ
การบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น 

3.2 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หมายถึง การสื่อข้อมูลข่าวสาร  
การท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ จดหมาย เป็นต้น เพ่ือเชิญชวน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของตนกล่าวได้ว่า ในการพิจารณาองค์ประกอบภายในระบบการ
ท่องเที่ยว มีองค์ประกอบอีกมากมายที่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์ต่อกัน 
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ซึ่งความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ความแตกต่าง
ในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีสิ่งแวดล้อมนอกระบบที่
เกี่ยวข้องเกื้อหนุนเป็นอุปสรรคหรือได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวอีกหลายประการ เช่น สภาพ
กายภาพและระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม 
องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น17 

 
 
 
 
 

                                                           
17กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, “มาตราฐานการส่งเสริมการ

ท่ อ งเที่ ย ว .”  เข้ าถึ ง เมื่ อ  23 ตุ ล าคม  2558, เข้ าถึ ง ได้ จ าก  http://www.dla.go.th/work/ 
e_book/eb1/std210550/22/22.htm 
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ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยองค์ประกอบ  
3 ด้าน คือ  

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
1.1 กรณีท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการบ ารุง  

ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ด าเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว เช่น โครงสร้างเส้นทางเดิน 

ที่พัก ซุ้มประตู เป็นต้น 
ด าเนินการปรับปรุงด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ

ห้องจ าหน่ายบัตร ร้านจ าหน่ายสินค้า ห้องน้ า ป้ายบอกเส้นทาง เป็นต้น 
ด าเนินการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ เช่น ผู้รับผิดชอบงบประมาณ เป็นต้น 
ด าเนินการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อม เช่น มลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง น้ าเสีย 

ขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
1.2 กรณีที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ค้นหาจุดเด่น หรือจุดดึงดูดของท้องถิ่นทางด้านการท่องเที่ยว เช่น โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เป็นต้น 
ด าเนินการสร้าง พัฒนาทางด้านกายภาพ เช่น โครงสร้างเส้นทางเดินที่พักผ่อน          

เป็นต้น 
ด าเนินการสร้าง พัฒนาทางด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่

จอดรถ ห้องจ าหน่ายบัตร ร้านจ าหน่ายสินค้า ห้องน้ า ป้ายบอกเส้นทาง เป็นต้น 
ด าเนินการสร้าง พัฒนาทางด้านการบริหารจัด การ เช่น  ผู้ รับผิดชอบ 

งบประมาณ เป็นต้น 
ด าเนินการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น มลพิษ

ทางเสียง ฝุ่นละออง น้ าเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
2. การพัฒนาบริการท่องเที่ยวในพ้ืนที่รับผิดชอบการด าเนินการพัฒนาบริการการ

ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ด าเนินการได้โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ด้านการบริการท่องเที่ยว ทั้ง 8 องค์ประกอบดังนี้ 

บริการด้านความปลอดภัย 
บริการภัตตาคารและร้านอาหาร 
บริการสินค้าและของที่ระลึก 
บริการที่พักค้างแรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
บริการด้านบันเทิงและนันทนาการ 
บริการด้านสารสนเทศ 
บริการด้านการขนส่ง 
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3. การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
การด าเนินการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ด าเนินการได้โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การก าหนดแผนการตลาดท่องเที่ยว 
ด้านที่ 2 การสร้างเส้นทางหรือกิจกรรมท่องเที่ยว 
ด้านที่ 3 การโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย18 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและการท่องเที่ยวของชุมชนบางพระ รวมถึงงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
วัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่ อ่ืน ๆ มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและ
แนวทางในการศึกษานี้  

งานศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนชายทะเลบางพระ 
งานวิจัยของ ทัศนีย์ ทานตวณิช19 เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า บางพระเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์
และความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในชุมชนด้านชายฝั่งทะเลที่ยังคงสะท้อนวิถีชีวิตที่ยังคง
เอกลักษณ์ของชุมชนชายทะเลให้เห็นผ่านภูมิปัญญา ประเพณีความเชื่ อ เช่น การท าประมงชาย
ชายฝั่ง การแปรรูปอาหารทะเล การต่อเรือ และประเพณีแห่พญายม เป็นต้น นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ยัง
มีศาสนสถานที่ส าคัญ คือ วัดบางพระวรวิหาร วัดวิเวการาม และวัดเขาบางพระ โดยงานวิจัยเรื่องนี้ 
ถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งผู้ศึกษาสามารถน าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์คุณค่าและประเมิน
ศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ต่อยอดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระต่อไป 

งานศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชายทะเลบางพระ 
สถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยบูรพา20 จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์           

เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา                     
วัดบางพระวรวิหาร ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าการน าสถานที่ท่องเที่ยว              

                                                           
18กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, “มาตราฐานการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว.” เข้าถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2558 เข้าถึงได้จากhttp://www.dla.go.th/work/e_book/eb1 
/std210550/22/22.htm 

19ทัศนีย์ ทานตวณิช, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ชลบุรี : ส านักงานเทศบาลต าบลบางพระ, 2555)  

20สถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา วัด
บางพระวรวิหาร ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  (กรุงเทพฯ: สถาบันสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548) 

http://www.dla.go.th/work/e_book
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เชิงวัฒนธรรมมาสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่งต าบล             
หนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ค่อยประสบความส าเร็จนัก เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจว่าการที่จะน าสถานที่
ท่องเที่ยวมาพัฒนาให้เป็นสินค้าจะท าได้อย่างไร อีกทั้งประชาชนในชุมชนยังขาดความตระหนักถึง
บทบาทในการมีส่วนร่วม ขาดความรู้ความสามารถ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ         
การส่งเสริมที่ดีในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และขาดการส่งเสริมการใช้วัสดุพ้ืนบ้าน เพ่ือท า
หรือออกแบบสินค้าของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ประจ าถิ่น ดังนั้น หากต้องการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีบทบาท 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก่อน           
เป็นส าคัญ 

อิสราภรณ์ พลนารักษ์ กมลวรรณ รอดหริ่ง และศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์21 จากงานวิจัย
เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  บนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง             
อ.ศรีราช จ.ชลบุรี โดยศึกษากระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน           
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง พบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มโดยภาพรวมจากการประเมินอยู่ในระดับต่ า             
ซึ่งอาจเนื่องมาจากโครงการท่องเที่ยว OVC ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของคนในชุมชน             
แต่มาจากการริเริ่มของภาครัฐเป็นหลัก และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนใหญ่เป็นคณะนักท่องเที่ยว
ที่มาเพ่ือศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก มีส่วนน้อยที่จะเข้ามาด้วยตนเอง ซึ่งมักเป็นผู้ที่ต้องการ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นส าคัญ ดังนั้น การส่งเสริมให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริการ
จัดการ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การตัดสินใจในกระบวนการวางแผนแก้ปัญหา 
การร่วมด าเนินงานตามแผน และการติดตามตรวจสอบประเมินผลงาน ลักษณะการวางแผนงานควร
เป็นลักษณะการวางแผนจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรู้สึเป็นเจ้าของ เกิดความรั ก 
ความหวงแหน และรู้ถึงการพึงพิงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า
อันจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในการบริหารทรัพยากรและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ไม่มีสร้างผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

งานศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน ๆ 
งานศึกษาของ กฤษณพงศ์ ภู่ กลาง 22 จากงานศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ ยว             

ทางวัฒนธรรม ย่านคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี ได้ศึกษาศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมย่าน              

                                                           
21อิสราภรณ์ พลนารักษ์, กมลวรรณ รอดหริ่ง และศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ , “รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้าน
ตลาดล่าง อ.ศรีราช จ.ชลบุรี.” (สนับสนุนโดย ส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555)  

22กฤษณพงศ์ ภู่กลาง, “การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ย่านคลองอ้อม จังหวัด
นนทบุรี.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 
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คลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี ผ่านการสร้างแบบประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม           
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอแนวในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบหลักของแบบประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม
ย่านคลองอ้อม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบด้วย 1. คุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่ คุณค่า           
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คุณค่าด้านความงาม และคุณค่าด้านการศึกษา 2. ศักยภาพใน            
การรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น และการเข้าถึง 3. การบริหารจัด            
การทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดการด้านการอนุรักษ์  และการจัดการด้านการท่องเที่ยว              
ผลการประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  
ขณะเดียวกันพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวทีมียังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และไม่ปรากฏ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วม ดังนั้น รูปแบบที่ เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว               
ทางวัฒนธรรมย่านคลองอ้อม คือ การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนตามกระบวนการ             
ที่เหมาะกับวิถีชีวิตและทรัพยากรที่ชุมชน 

งานศึกษาของ ปรัชญาพร พัฒนผล23 ในเรื่องการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม
แม่น้ าเพชรบุรี ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ ยววัฒนธรรมแม่น้ าเพชรบุรี โดยใช้
การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว เพราะการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจะช่วยให้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นที่รู้จักมาขึ้น คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ภายในชุมชน โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมคือ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจะท าให้คนหันมาใส่ใจ
ดูแลแม่น้ าเพชรบุรีมากขึ้น ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยว คือ ปัญหาด้านปริมาณน้ าในแม่น้ าเพชรบุรีที่มีปริมาณ ไม่สม่ าเสมอตลอดปี อาจมี
ผลกระทบต่อการล่องเรือได้ ปัญหาความร่วมมือจากภาครัฐ ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาก็
เป็นไปได้ยาก และการขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านการท่องเที่ยว จากการศึกษานี้ 
ได้แนวทางส าคัญของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแม่น้ าเพชรบุรี คือการเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมคือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

                                                           
23ปรัชญาพร พัฒนผล, “การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่น้ าเพชรบุรี.” 

(วิ ท ย านิ พ น ธ์ ป ริญ ญ าศิ ป ศ าส ต ร์ ม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าก ารบ ริ ห าร งาน วัฒ น ธรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554) 
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จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถสรุปประเด็น
ความส าคัญ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา “การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีแนวคิดมา
จากการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวยั่งยืน โดย
น าทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรม และภาครัฐซึ่งเป็นผู้
มีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจใน
การน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนการวางแผนและด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถและ
บริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน  
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บทที่ 3 

การด าเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาในเรื่องประวัติความเป็นมา 
ทรัพยากรวัฒนธรมและการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ 
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษาต่อไป 

1. พื้นที่ในการศึกษา 
พ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ หมายถึง ชุมชนริมชายทะเลบางพระและชุมชนริมถนน

เทศบาล 10 ซึ่งเชื่อมต่อและรวมกันเป็นชุมชนย่านเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี  
ชุมชนริมชายทะเลบางพระ คือ บริเวณพ้ืนที่ริมชายทะเลบางพระเป็นพ้ืนที่ที่ เทศบาล

ต าบลบางพระได้ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความยาวของพ้ืนที่ตามแนวถนน
ประมาณ 800 เมตร ทางทิศเหนือเริ่มจากบริเวณท่ีเชื่อมกันระหว่างถนนซอยหัวโขดที่มุ่งสู่อ่าวไทยกับ
หัวถนนเลียบชายทะเล ทอดยาวลงมาตามแนวชายทะเลอยู่ระหว่างทะเลอ่าวไทยที่อยู่ ในทิศตะวันตก
กับถนนเลียบชายทะเลที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ สิ้นสุดที่ริมคลองสุครีพ  

ชุมชนริมถนนเทศบาล 10 คือ บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งถนนเทศบาล 10 เป็นพ้ืนที่ที่ถัดเข้ามา
จากชุมชนริมชายทะเลบางพระ ทิศเหนือเริ่มตั้งแต่วัดบางพระวรวิหารตามแนวถนนลงมาทิศใต้คลอง
สุครีพ ความยาวประมาณ 550 เมตร เทศบาลต าบลบางพระยังไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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ภาพที ่2 แสดงเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ที่ ม า : ป รับ ป รุ งจ าก  google maps, เข้ าถึ ง เมื่ อ  20 เมษ ายน  พ .ศ . 2559, เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
https://www.google. co. th/maps/@13.2094047,100.9358374, 1364a, 20y,90h/ data= 
!3m 1!1e3?hl=en 
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2. กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยทรัพยากรวัฒนธรรม และบุคคล ดังนี้ 
2.1 ทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และทรัพยากร

วัฒนธรรมที่จับต้องได้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนริมชายทะเลบางพระและชุมชนริมถนนเทศบาล 10 ทั้งนี้ 
พิจารณาจากมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชุมชน สามารถน ามาต่อยอดและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนได้ 

2.2 ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ คน และหน่วยงาน โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและ 
โดยพิจารณาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของชุมชนชายทะเล และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หน่วยงานราชการ ได้แก่ เทศบาลต าบล
บางพระซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางพระ ชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรวัฒนธรรม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเล
บางพระ 

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
3.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ                

ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากรายงานการวิจัย หนังสือ บทความ ข่าวสาร รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ เพ่ือน าข้อมูลได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา คือ 

3.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลด้านระวัติ
ศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่ผ่านมา โดยข้อมูล
พ้ืนฐานนี้จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามมาใช้ในการศึกษาท าควบคู่กัน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย ามากข้ึน 

3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน แนวคิด
ทรัพยากรวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.2 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
การรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงส ารวจพ้ืนที่โดยมีวิธีด าเนินการ 
ดังนี้ 

3.1.1 การสังเกต  
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมและท ากิจกรรมของ

ชุมชน เช่นกิจกรรมการท่องเที่ยว งานเทศกาลประเพณี เป็นต้น พร้อมกับสังเกตการณ์ เพ่ือเก็บข้อมูล
ระหว่างท ากิจกรรม  

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์กิจกรรม
ของชุมชน โดยผู้ศึกษาจะไม่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพกว้างและสามารถเก็บข้อมูล             
ได้ละเอียดขึ้น 
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3.1.2 การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยสัมภาษณ์ในลักษณะการพูดคุยและ

ซักถาม ทั่วไปโดยผู้ศึกษาเป็นผู้กล่าวน าเพ่ือให้ผู้ตอบเล่าเรื่องโดยอิสระเป็นวิธีการที่ท าให้ได้ข้อมูล
เบื้องต้นที่น าไปสู่การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
         การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีเลือกสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงซึ่งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของชุมชนชายทะเล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
วัฒนธรรม 
  3.1.3 การใช้แบบสอบถาม 
  ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามมาใช้ในการส ารวจและรวบข้อมูลข้อคิดเห็น เพ่ือมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนซึ่งเป็นผู้
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ จ านวน 100 คน และ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพ้ืนที่
ชุมชนชายทะเลบางพระ จ านวน 100 คน 

4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
4.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และน ามาสร้างเป็นแนวค าถามที่ครอบคลุมของเขตของการวิจัย โดยเนื้อหาของค าถามมี
ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ให้ข้อมูล โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

4.1.1 ข้อมูลและความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชายทะเลบางพระ  
4.1.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน 
4.1.3 การมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
4.1.4 การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระท่ีผ่านมา 
4.1.5 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 

4.2 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วนตามกลุ่มตัวอย่าง คือ 
4.2.1 แบบสอบถามชุมชน มีการตั้งแบบค าถามปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือให้

ชุมชนสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีโดยมีประเด็นค าถาม 3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 

4.2.2 แบบสอบถามนักท่องเที่ยว มีประเด็นค าถาม 3 ส่วน ได้แก่ ประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนชายทะเลบางพระ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 

4.3 แบบสังเกตการณ์ 
4.3.1 สภาพพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
4.3.2 การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
4.3.3 สภาพชุมชนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปรายละเอียดการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

รายการ ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือ 
1. การส ารวจพื้นที่ ทรัพยากรวัฒนธรรม 1. แบบสังเกตการณ์ 

2. แผนที่ 
3. บันทึกถ่ายรูป 

2. การสัมภาษณ์ 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวที่ผ่านมา
ของชุมชนชายทะเล  
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

เทศบาลต าบลบางพระ 
  - นายเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางพระ 
  - ปลัดเทศบาลต าบลบางพระ 
  - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ชุมชน 

- ผู้น าชุมชน  
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- ผู้สูงอายุในชุมชน 
- ผู้แทนของวัดบางพระวรวิหาร 
- ผู้แทนของโรงเรียน 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. บันทึกเสียง 
3. จดบันทึก 

1. การใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างชุมชน   จ านวน 100 คน 
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว  จ านวน 100 คน 

1. แบบสอบถาม 

 
5. การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลหลังจากได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยต่าง  ๆ  
เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชนแล้ว การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตรวมถึง             
การพูดคุยสัมภาษณ์ผู้ศึกษาสามารถตรวจสอบทบทวนความถูกต้องของข้อมูลให้ถูกต้องและแม่นย า
มากขึ้น  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณความที่ผู้ศึกษาน าข้อมูลจากข้อเท็จจริง            
ในปัจจุบันประกอบด้วยผลการส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระที่มีคุณค่า
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว  และจากการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากชุมชน 
รวมทั้งบริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรม และสถานการณ์ของการท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลบางพระในปัจจุบันมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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6. การน าเสนอข้อมูลและสรุปผล 
เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้ว ผู้ศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ

พรรณนา โดยน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้แก่ คุณค่าและ
ความส าคัญทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ และแนวทางการน าทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

 

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอน วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

ข้อมูลจากเอกสาร 
- เอกสารจดหมายเหตุ  
- เอกสารทางราชการ 

- แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม 

- รายงานการวิจัย หนังสือ    
  บทความ ข่าวสาร ฯลฯ 
 ศึกษารวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับศึกษา 

- ประวตัิความเป็นมาของชุมชน  

- บริบทชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

ข้อมูลจากภาคสนาม 
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม 

- การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และแบบไม่เป็นทางการ 

- การใช้แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษา 

- ความเป็นมาและความส าคัญ
ของชุมชน  

- คุณค่าและศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของทรัพยากร
วัฒนธรรม 

- ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

- วิเคราะห์ข้อมลูเอกสาร   
  ร่วมกับข้อมูลภาคสนาม 

- ตอบค าถามวัตถุประสงค ์

  การศึกษา 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ 

  ข้อมูล 
 

- แนวทางการใช้ทรัพยากร    
  วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการ  
  ท่องเที่ยว 

น าเสนอข้อมูลและสรุปผล - ทบทวนผลการศึกษา 

  และสรปุผล 
 

- รายงานฉบับสมบรูณ ์
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   บทที่ 4 
 

พัฒนาการการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 
  
 ชุมชนชายทะเลบางพระเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมา มีผู้คนชุมชนนับแต่สมัยอยุธยา ในอดีตเป็นจุดแวะพักของการเดินทางทางทะเลและเรือสินค้า
ระหว่างอ่าวไทยกับทะเลจีนใต้ ในการศึกษาการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเล
จังหวัดชลบุรี และความเป็นมาความส าคัญของชุมชนชยทะเลบางพระ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระต่อไป 
 
1. พัฒนาการประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 
12 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่  100 องศา 45 ลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
ประมาณ 65 กิโลเมตร  มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดด้านตะวันตกตั้งแต่เหนือจรดใต้ ความยาวถึง 156.83 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง คือ ด้านบนกว้าง ยื่นไปทางตะวันออกเขตอ าเภอบ่อทอง 
ส่วนทางด้านล่างยาวแคบขนานไปกับชายฝั่งตั้งแต่อ าเภอเมือง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และ
อ าเภอสัตหีบ1 มีลักษณะมีลักษณะวกโค้งไปมา ท าให้เกิดเป็นอ่าวต่าง ๆ คั่นออกจากกันด้วยแหลม
ขนาดเล็ก2 ตั้งแต่ปากแม่น้ าบางประกงถึงอ าเภอสัตหีบ ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งทะเล มี
ภูเขาลูกเล็ก ๆ สลับเป็นบางตอนลักษณะชายฝั่งเป็นหาดโคลนในเขตอ าเภอเมือง เกิดจากการพัดพา
มาทับถมของล าน้ าบางประกง มีโคนถับถมติดต่อกันไปในทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณก้นอ่าว
เป็นที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี ปลายสุดของอ่าวมีภูมิประเทศเป็นแหลม ได้แก่ แหลมสามมุขและแหลม
แท่น ระหว่างแหลมทั้งสองมีลักษณะเป็นอ่าวตื้นมีการทับถมของตะกอนทรายกว้าง 500 เมตร เป็น
ที่ตั้งของชายหาดบางแสน ระหว่างแหลมฉบังกับแหลมสามมุขมีอ่าวเล็ก ๆ ใกล้แหลมฉบัง คือ อ่าวไผ่
และอ่าวอุดม ในเขคอ าเภอศรีราชาชายฝั่งทะเลช่วงนี้ มีภูเขาติดชายฝั่งทะเลไม่มีตะกอน ท้องทะเลลึก
จากชายฝั่ง 1.5 เมตร และห่างฝั่ง 2 กิโลเมตร ท้องทะเลมีความลึกถึง 20 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
บริเวณนี้ มีความเหมาะสมส าหรับก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง ระหว่างแหลมฉบังถึงพัทยา ซึ่งอยู่

                                                           
1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวิติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 2. 

2เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน 
พ.ศ. 2525 (ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา, 2545), 4. 
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ห่างกันประมาณ 24 กิโลเมตร มีแหลมควานกั้นอยู่ ท าให้เกิดอ่าวขึ้น 2 อ่าว  อ่าวนาเกลือและอ่าว
ตาตุ่ม3  มีเกาะประมาณ 46 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะคราม เกาะสีชัง และเกาะล้านตามล าดับ4 

1.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ซึ่งมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่มีความส าคัญนับตั้งแต่สมัยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์เป็นต้นมา เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต 
ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จาก
การศึกษา ส ารวจ ขุดตรวจ ขุดค้นทางโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากร ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วง พ.ศ. 2516 – 2528 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอพานทอง อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอเมือชลบุรี พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็นชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ขนาด
ต่าง ๆ นับตังแต่ถ้ าเขาชะอาง 5 ยอดในแหล่งโบราณคดีถ้ าที่กลุ่มเขาชะอาง อ าเภอบ่อทอง ชุมชนโคก
พนมดี โคกพุทธา อ าเภอพนัสนิคม ชุมชนโคระกา โคกกะเหรี่ยง อ าเภอพานทอง และชุมชนเนินส าโรง 
อ าเภอเมือง5 แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของอ าเภอบ่อทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพานทอง 
เรื่อยลงมาถึงทางตอนเหนือของอ าเภอเมือง (ต าบลหัวล่อ) ในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานด าเนินชีพมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 8,000 - 6,000 ปี ที่ถ้ าเขาชะอง 5 ยอด 
ตั้งแต่ 6,000 ปีลงมาถึง 2,000 ปีที่โคกพนมดี และโคกพุทรา และ 2,000 -1,500 ปีที่โคกระกา โคก
กะเหรี่ยง และเนินส าโรง  

หากพิจารณาตามลักษณะพ้ืนที่ กลุ่มแรกอาศัยอยู่ตามถ้ าและเพิงผา กลุ่มต่อมาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ตามเนินดินที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนหรือป่าโกงกางแล้วขยับลงมายังที่ราบ จากนั้น  
ก็พัฒนาเป็นบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์6 นอกจากพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยของ
มนุษย์แล้วยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  
เขตจังหวัดชลบุรีมีการติดต่อกับสังคมภายนอกผ่านการเดินเรือโดยเป็นชุมชนหรือเมืองท่า เช่น เมือง
ศรีพโลเป็นเมืองท่าอยู่บนเส้นทางเดินทะเล ตั้งอยู่ในเขตบ้านศรีพโล อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็น
เมืองท่าที่มีความรุ่งเรืองอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือพุทธศตวรรษที่ 20 หรือเก่าไปกว่านั้น
เล็กน้อย พิจารณาดูตามต าแหน่งที่ตั้งของตัวเมืองและโบราณวัตถุที่พบ เมืองศรีพลโลคงเป็นชุมชน

                                                           
3คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวิติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี, 3. 

4เรื่องเดียวกัน, 4. 
5คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวิติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมปิัญญา จังหวัดชลบุรี,  43. 

6เรื่องเดียวกัน, 46. 
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เมืองที่ต้องเกี่ยวข้องกับการค้าขาย คือเป็นที่จอดพักสินค้าของอ่าวบางประกงแห่งหนึ่งก่อนจะเดินทาง
ต่อไปที่อ่ืน7 

ต่อมาเมืองศรีพโลลดความส าคัญลงเพราะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท าให้
ชายฝั่งเมืองศรีพโลไม่เหมาะสมที่จะเป็นท่าเรืออีกต่อไป เพราะบริเวณชายฝั่งตื้นเขิน เนื่องจากการทับ
ถมที่ถูกระแสน้ าพัดมาจากแม่น้ าบางประกง ท่าจอดเรือสินค้าจึงย้ายจากศรีพโลที่บางปลาสร้อยที่ห่าง
ลงไปเล็กน้อย หลักฐานที่พบในเขตเมืองศรีพโล คือ เครื่องสังขโลกสุโขทัย รวมทั้งชามเคลือบแบบ
เวียดนามในซากเรือท่ีจมในอ่าวไทย8 

1.2 สมัยอยธุยา – รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฎชื่อชุมชนโบราณริมชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัด

ชลบุรี ในแผนที่ไตรภูมิสมัยกรุงศรีอยุธยา มี 4 ชุมชน คือ บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ และ
บางละมุง นักโบราณคดีให้ทรรศนะว่า เมืองปลาสร้อย บางพระเรือ และบางละมุง เป็นชุมชนเมืองที่
เกิดขึ้นภายหลังเมืองศรีพโล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ที่ท าให้
เมืองศรีพโลไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองท่าเหมือนแต่เดิม ความเจริญของชุมชนการค้าจึงขยายตัวไปทางใต้
คือที่บางปลาสร้อย ซึ่งมีท าเลดีกว่าในแง่ของการตั้งหลักแหล่งของชุมชนเมืองบางปลาสร้อยจึงเจริญ
แทนที่เมืองศรีพโล9 และบางปลาสร้อยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับศรีพโล ในสมัยรัตนโกสินทร์ยุค
ปรับปรุงประเทศ ท่าจอดเรือสินค้าจึงขยายไปทางอ่างศิลา และเกาะสีชัง10 

สมัยอยุธยาเป็นยุคที่การค้าทางทะเลเฟ่ืองฟู มีการติดต่อกับชาติต่าง ๆ ทั้งทาง
ตะวันตกและตะวันออก เส้นทางเดินเรือในสมัยนั้นจะออกจากปากแม่น้ าเจ้าพระยาผ่านเกาะสีชัง 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด แล้วแยกเป็นสองทาง ทางหนึ่งมุ่งสู่ประเทศแถบตะวันออก โดนเดินเรือ
เรียบชายฝั่งทะเลไปเขมร ญวน ไปยังจีนหรือญี่ปุ่น ส่วนอีกด้านหนึ่งตัดข้ามอ่าวไทยที่เกาะช้างหรือ
เกาะกงมุ่งไปทางทิศใต้ผ่านเมืองชุมพรหรือแม่น้ าเมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นก็อาจจะเดินทางบกตัด
ข้ามคาบสมุทรภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามัน หรือเดินทางอ้อมคายสมุทรออกทางช่องแคบมะละกาเพ่ือ
ติดต่อกับประเทศทางแถบตะวันตกต่อไป ด้วยเส้นทางการเดินทางค้าขายเช่นนี้ท าให้หั วเมือง

                                                           
7เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน 

พ.ศ. 2525, 21. 
8ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, ร่องรอยของชุมชนโบราณที่ลุ่มน้ าพานทอง (เมืองโบราณ ปีที่ 5 

ฉบับที่  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2552), 45 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, “รายงานการวิจัยเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525”  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไม่ระบุที่พิมพ์), 22. 

9ภารดี มหาขันธ์, “การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก.” (โครงการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ บางแสน, 2553), 13.  

10ภารดี มหาขันธ์, การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก ยุคปรับปรุง
ประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน (นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด องศาสบายดี, 2555), 173-174. 
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ชายทะเลภาคตะวันออกจึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นสถานการค้าย่อยเพ่ือให้เรือสินค้าสามารถจอด
เติมเสบียง น้ าจืดได ้

เส้นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างมาก คือ เส้นทาง
การค้าไปยังเขมรและญวน โดยเดินเรือไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออกจากกรุงเทพฯ ผ่านบางประกง 
บางปลาสร้อย บางละมุง บางพระ ระยอง จันทบุรี ประแส ตราด และเกาะกงต่อไปยังเขมรและญวน 
โดยการค้ากับเขมรจะมีเรือไปค้าขายที่เมืองก าปงโสม เมืองฮาเตียน เต๊กเซียง และเขมา ส่วนการค้า
กับญวนมีเรือออกไปค้าขายที่เมืองไซ่ง่อน  เมืองไพโพ และเมืองเว้11 

ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาตอนปลายชาวจีนได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งตามเมืองรอบอ่าว
ไทย ทั้งนี้ เพราะบริเวณเมืองท่าส่วนใหญ่เป็นตลาดในการรับซื้อสินค้าและส่งออกสินค้าส าคัญ จึงมี
การจ้างงานสม่ าเสมอ การอพยพเข้ามาของชาวจีนส่วนใหญ่จะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยตามกลุ่มภาษา
ของตน เช่น เมืองบางปลาสร้อยได้กลายเป็นศูนย์กลางการอพยพของแรงงานจีนแต้จิ๋ว12  

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นยุคของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสยามในด้าน
การค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้ งด้านปริมาณและประเภทสินค้า กล่าวคือ ในด้าน
ปริมาณเพ่ิมขึ้นจากสมัยอยุธยาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการค้ากับส าเภาจีน ซึ่งท าให้สินค้าในระบบ
ส่วยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท าให้รัฐต้องพยายามส่งเสริมให้ มีการเพ่ิมผลผลิตให้ 
มากยิ่งขึ้น ในด้านประเภทของสินค้า จากเดิมที่เป็นสินค้าระบบส่วยซึ่งมีประเภทสินค้าที่หลากหลาย
หาได้จากธรรมชาติมาเป็นสินค้าที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก หรือการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมขั้นต้น เริ่มมีการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดหรือสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภท
เกิดขึ้น13 เช่น การเพาะปลูกอ้อยมีความส าคัญมากขึ้นเมื่อมีการริเริ่มน าเอาอ้อยมาแปรรูปเป็นน าตาล
ทรายโดยชาวแต้จิ๋วในสมัยรัชกาลที่ 214 ซึ่งมีแหล่งที่ปลูกอ้อยมาก คือ มณฑลปราจิณ นครชัยศรี 
พิษณุโลก ส่วนแหล่งท าน้ าตาลทรายที่เป็นแหล่งใหญ่ คือ จังหวัดชลบุรี15 

                                                           
11เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝ่ังทะเลตะวันออกก่อน 

พ.ศ. 2525, 26.  
12เรื่องเดียวกัน, 28. 
13เรื่องเดียวกัน, 94. 
14ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “เศรษฐกิจไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2398)” 

ใน เศรษฐกิจไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533, 83. อ้างถึงใน เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงาน
การวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝ่ังทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525, 32. 

15“น้ าตาลในประเทศสยาม ตอนที่ 1 ต านานย่อ” ในจดหมายเหตุของสภาเผยแผ่
พาณิชย์ ฉบับที่  3 มกราคม 2464, 11. อ้างถึงใน เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525, 32. 
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สมัยกรุงธนบุรี หัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ก็เริ่มมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจขึ้น ตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์ทรงแต่งตั้งบุตร
เจ้าพระยาจักรี (หมุด) หรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่าเจ้าพระยาจักรีแขก มาเป็นผู้รั้งเมืองชลบุรี (เจ้าเมือง
ชลบุรี) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงสันนิษฐานว่าบุตรของ
พระยาจักรีแขก ที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงแต่งตั้งให้มารักษาเมืองชลบุรีนั้นมีชื่อว่า “หวัง” ซึ่ง
ต่อมาทายาสายเมืองชลบุรีของท่าน ได้รับพระราชทานนามสกุล จากพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวว่า “สมุทรานนท์” 

พระชลบุรีศรีมหาสมุทร (หวัง สมุทรานนท์) เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองชลบุรี 
เป็นผู้มีฝีมือทั้งในด้านการปกครอง และการเดินเรือทะเลขนาดใหญ่ มักจะเดินเรือลาดตระเวน             
ตามชายฝั่งทะเลเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรีเสมอ เคยร่วมมือกับพระราชภักดีสงคราม
เจ้าเมืองบางละมุง และเจ้าเมืองระยอง ช่วยกันปราบปรามโจรสลัด ที่เข้ามาปล้นสะดมเรือสินค้า              
หลายครั้ง16 

1.3 สมัยรัชกาลที่ 5 – ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
จังหวัดชลบุรีได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมากขึ้นในยุคปรับปรุงประเทศตาม            

แบบตะวันตก นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ทั้งนี้ มาจากการเปิด
ประเทศติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางท าให้จังหวัดชลบุรีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่                
ชาวประเทศ เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างไทยกับต่างประเทศ ประกอบ
กับชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นผืนน้ าซอกเป็นสี่เหลี่ยมเข้าไปในผืนแผ่นดิน แล้ว           
โอบแผ่นดินหักเป็นมุมฉากออกไปทางตะวันออกของเมืองระยองซึ่งเป็นตัวทะเลใหญ่ ทะเลด้านชลบุรี
เป็นทะเลหน้าในคลื่นสงบ อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเป็นที่จอดเรือพักสินค้าที่ไปมา
ค้าขายกับราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ครั้งอดีต กล่าวคือ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชายทะเล 
แถบบ้านศรีพโล ต าบลหนองไม้แดงก็เป็นมี่จอดพักเรือสินค้าที่ไปมาค้าขายก่อนเข้า หรือเพ่ิงออกจาก
สันดอนปากแม่น้ าเจ้าพระยา ต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท าให้ชายทะเลแถบบ้านศรีพโล           
ไม่เหมาะที่จะเป็นท่าเรืออีกต่อไป เพราะบริเวณชายฝั่งทะเลดังกล่าวตื้นเขินเนื่องจากการทับถมของ
เลนที่ถูกกระแสน้ าพัดมาจากปากแม่น้ าบางปะกง ท่าจอดพักเรือสินค้าจึงย้ายจากศรีพโลไปบางปลาย
สร้อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง บางปลาสร้อยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับบ้านศรีพโล ท่าจอด
เรือสินค้าจึงขยายไปทางอ่างศิลา และเกาะสีชัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ17 

 
 
 

                                                           
16ภารดี มหาขันธ์, การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก ยุคปรับปรุง

ประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน, 107. 
17ภารดี มหาขันธ์, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชลบุรี (นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

องศาสบายดี, 2552), 62.  
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การที่จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก 
มีอากาศดีการเดินทางสะดวก และเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศที่เข้ามาเมืองไทย ชลบุรีจึงเป็น
สถานที่ที่ชาวต่างประเทศ (ชาวตะวันตก) นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน ตากอากาศ และพักฟ้ืน
จากการเจ็บป่วยในเดือนกันยายน พ.ศ.2381 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

หมอบรัดเล มิชชันนารี ชาวอเมริกา ซึ่งเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในกรุงเทพฯ              
ในสมัยนั้นได้เดินทางมาเที่ยวทะเลแถบบางปลาสร้อย อ่างศิลา แล้วขึ้นบกเดินทางต่อไปทางเขาเขียว
ซึ่งอยู่ด้านหลังบางพระเข้าไป หมอบรัดบันทึกถึงการท่องเที่ยวครั้งนั้นไว้ว่าสนุกเพลิดเพลินมาก 
กล่าวถึงความอุสมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้านหลังบางปลาสร้อยกับเขาเขียว และกล่าวถึงชาวจีนที่มาท าไร่
ครามอยู่แถบนั้นนอกจากชาวตะวันตกแล้วชนชั้นเจ้านายของไทยก็นิยมไปพักผ่อนตากอากาศ
ชายทะเลพักฟ้ืนจากการเจ็บป่วยที่ชลบุรีด้วยเช่นกัน18 

นอกจากชลบุรีจะเป็นเมืองท่าและเมืองตาอากาศแล้วชลบุรียังเป็นเมืองที่                
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้กระยาเลย ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานีชลบุรีเป็นเมืองส่วยไม้แดง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตร ได้ขอสัมปทานท าป่าไม้กระยาเลยที่ศรีราชา 
ตั้งบริษัทป่าไม้ศรีราชา (ท่ีรู้จักกันในสมัยต่อมาว่าบริษัทศรีมหาราชา) ในปี พ.ศ.244019  

บทบาทในเส้นทางการค้า 
ชายฝั่งทะเลตะวันนออกในอดีตเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้

เพราะ เรือก าปั่นสินค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่กินน้ าลึกกว่า 14 ฟุต ไม่สามารถผ่านเข้าออก
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่ส าคัญของประเทศได้สะดวก เพราะสมัยนั้นยังไม่มีการขุดลอก
ร่องน้ าที่สันดอนปากแม่น้ าเจ้าพระยา ดังนั้น เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จึงต้องจอดเพ่ือขนถ่ายสินค้า
ลงเรือล าเลียงเข้ามายังกรุงเทพฯ โดยในฤดูร้อนและฤดูฝนเรือจะจอดลบคลื่นลมทางท้ายเกาะศรีชัง
ด้านทิศเหนือ ส่วนในฤดูหนาวจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดออกจากฝั่งแรงมาก 

นอกจากนี้ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในเส้นทางที่จะเดินทางจากกรุงเทพ
ไปยังเขมรและญวนได้ โดยไปตามแม่น้ าเจ้าพระยา เข้าคลองส าโรง และออกมาเข้าสู่แม่น้ าบางประกง
เลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกไปเมืองชลบุรี และหัวเมืองต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งเมืองระยอง จันทบุรีแล้ว
เดินทางต่อไปยังเขมร และญวน20 เรือเหล่านี้จะหลบคลื่นลมเข้ามาจอดระหว่างเขาสามมุขกับอ่างศิลา 

                                                           
18ขุนวิจิตรมาตรา, เรื่องของเมืองชลฯ (กรุงเทพฯ: บริษัทวัชรินทร์การพิมพ์), 2 - 3 และ 

26 อ้างถึงใน ฝ่ายประมวลผลเอกสารจดหมายเหตุฯ คณะกรรมการ , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: 2554), 3 – 4. 

19กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2469 เอกสาร ร.7 กษ.5.1/2 ลงวันที่ 4 ก.พ.2440 - 2469 
อ้างถึงใน ฝ่ายประมวลผลเอกสารจดหมายเหตุฯ คณะกรรมการ , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: 2554), 57. 

20บุญรอด แก้วกัณหา การเก็บส่วยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325 - 2411) 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518 หน้า 81 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ 
ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝ่ังทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525, 33. 
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เพราะเป็นที่มีน้ าลึกและบังคลื่นลมได้ดี  ด้วยเหตุนี้ท าให้ชุมชนเกาะสีชังและอ่างศิลามีความคึกคัก 
การที่เรือค้าขายชาวต่างประเทศได้ไปพักขนถ่ายสินค้าที่ เกาะสีชังสม่ าเสมอนี้ ท าให้ราษฎรที่มีอาชีพ 
ทางการค้าขายเจริญมากขึ้น21 

อุตสาหกรรมป่าไม้ 
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้นานชนิด ในสมัย

รัชกาลที่ 5 ที่อุตสาหกรรมการท าไม้เติบโตในภาคเหนือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ขณะด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชการ ได้ลาพักราชการมารักษาตัวที่เกาะลอย ต าบลศรีราชา 
และมีโอกาสได้ออกส ารวจพ้ืนที่ต าบลศรีราชา พบว่า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้นานาชนิดเหมาะแก่การ
พาณิชย์ จึงได้ของจับจองพ้ืนที่และซื้อที่ดินไว้เป็นจ านวนมาก และกราบถวายบังคมลาออกจาก
ราชการใน พ.ศ.2540 พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตท าป่าไม้ที่ศรีราชา และได้รับ
สัมปทาน ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ. 2441 โดยตั้งบริษัทป่าไม้กระยาเลยศรีราชา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทศรีราชาทุน จ ากัด (พ.ศ.2451) และเปลี่ยนเป็นบริษัทศรีมหาราชาจ ากัดใน พ.ศ.2474 
ซึ่งอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2541 นี้ ท าให้พ้ืนที่ต าบลศรีราชาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ชุมชนมาการขยายตัวออกไป รวมทั้งเศรษฐกิจก็มีความเจริญขึ้นด้วย22 

นโยบายความม่ันคงและการทหาร 
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีความเจริญขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของพุทธ

ศตวรรษที่ 25 ปัจจัยที่ส าคัญคือ การเกิดขึ้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทหารเรือ แม้ว่าจะมี
พ้ืนฐานมาตั้งแต่ พ.ศ.2427 ที่พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหาทางปราบโจรสลัดโดย
โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เสด็จออกไปตั้งสถานีทหารเรือตามชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ตั้งแต่ชลบุรี บางพระ บางละมุง เกาะเสม็ด ระยอง จันทบุรี ขลุง ตราด และเกาะกูด และ 
พ.ศ.2445 พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ทรงจัดตั้ง
กรมทหารถาวรที่บางพระก็ตาม แต่ทั้งสองครั้งยังไม่มีผลต่อการพันาพ้ืนที่ของชุมชนภาคตะวันออกใน
ภาพรวม กระท่ังมีการสร้างฐานทัพเรือสัตหีบ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ทรงสนพระทัยภูมิประเทศของสัตหีบว่ามีความเหมาะสมที่จะสร้างเป็นฐานทัพเรือ จึงกราบบังคมทูล
ของพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือสร้างฐานทัพเรือ 

หลังจากเริ่มมีการก่อสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบปัญหาที่เป็นข้อเสียขอพื้นที่นี้ คือการมี
สภาพพ้ืนที่เหมือนป่าดงดิบที่ไม่มีน้ าจืด และเต็มไปด้วยไข้มาลาเรีย อีกทั้งการคมนาคมติดต่อกรุงเทพ
ยังไม่สะดวกมีเฉพาะทางเรือ ดังนั้นปัญหารีบด่วนคือการรีบเร่งในการพัฒนาการคมนาคมติดต่อกับ
กรุงเทพฯ ยังไม่สะดวกมีเฉพาะทางเรือ ดังนั้น ปัญหารีบด่วนคือการรีบเร่งในการพัฒนากาคมนาคม 
โดยเฉพาะการคมนาคมทางบก แต่การพัฒนาทางคมนาคมก็ไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนัก

                                                           
21เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝ่ังทะเลตะวันออกก่อน 

พ.ศ. 2525, 40. 
22เรื่องเดียวกัน. 
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เพราะปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและประเทศ การพัฒนาการคมนาคมทางบกจะเริ่มมีผลอย่างจริงจัง
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 247523 

1.4 สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน 
ในสมัยที่ยังไม่มีทางหลวงแผ่นดินติดต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ จังหวัด

ชลบุรีติดต่อกับกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง โดยเรือเดินทางทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่            
เป็นพาหนะส าหรับการติดต่อกับพ้ืนที่ในจังหวัดเดียวกันก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเช่นเดียวกัน เช่น            
การติดต่อกับอ่างศิลา บางพระ ศรีราชา บางละมุง นาเกลือ สัตหีบ และบางปะกง (ในสมัยที่บางประ
กงเป็นอ าเภอในจังหวัดชลบุรี) เป็นต้น24  

การสร้างทางหลวงแผ่นดินในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ก็มีประโยชน์ทั้งในด้านการปกครอง การป้องกันราชอาณาจักร การส่งเสริม
เศรษฐกิจ และเป็นเครื่องน าความสุขสมบูรณ์มาสู่ประชาชนได้อีกปัจจัยหนึ่งด้วย เขียนไว้ในบทความ
เรื่อง “เมืองบางปลาสร้อยหรือเมืองชลบุรี” ว่า 

สมัยที่ยังไม่มีการสร้างถนนสุขุมวิทต่อจากจังหวัดสมุทรปราการมาชลบุรีนั้น            
ได้มี เรือกลไฟรับส่งสินค้า และรับส่งคนโดยสารระหว่างชลบุรีและกรุงเทพ อยู่ถึง 5 ล า             
มีก าหนดออกจาชลบุรีมากรุงเทพฯ และออกจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี สวนทางกันทุกวัน และมีเรือ
ฉลอมทะเลขนาดใหญ่ ส าหรับบรรทุกสินค้า น้ าตาลทรายแดง ข้าว ปลา และอ่ืน  ๆ ไปยัง
กรุงเทพฯ อีกมากมาย  และมีเรือโดยสารรับส่งคนต่างต าบลก็มาก 

กระทั่งหลวงแผ่นดินสายบางประกง – ชลบุรี ซึ่งแยกจากทางหลวงสมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทราที่กิโลเมตรที่ 50.000 ไปจรดชายฝั่งแม่น้ าบางประกง ซึ่งมีระยะทางยาว 2.880 กิโลเมตร 
และจากแม่น้ าบางประกงฝั่งชลบุรีไปยังชลบุรี มีระยะทาง 13.754 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อย และเปิด
ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2485 พร้อมนี้ ทางกระทรวงคมนาคม ยังจัดให้มีเรือบรรทุก  
ยานพาหนะ และคนโดยสารข้ามแม่น้ าบางประกงไว้ด้วย 

ทางหลวงสายนี้ เมื่อได้เปิดการจราจรตลอดสายแล้วจะเป็นทางหลวงแผ่นดินที่
เชื่อมต่อทางหลวงสายกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ซึ่งจะต่อไปจนถึงจังหวัดระยอง ทางหลวงสาย
นี้จึงเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญยิ่งสายหนึ่งที่จะช่วยส่งเสรอมเศรษฐกิจของประเทศ และอ านวย
ความสะดวก ความเจริญ ให้แก่ท้องถิ่นท่ีทางหลวงสายนี้ผ่านไปอย่างยิ่ง 

ในส่วนของจังหวัดชลบุรี  ทางหลวงสายนี้น าความเปลี่ยนแปลง และความ
เจริญเติบโตในด้านต่างมาสู่จังหวัดชลบุรีอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ  อาชีพเดินเรือกลไฟ และเรือฉลอม
ทะเล รับส่งผู้ โดยสาร และสินค้าค่อยๆ หมดความส าคัญลง และสิ้น ไปในทศวรรษต่อมา ใน
ขณะเดียวกันก็เกิดรถโดยสารประจ าทางรับส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าขึ้นแทนที่ ความนิยมในการ

                                                           
23เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน 

พ.ศ. 2525, 48 - 49. 
24ภารดี มหาขันธ์, การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก ยุคปรับปรุง

ประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน, 278. 
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สร้างบ้านเรื่องยื่นลงไปในทะเลของชาวชลบุรีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป หันไปนิยมสร้างงบ้านเรือนบนบก
ตามแนวถนน เพราะสะดวกในการคมนาคม และประกอบธุรกิจมากมาย 

หลังจากเปิดใช้ทางหลวงแผ่นดินสายสมุทรปราการ บางประกง และชลบุรี แล้วไม่
นาน (พ.ศ.2486) ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีก็มีบัญชาให้สร้างบ้านพักตากอากาศ 
และเรือนรับรองของรัฐบาลขึ้นที่เขาสามมุขพร้อม ๆ กันนั้น (15 มิถุนายน 2486) คณะรัฐมนตรี มีมติ
แต่ตั้งคณะกรรมการจัดสร้างสถานตากอากาศที่หาบางแสน จังหวัดชลบุรี ท าให้พ้ืนที่ที่ไม่เคยมีใคร
รู้จักหรือสนใจมาก่อน ได้รับการพัฒนาจนเติบโตขึ้นเป็นสถานที่ตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง และ
มีผู้นิยมไปพักผ่อนตากอากาศ เล่นน้ า เล่นกีฬาทางน้ าท่ีชายหาดบางแสน ตราบเท่าทุกวันนี้ 

เมื่อ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) 
รัฐบาลภายใต้การท าของท่าน ได้มอบหมายให้กรมทางสร้างสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง ในท้องที่
อ าเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.2492 สะพานดังกล่าวสร้างเสร็จ และท าพิธีเปิดเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 มีชื่อว่า “สะพานเทพหัสดินทร”25 สะพานดังกล่าวนี้ ท าให้
การคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ กับชลบุรี สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีผลดีต่อการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของชลบุรี เป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง26 ไดแ้ก่  

การขยายตัวของการเกษตรกรรม  
ในอดีตมักเป็นการเกษตรกรรมเพ่ือให้เพียงพอกับการด ารงชีพ การขยายตัวในด้าน

ปริมาณและพ้ืนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งเสริมให้มีการท าเกษตรเพ่ือส่งเป็นสินค้ามากขึ้น โดยมีพืช
เศรษฐกิจ อาทิ การปลูกมันส าปะหลัง ที่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีความต้องการใช้แป้งมัน
ส าปะหลั งในประเทศเพ่ิมขึ้น  จนท าให้มีความพยายามทดลองผลิตแป้ งมันส าปะหลังขึ้น
ภายในประเทศ ผู้ริเริ่มในช่วงเวลานั้น คือ ร.ต.ท.สุริยน ไรวา27 ซึ่งได้ตั้งโรงงานมันส าปะหลังขึ้น โดยใช้
ชื่อ บริษัท เอส.อาร์-บราเดอร์ จ ากัด อยู่ที่ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และการปลูก
สับปะรดศรีราชา (สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย) จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุดใน
ภาคตะวันออก เพราะเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมสัปปะรดกระป๋อง อุตสาหกรรมนี้ได้เริ่มขึ้นใน

                                                           
25กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2492 – 2493, เอกสาร (2) สร. 02016652 กล่อง 1/27 

ภารดี มหาขันธ์, การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก ยุคปรับปรุงประเทศตามแบบ
สมัยใหม่ถึงปัจจุบัน (นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด องศาสบายดี, 2555), 280. 

26ภารดี มหาขันธ์, การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก ยุคปรับปรุง
ประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน, 278 - 280. 

27ศุภกิจ นัมมานนรเทพ มัส าปะหลังไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคตยังสดใส โรงพิมพ์
มิตรสยาม 2522 หน้า 2 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525, 59.  
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จังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยบริษัทอาหารสยาม จ ากัด เป็นโรงงานแปรรูปสับปะนดกระป๋อง
แห่งแรกในจังหวัดชลบุรี28 

การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว 
นโยบายของรัฐที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ภาคตะวันออก ท าให้ธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ทั้งในระดับนายทุนข้ามชาติและระดับชาวบ้าน ตลาดหนองมนเป็นตลาด
หนึ่งที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนของตลาดชาวบ้านในอดีต จากท่ีเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าในลักษณะ
ตลาดนัดเปิดตลาดในช่วงบ่ายสามโมง โดยชาวประมงเอาปลามาขาย มาแลกเปลี่ยนกับชาวนา
ชาวสวนที่หนองมน โดยจะมีคนจากต าบลเหมืองเอาข้าว ผัก ผลไม้ และฟืนมาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน 
ส่วนร้านประจ าจะเป็นร้านของคนจีน ขายสินค้าที่น ามาจากชลบุรีหรือกรุงเทพบ้าง ซึ่งสินค้าที่สั่งมา
ทางเรือและขึ้นฝั่งที่สามมุขแล้วบรรทุกเกวียนหรือหาบมาขายที่หนองมน ชุมชนหนองมนเริ่มหนาแน่น
ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อมีการสร้างสถานตากอากาศที่ชายหาดบางแสนและเขาสามมุข  ท า
ให้มีคนจากที่อ่ืนมาเป็นแรงงานรับจ้างหรือค้าขาย29 

ในปี พ.ศ. 2502 หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่พัทยา เริ่มเป็นที่สนใจ และรู้จักในฐานะ
สถานที่พักผ่อนตากอากาศอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เมื่อมีทหารสหรัฐที่มาประจ าฐานทัพชั่วคราว
ในประเทศไทย การพักผ่อนของทหารสหรัฐนี้ ท าให้ชาวพัทยาและประชาชนที่อยู่ใกล้ เคียงต่างมาให้
อ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ทหารสหรัฐ และในเวลานานอาชีพบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็
กลายเป็นอาชีพหลักของชาวเมืองพัทยา แทนอาชีพเดิม คือประมงและท าไร่30 

จากพัฒนาการประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี มีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะเมืองท่าบน
เส้นทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเป็นเมืองบนเส้นทางคมนาคมนี้เองจึงเป็นที่
สนใจของผู้ปกครองและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเมืองตามชายฝั่งทะเลในแต่ละยุคสมัย 
ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ และนโยบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกท า
ให้เมืองชายฝั่งทะเลในสมัยโบราณถูกลดความส าคัญลงตามล าดับ แต่อย่างไรก็ดี ชลบุรียังคงเป็นเมือง
ที่มีบทบาทส าคัญในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้ งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเมือง
อุตสาหกรรมที่ส าคญัของภาคตะวันออกในปัจจุบัน 

 
 

                                                           
28มนตรี กล้าขาย, การปลูกสับปะรดในภาคตะวันออก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด, 2529, 36 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, “รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์
ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525”, 62. 

29ตระกูล มีชัย และภารดี มหาขันธ์, เทศบาลเมืองแสนสุข ใน เทศบาลในบริบทการ
กระจายอ านาจแห่งยุคสมัย สถาบันนโยบายศึกษา  ,2538, 225 - 226. อ้างถึงใน เรืองวิทย์ 
ลิ่มปนาท, “รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525”, 76. 

30เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 2525, 77. 
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2. ความเป็นมาและความส าคัญของชุมชนชายทะเลบางพระ 
ชุมชนชายทะเลบางพระ เป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี มีความเป็นมามา

อย่างยาวนาน ดังปรากฏชื่อในแผนที่ไตรภูมิสมัยอยุธยา แสดงที่ตั้งชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี 4 
ชุมชน คือ บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ และบางละมุง ซึ่งชุมชนสามล าดับหลังนี้ปรากฏชื่อ
ในสมัยอยุธยาตอนกลาง นักโบราณคดีแสดงความเห็นว่า บางปลาสร้อย บางพระเรือ และบางละมุง 
เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นภายหลังชุมชนเมืองศรีพโล (ชุมชนบางทราย) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์ของเมืองศรีพโล ท าให้เมืองศรีพโลไม่เหมาะสมที่เป็นเมืองท่า และสถานที่ตั้งหลักแหล่ง 
ท าให้การค้าขายและแหล่งชุมชนขยายตัวลงไปทางใต้ที่เมืองบางปลาสร้อยซึ่งมีสภาพชายทะเลที่ดีกว่า 

เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์บริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในแผนที่
โบราณ ร่องรอยการขยายตัวของชุมชนริมฝั่งทะเล และหลักฐานทางโบราณคดีต่างสะท้อนให้เห็นว่า
เมืองท่าชายฝั่งทะเลรอบอ่าวไทย เช่น บางปลาสร้อย บางพระ บางละมุง ระยอง จันทบุรี ทุ่งใหญ่ 
(ตราด) เป็นต้น ต่างมีบทบาทในฐานะที่เคยเป็นจุดแวะพักของเรือสินค้าที่มีความส าคัญในระบบ
การค้าทางทะเลในน่านน้ าอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
โดยต าแหน่งที่ตั้งของเมืองบางพระและเมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออกต่าง ๆ รอบอ่าวไทยนี้               
ล้วนตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าและการเดินเรือด้านตะวันออกที่จะมุ่งไปสู่เมืองท่าชายฝั่งทะเลของเขมร 
ญวน และเมืองท่าชายฝั่งทะเลของจีน อีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถเดินเรือตัดข้ามอ่าวไทยไปยังเมืองท่า
ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้อีกด้วย31  ไม่ปรากฏหลักฐานว่าบางพระเรือถูกเรียกสั้นๆ ว่า บางพระ และถูก
รวมเข้ากับบางละมุงเมื่อใด อาจเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บางทราย บางปลาสร้อย รวมกันเป็นเมือง
ชลบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  ซึ่งชื่อเมืองบางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ หายไปเข้าใจว่า
บางพระเรือยังคงรวมอยู่กับเมืองบางละมุง จนกระท่ังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

“บางพระ”  ป รากฏชื่ อ อีกครั้ งด้ วย เป็ นที่ ตั้ งของอ า เภอบางละมุ ง กล่ าวคื อ                  
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบางละมุงเป็นเมืองขึ้นกรมท่า ก่อนจะได้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นระบบ
เทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองบางละมุงจึงถูกโอนไปรวมอยู่ในมณฑลปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2437 
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองส่วนท้องที่ในปี พ.ศ. 2440 และข้อบังคับลักษณะการ
ปกครองท้องที่ ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2551) แล้ว ฐานะของเมืองบางละมุงก็เปลี่ยนเป็นอ าเภอ 2 อ าเภอ    
คือ อ าเภอเมืองบางละมุง และอ าเภอนาเกลือ อ าเภอเมืองบางละมุง มีที่ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพระ                
ส่วนอ าเภอนาเกลือตั้งอยู่ที่ต าบลนาเกลือ ต่อมาอ าเภอเมืองบางละมุงเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอบางพระ
ตามชื่อสถานที่ตั้ง ส่วนอ าเภอนาเกลือเปลี่ยนเป็นอ าเภอบางละมุงตามชื่อเดิม จนในปี พ.ศ. 2446          
ได้มีการย้ายที่ว่าการอ าเภอบางพระไปอยู่ที่อ าเภอศรีราชา แต่ชื่ออ าเภอยังใช้อ าเภอบางพระอยู่
เช่นเดิมจนถึงปี พ.ศ. 2459 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอศรีราชา32 ตามต าบลที่ตั้ง “บางพระ” จึงเป็น
ต าบลบางพระในอ าเภอศรีราชานับแต่นั้นเป็นต้นมา 

                                                           
31ทัศนีย์ ทานตวณิช, ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี (ชลบุรี: ส านักงานเทศบาลต าบลบางพระ, 2555),  27 – 29. 
32ฝ่ายประมวลผลเอกสารจดหมายเหตุฯ คณะกรรมการ , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี (กรุงเทพฯ: 2554), 71-72. 
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ภาพที่ 4 แผนที่บ้านบางพระ ส ารวจโดยกรมแผนเมื่อ พ.ศ. 2461 แสดงที่ตั้งหมู่บ้าน วัดสว่างอารมณ์

ลักษณะภูมิประเทศ และเส้นทางคมนาคม 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ชุมชนชายทะเลบางพระ ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลต าบลบางพระ มีพ้ืนที่ 7.5 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มริมทะเลติด
อ่าวไทย ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับหมู่ 2 และหมู่10 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ  
ทิศใต้   ติดต่อกับหมู่ 9 และหมู่ 4 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่างเก็บน้ าบางพระ  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 7 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบางพระเต็ม

พ้ืนที่ทั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตลาดล่าง และหมู่ 3 บ้านบน และเป็นหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลบางพระบางส่วน จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่  หมู่ 4 บ้านเขาฉลาก 
หมู่ 6 บ้านบางพระ หมู่ 9 บ้านไร่ดินแดง และหมู่ 10 บ้านหินเพิง  
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนที่เทศบาลต าบลบางพระ 
ที่มา: เทศบาลต าบลบางพระ 
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จากงานศึกษาวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสที่ อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ 
มีความสอดคล้องกันว่า ความเจริญของบางพระสมัยก่อน ช่วง 50 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณตลาดล่างตั้งแต่      
วัดบางพระวรวิหารลงไปทางใต้ของวัด จนถึงคลองสุดสุครีพเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญ มีผู้คนอาศัยอยู่
หนาแน่นเรียกว่า บ้านบางพระ33 ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณถนนเทศบาล 10 ซึ่งความเก่าแก่และความส าคัญ 
ของถนนสายนี้จะเห็นได้จากบ้านเรือนไม้โบราณที่ยังคงอยู่หลายหลัง มีศาลหลักเมือง และศาลเจ้าเจียวกัว
แป๊ะกง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอายุมากกว่า 100 ปี 

ถนนเทศบาล 10 แต่เดิมเป็นถนนที่เชื่อมต่อถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ชายทะเล
บางพระ ก่อนที่จะมีการสร้างถนนซอยหัวโขด 

บริเวณตลาดล่างหรือบริเวณถนนเทศบาล 10 นี้ ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนท้ายบ้านและ
ชุมชนวัดหลวง มีพ้ืนที่ชุมชนชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางพระ เมื่อกล่าวถึง
ความเป็นมาของชุมชน มักถูกแบ่งแยกตามการแบ่งพ้ืนที่ชุมชนในปัจจุบัน กล่าวคือ ก่อนมีการแบ่งพ้ืนที่
เป็นชุมชน บริเวณบ้านตลาดล่าง แต่เดิมด้านที่ติดกับวัดบางพระวรวิหารจะเรียกว่า หัววัด และบริเวณด้าน
ที่อยู่ติดกับห้วยสุครีพในปัจจุบัน เรียกว่า ท้ายบ้าน34 ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูล และสัมภาษณ์เป็นที่น่า
สังเกตว่าในปัจจุบัน หากกล่าวถึง บ้านตลาดล่าง ส่วนใหญ่มักหมายถึง ชุมชนท้ายบ้านเป็นส าคัญ 

 

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงเขตสุขาภิบาลบางพระ พ.ศ 2506 ปรากฏต าแหน่งบริเวณตลาดเก่า (กรอบสีส้ม) 
ปัจจุบันคือแนวถนนเทศบาล 10 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 26 พ.ศ.2506 

                                                           
33ทัศนีย์ ทานตวณิช ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี, 58 

34สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง, 
14 พฤศจิกายน 2558. 
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ความเป็นมาขอ งชุมชนตลาดล่าง หรือ บ้านตลาดล่าง เป็นชุมชนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา ที่เรียกว่า บ้านตลาดล่าง เพราะเป็นท่าเรือแหล่งค้าขายแห่งแรกของต าบล ที่รับซื้อสินค้า
และน าไปขายต่อไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร ไม้ หรือสิ่งของจิปาถะโดยมีท่าเรือขนถ่ายสินค้าอยู่บริเวณ
ปากคลองสุครีพ และเพราะมีคนจีนเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมาก จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านเจ๊กจาก
ค าบอกเล่าของผู้ เฒ่า และเอกสารการค้นคว้าของ อาจารย์พีระพงษ์ สุขประเสริฐ ให้ข้อมูลที่
สอดคล้องกันว่า ความเป็นชุมชนบางพระเมื่อ 115 ปีเศษ เป็นที่ตั้งของเมืองบางละมุง มีพระยารักษา 
(เส็ง) เป็นเจ้าเมืองคนแรก และมีเจ้าพระยาสงครามรักษา (พร้อม) เป็นเจ้าเมืองคนที่สอง ต่อมามีการ
ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองเป็นแบบมณฑล และแบบสุขาภิบาล ท าให้ชุมชนท้ายบ้านผ่านการแปร
บ้านแปลงเมืองมาหลายสมัย35 

ขณะที่ความเป็นมาของชุมชนวัดหลวง มุ่งความส าคัญของความเป็นมาของพ้ืนที่อยู่ที่วัด
บางพระวรวิหาร ซึ่งมีความเป็นมาของชุมชนร่วมกับวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของบางพระ มีเหตุการณ์
ส าคัญ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเล  
ใน พ.ศ. 2400 ทรงเสด็จเยี่ยมกองทหารเรือที่บางพระ และทรงทะนุบ ารุงวัดบางพระวรวิหารที่ช ารุด
ทรุดโทรมในขณะนั้น36 

 จากการเป็นมาของชุมชนชายทะเลบางพระดังกล่าว ท าให้บริเวณพ้ืนที่ชุมชนชายทะเล
บางพระในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นย่านชุมชนเก่าผ่านทรัพยากรวัฒนธรรมอันประกอบด้วย วิถี
ชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญา ความเชื่อ รวมถึงสถานที่ส าคัญซึ่งเป็นทุนในของการท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลซึ่งจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 

 
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมา 
  การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมา เทศบาลต าบลบางพระมี
บทบาทส าคัญในส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

3.1 หมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ มีจุดเริ่มต้นเมื่อ กลุ่ม OTOP บ้านตลาด

ล่าง37 หมู่ที่  1 กลุ่มบ้านตลาดล่างบางพระ  หมู่ที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 1 ในการคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP 
ต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2549  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเสริมสร้างความ

                                                           
35สมหมาย  แจ่มกระจ่าง ศรีวรรณ  ยอดนิล และพีระพงษ์  สุดประเสริฐ, “รายงานการ

วิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (เล่ม 
2).” (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนาคม 2557), 67 - 68. 

36เรื่องเดียวกัน, 147. 
37บ้านตลาดล่าง เป็นชื่อของพ้ืนที่ริมสองฝั่งถนนเทศบาล 10 ในอดีตเป็นย่านเก่าของ

เมืองบางพระ แต่ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้เป็นชื่อกลุ่ม OTOP ของหมู่ที่ 1 ต าบลบางพระ ทั้งนี้ หมู่ที่ 1  
มีชื่อเรยีกตามการพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นว่า “ชุมชนท้ายบ้าน” 
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เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่กับการท่องเที่ยวหรือภูมิทัศน์ของ
ชุมชน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนและเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
โดยบ้านตลาดล่างบางพระได้รับคัดเลือกให้เป็น 120 หมู่บ้าน ที่ได้เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้าน OVC และ
ได้รับคัดเลือกเป็น  1 ใน 80 หมู่บ้าน OVC ในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งการประกวดหมู่บ้าน OVC เป็น
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion: OVC) ของกรมพัฒนา
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
ควบคู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือภูมิทัศน์ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน และ
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  

 

 

ภาพที่  7 ป้ายต้อนรับสู่ชุมชนท้ายบ้าน หมู่บ้าน1 (หมู่บ้านการท่องเที่ยว) 

บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็น  1 ใน 80 หมู่บ้าน OVC  เนื่องจากมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การประกวด 4P ประกอบด้วย P: People ด้านชุมชน P: Product ด้านพัฒนาผลิต P: Place 
ด้านการท่องเที่ยว และ P: Preserve ด้านอนุรักษ์ ซึ่งบ้านตลาดล่างมีพ้ืนฐานของการร่วมของกลุ่ม OTOP 
บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1 ซึ่งคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบของจังหวัดชลบุรี มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม               
คือ อาหารทะเลแปรรูป (กะปิ น้ าลา ฯลฯ) รวมเครือข่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อ่ืน ๆ ของต าบลบางพระซึ่งมี
ความหลากหลาย อาทิ หนังสติ๊กของ หมู่ที่ 2, ภาพนูนต่ าจากกระดาษสาหมู่ที่ 4, ซอสพริกของหมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 10 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ มีประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนที่เก่าแก่มากกว่าร้อยปี มีประเพณีแห่งพญายมที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทาง
วัฒนธรรม อาทิ วัดบางพระวรวิหาร พระพุทธบาทบางพระ วัดวิเวการาม และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบางพระ ห้วยสุครีพ และชายทะเลบางพระ ซึ่งชายทะเลบางพระนี้สะท้อนวิถี
ชีวิตดั้งเดิมซึ่งมีความโดเด่นของการเป็นชุมชนประมงพ้ืนบ้าน มีอู่ต่อเรือซึ่งยังคงมีอยู่ไม่กี่แห่งในภาค
ตะวันออกอยู่ในชุมชน และด้วยท าเลที่ตั้งของบางพระยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดชลบุรี ในการเดินทางสายถนนสุขุมวิท คือ ชายหาดบางแสน และเมืองพัทยาอีกด้วย   
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ภาพที ่8 นางสมบัติ เกตุปรางค์ ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กล่าวต้อนรับและบรรยายความรู้แก่
คณะผู้ศึกษาดูงานจากอ าเภอทับค้อ จังหวัดพิจิตร  

 

 

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล  OTOP บ้านตลาดล่าง  

จากการได้รับรางวัลหมู่บ้าน OVC มีตัวแทนเทศบาลต าบลบางพระ จ านวน 2 คน ได้ไป
ศึกษาดูงาน OTOP ณ เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น และกรมพัฒนาชุมชนได้เข้าให้ค าแนะน า และให้ความรู้
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจากการได้รับรางวัลนี้เอง ท าให้
เกิดความตื่นตัวของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายและ
แสดงผลิตภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยวและ มีการก าหนดเส้นทางและจุดแวะชมท่องเที่ยวในชุมชน มีโฮมส
เตย์ชุมชน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น38   

การพัฒนาศักยภาพเรื่องความรู้การท่องเที่ยวแก่ชุมชนมีอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ผ่านการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลบางพระ เช่น ในปี 2551 มีการจัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ ประจ า
ต าบลบางพระ ซึ่งเป็นโครงการน าร่องที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีภูมิล าเนาในเขตต าบลบางพระมาฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้มีองค์ความความรู้ในการถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่

                                                           
38สัมภาษณ์ ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

บางพระ, 6 พฤศจิกายน 2558. 
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เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีจะเป็นเสมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในต าบลบางพระเข้าด้วยกัน โดยมียุวมัคคุเทศก์ ท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในการน า
ชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ พระพุทธบาทร้อยปี วัดหลวงบางพระ หมู่บ้านประมงพ้ืนบ้าน ศูนย์ OTOP ของ
บางพระ น้ าตกชันตาเถร อ่างเก็บน้ าบางพระ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว39  

ในปี 2552 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณค่าและความเข้มแข็งของหมู่บ้านท่องเที่ยว 
OVC ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านท่อง เที่ยว 
OVC จ านวน 9 แห่ง ใน 4 ภาค และได้จัดท าเว็บไซต์ www.otoptravel.com เพ่ือน าเสนอจุดเด่น 
แหล่งท่องเที่ยว เทศกาลและงานประเพณี โปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว แผนที่หมู่บ้าน ฯลฯ ตาม
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน40  การเข้าร่วมครั้งนี้ท าให้มีการปรับปรุงข้อมูลและพัฒนาการรูปแบบ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางพระ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  ซึ่งมีเป็นการด าเนินงาน
ที่มีความร่วมมือของเทศบาลต าบลบางพระ  สภาวัฒนธรรมต าบล และผู้แทนชุมชน  ในการก าหนด
เส้นทางการและแหล่งท่องเที่ยวตามศาสนสถานที่ส าคัญ ได้แก่ งานประเพณีแห่พญายม วัดบางพระ
วรวิหาร วัดวิเวการาม วัดเขาบางพระ และพระพุทธบาทบางพระ และจุดเยี่ยมชมในพ้ืนที่ชุมชน
ชายทะเล อาทิ ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล  จุดหาหอยกระปุก  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์โอทอป อู่ต่อเรือ และท่าเรือขึ้นปู-ปลาอาหารสด เป็นต้น นอกจากนั้น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว เพ่ือเรียนรู้วิถีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ที่พักโฮมสเตย์ ลงเรืออวนล้อมขนาดเล็กดูวิถี
การจับปลาแบบพ้ืนบ้าน ออกเรือไดหมึกดูการวางวางอวนล้อมฝูงปลา การตกหมึก ชมวิวชายฝั่งลง
เรือเล็กแล่นเลียบชายฝั่งทะเล และแนะน าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เช่น อาหารทะเลสดจากเรือประมง 
เช่น ปู ปลาหมึก, อาหารทะเลพ้ืนบ้านตามร้านริมชายทะเล ,  อาหารทะเลแปรรูป เช่น กะปิ น้ าปลา 
น้ าพริกปลาหยอง ปลาทูต้มเค็ม และผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว อย่างซอสพริกศรีราชา รวมทั้งข้อมูล
การเดินทาง เป็นต้น  

 

                                                           

39ผู้จัดการออนไลน์, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดอบรม อบรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th 

/Local/View News.aspx?NewsID=9510000096794&TabID=3&  
40siamfreestyle, หมู่บ้านท่องเที่ยว OVC, ข่าวประชาสัมพันธ์ ททท., เข้าถึงเมื่อ 4 

พฤศจิกายน 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?show 
topic =2103  

http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?show%20topic%20=2103
http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?show%20topic%20=2103
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ภาพที่ 10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 11 แหล่งท่องเที่ยวที่เผยแพร่ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1 
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 
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จากการที่ ได้รับรางวัลหมู่บ้ าน OTOP Village Champion  นอกจากท าให้ ได้รับ 
การสนับสนุนด้านการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการจัดการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีผลต่อความสนใจจากราย  
การโทรทัศน์มาถ่ายท าหลายรายการ ทั้งรายการสารคดีและรายการบันเทิง ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาจะสนใจ
ในเรื่องวิถีชีวิตภูมิปัญญาพ้ืนบ้านชายฝั่งทะเล ได้แก่ การแปรรูปอาหารทะเล การท าประมงพ้ืนบ้าน 
และอู่ต่อเรือ41 

การจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ ซึ่งในการด าเนินงานได้รับสนใจและความ
ร่วมมือในการจัดการเป็นอย่างดี ทั้งในด้านองค์ความรู้และการเตรียมความพร้อมของการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งการก าหนดจุดท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ดีจากการส ารวจ
สภาพพ้ืนที่และจากการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่า การด าเนินงานที่เคยมีดังกล่าว ในปัจจุบันไม่มีปรากฏ
ว่ามีการด าเนินงานแล้ว แต่ในแผนการพัฒนาชุมชนยังให้ความส าคัญและได้การก าหนดเป็นโครงการ
ระบุไว้ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาด้าน
ทักษะ ได้แก่ การพัฒนามัคคุเทศก์ปราชญ์ชุมชนและพัฒนามัคคุเทศก์น้อย โครงการพัฒนาด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น การพัฒนาการบริการท่ีพัก โฮมสเตย์ การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง โครงการพัฒนาด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น 
การจัดมหกรรมกินปู ดูนก ตกปลา ล่าหอย มหกรรมกีฬาประมงพื้นบ้าน และโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรม เช่น จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังและอนุรักษ์วิถีชุมชน จัดประเพณีท าบุญรอบบ้าน สวดมนต์
ป้องเมือง และสืบสานประเพณีก่อพระทราย เป็นต้น 

3.2 การพัฒนาพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ 
  นอกจากส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลบางพระ 

ได้ด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบางพระ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางพระ ระยะ 25 ปี (พ.ศ. 2551-2575) ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 

1. การจัดระเบียบเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การบริการสาธารณะพ้ืนฐาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
6. การท่องเที่ยวและกีฬา 
7. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
8. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
9. การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                                                           
41สัมภาษณ์ ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล

บางพระ, 6 พฤศจิกายน 2558. 
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โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “สังคมเมืองน่าอยู่ สู่รัฐสวัสดิการ หมู่บ้านท่องเที่ยวระดับ
สากล พลเมืองเป็นมิตรจิตแจ่มใส่ ส่งออกวัฒนธรรมแดนไกล วัฒนธรรมใฝ่เรียนรู้สู้สิ่งยาก บากบั่น
องค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้น าวิจัยและพัฒนา ศูนย์กีฬาเป็นอาชีพ เร่งรีบพลังงานทดแทน สู่แดนรางวัล
คุณภาพแห่งชาติและนานาชาติ” 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 25 ปี แบ่งภารกิจเป็น 3 ระยะโดยมีเป้าหมายของการพัฒนา 
ดังนี้  

แผนระยะสั้น พ.ศ.2551 – 2555 เป็นแผนที่ต้องท าอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนามุ่ง
ไปสู่เป้าหมายดังนี้ 

1. การเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. เป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรม 
3. เมืองที่มีความสงบสุข และมีชีวิตชีวา 
4. เมืองที่มีระเบียบ มีความสะอาด และมีวัฒนธรรมที่ดี 
5. การก้าวไปสู่การเป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
6. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน 
7. การพัฒนาประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
แผนระยะกลาง พ.ศ. 2556 –เป็นแผนที่ต้องท าต่อเนื่องจากแผนระยะสั้น2565มุ่งเน้น

การพัฒนาเมืองและการพัฒนาองค์กรเทศบาลต าบลบางพระ โดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนามุ่งไปสู่
เป้าหมายดังนี้ 

1. เทศบาลแห่งการพัฒนาเมือง และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร พัฒนาประชาชน 
และพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางพระ 

2. เมืองแห่งการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 
3. เทศบาลแห่งการกีฬา (ฟุตบอล) 
4. เมืองแห่งการประหยัดพลังงาน 
แผนระยะยาว พ.ศ. 2566 – 2575 ต้องท าตามแผนที่วางทั้ งหมดไว้ให้ประสบ็น

ความส าเร็จ เน้นการพัฒนาเมืองให้ไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และองค์กรเทศบาลต าบลบางพระ
ก้าวไปสู่ความเป็นสากล ดังนี้ 

1. เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก 
2. เมืองที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร และมีการจัดสวัสดิการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ถ้วนหน้า 
3. เมืองสีเขียวแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ 
4. เมืองแห่งการพึ่งพาพลังงานของตนเอง 
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ภาพที ่12  ผังวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางพระ ระยะ 25 ปี 
ที่มา: สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ แผนพัฒนากลยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลบางพระ พ.ศ. 2551 – 2575  

ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาจัดการพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ
ใช้ประโยชน์ตามผังเมืองในอนาคต โดยก าหนดโครงการพัฒนาตามแผน 7 โครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมอ่างเก็บน้ าบางพระ โครงการปรับปรุงพระพุทธบาทบางพระ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ โครงการพัฒนาคลองสุครีพ โครงการพัฒนาศูนย์กีฬา 
โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาตลาดขายสินค้า 

 
ภาพที่ 13 ผังเมืองในอนาคตของเทศบาลต าบลบางพระ 
ที่มา: สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ แผนพัฒนากลยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลบางพระ พ.ศ. 2551 – 2575 
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ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางพระ ระยะ 25 ปี มีการ
ด าเนินงานควบคู่ไปกับแนว “บางพระ เมืองสร้างสรรค์” กล่าวคือ การพัฒนาของเทศบาลต าบล
บางพระก าหนดเป็นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยทุนสร้างสรรค์ที่มีอยู่เป็นฐานในการพัฒนา แบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวัฒนธรรม และทุนความคิด
สร้างสรรค4์2  

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เริ่มตั้งแต่ หาดบางพระยาวประมาณ 800 เมตร ห้วยสุครีพ 6.2 กิโลเมตร บ่อน้ าพุร้อน

อยู่ในอ่างเก็บน้ าบางพระ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี รอยพระพุทธบาทบางพระ วัดบางพระ
วรวิหาร วัดเขาบางพระ วัดวิเวการาม ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ สามารถสร้างสรรค์สร้าง
เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบ และเทศบาลก็ได้มีการวางแผนระยะยาว 25 ปี (พ.ศ.2551-
2575) ซึ่งบางโครงการได้เริ่มด าเนินการแล้ว เช่น 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ ขนาดความยาวชายหาด 800 เมตร ได้มีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชายหาดด้านชุมชนท้ายบ้านเป็นลานกิจกรรม ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ เวที
กลางแจ้ง แล้วเสร็จ ตั้งแต่เมษายน 2554 สามารถรองรับกิจกรรมการจัดประเพณีหมุนเวียนได้ตลอด
ทั้งป ี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมอ่างเก็บน้ าบางพระ มีความคืบหน้าในการจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาบ่น้ าพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบางพระ 

โครงการพัฒนาห้วยสุครีพ แต่เดิมห้วยสุครีพมีสภาพตื้นเขิน มีความยาว 6.2 กิโลเมตร 
ระยะจากอ่างเก็บน้ าบางพระไหลลงทะเลบริเวณชายหาดชุมชนท้ายบ้าน เทศบาลมีแนวคิดในการ 
วางผังให้เป็นเสมือนคลองชองเกชอนของเกาหลีใต้ คือ ปรับปรุงให้น้ าใสท าเขื่อน สะพานเป็นระยะ 
มีน้ าพุ ประชาชนสามารถเดินลงไปในคลองได้ สร้างกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจของผู้คน 
เป็นลานกิจกรรมยามเย็น รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ จึงมีการด าเนินโครงการโดย
เทศบาลได้ใช้มาตรการทางการปกครองและกฎหมาย ผลักดันให้ประชาชนที่บุกรุกห้วยสุครีพออกไป
จากแนวคลอง และหาที่อยู่ใหม่ให้ผู้บุกรุกก่อน จึงมีการขุดลอกคลองและสร้างก าแพงดินเพ่ือเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมบริเวณคลอง โดยมีแนวคิดจัดท าตลาดน้ า ถนนวัฒนธรรม และแหล่งนันทนาการ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ทุนทางวัฒนธรรม 
เทศบาลต าบลบางพระ มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ ประเพณีแห่งพญา

ยม ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปมากขึ้น โดยมีความพยายามที่จะสร้างสรรค์และเพ่ิมพูนมูลค่าของ
ประเพณีแห่พญายมให้เป็นเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ สร้างการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและขายสินค้าที่เป็นผลิตผลจากประเพณีแห่พญายม  

เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยมีการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ประเพณีแห่พญายม คือ ตุ๊กตา เสื้อ หมวก แต่การด าเนินการส่งเสริมการขายได้หยุดชะงักไปเพราะ
ปัญหาภายในบางประการและขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านนี้ อีกด้านหนึ่งได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ

                                                           
42เชิดชัย คงวัฒนกุล, ปีนภูผาคว้าดาว (ชลบุรี: โรงพิมพ์สุทธิพงษ์ , 2556), 161 -171. 
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การ์ตูน “ต านาน..แห่พญายม” เพ่ือส่งเสริมส าหรับเด็ก และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป มีการจัดประเพณี
แห่พญายมให้มีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้น และในปี พ.ศ. 2556 ประเพณีแห่พญายม บางพระ 
ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

 

ภาพที่ 14 สิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
บางพระ   

ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ (คน)  
เทศบาลต าบลบางพระ ได้ส่งเสริมให้คนเป็นทุนทางความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 2 

กลุ่มคือ กลุ่มบุคลากรของเทศบาล และกลุ่มชุมชน 
กลุ่มบุคลากรของเทศบาล มีกระบวนการในการท าให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ 

ซึ่งท ามาตั้งแต่ ปี  2547 โดยส่งเสริมให้บุคลากรอ่านหนังสือ อ่านหนังสือแล้วคิดโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพงานที่เป็นโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน ทั้งนี้โครงการวัดผลที่คุณภาพของความคิด
สร้างสรรค์ผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินผลลัพธ์ที่ได้ เช่น กลุ่มชนะเลิศ ด้านประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นบางพระ เทศบาลบางพระได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

กลุ่มชุมชน เทศบาลมีการก าหนดตัวชี้วัดให้ชุมชนการเกี่ยวกับโครงการความคิด
สร้างสรรค์ โดยสนับสนุนงบประมาณการด าเนินให้แก่ชุมชน 

จากการรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการเที่ยวเที่ยวในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางพระ 
กล่าวได้ว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ในที่นี้คือเทศบาลต าบลบางพระมีบทบาทส าคัญ
อย่างในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน นับตั้งแต่การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว 
หมู่บ้าน OVC ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายทะเลบางพระตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางพระ พ.ศ. 2551 – 2560 ทั้งนี้ ในการประชาสัมพันธ์พ้ืนที ่
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ได้มุ่งเน้นที่การเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีชายทะเล  
ที่ชุมชนยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน มีอู่ต่อเรือ และที่ส าคัญคือ มีประเพณี
เก่าแก่คือ ประเพณีแห่พญายม ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นงานประเพณีประจ าปีของต าบล
บางพระที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และองค์พญายมนี้เองเป็นอัตลักษณ์ที่เทศบาลต าบลบางพระ 
น ามาต่อยอดการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี 
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4. ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางพระ 
พ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ คือ บริเวณพ้ืนที่ชายทะเลบางพระริมถนนเลียบชายทะเล

ทางทิศตะวันตก และบริเวณถัดจากถนนเลียบชายทะเลเข้ามาตอนในทางทิศตะวันออกซึ่งมีถนน
เทศบาล 10 ตัดผ่านจากเหนือลงใต้ เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 200 ปี ในอดีดเคยเป็นจุดแวะพักของเรือ
สินค้าและโดยสารจากภูมิภาคตะวันออกผ่านเข้าสู่ราชธานี จึงมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานท าอาชีพประมง
พ้ืนบ้านและค้าขายมาช้านาน เมื่อมีการตัดถนนสุขุมวิทและได้เปิดใช้งาน ในช่วง พ.ศ. 2486 ตอน
ในทางด้านทิศตะวันออกของชุมชนชายทะเลบางพระท าให้การเดินทางสัญจรทางเรือ และการค้า
บริเวณชุมชนย่านเก่าค่อยๆ ซบเซาลง ความเจริญย้ายไปอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท แต่กระนั้นวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวบ้านที่ท าประมงพ้ืนบ้านยังคงด ารงอยู่ ร่องรอยความรุ่งเรืองของย่านการค้าเก่าจะเห็น
ได้จากอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้คนใน
ชุมชนชายทะเลบางพระและชุมชนเทศบาล 10 มีความผูกพัน มีจิตส านึกของการเป็นคนบางพระ 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงเส้นทางถนน และสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก google maps, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก  
https://www.google.co.th/maps/@13.2093769,100.9350847,17z?hl=en 
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4.1 ทรัพยากรวัฒนธรรมบริเวณพื้นที่ริมชายทะเลบางพระ 
บริเวณพ้ืนที่ริมชายทะเลบางพระเป็นพ้ืนที่ที่ เทศบาลต าบลบางพระได้ส่งเสริม 

การพัฒนาพ้ืนที่ ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับ 
การท่องเที่ยว ได้แก่ ปรับปรุงถนนเลียบชายทะเลบางพระ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกบริเวณชายทะเลบางพระ ตามแนวถนนเลียบชายทะเล ความยาวประมาณ 800 เมตร 
โดยมีแนวคิดจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่แรกเป็นพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมนันทนาการตั้งแต่
ชายทะเลบริเวณปากคลองสุครีพฝั่งชุมชนท้ายบ้าน มีการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะ 
ประกอบด้วย ลานอเนกประสงค์ เรือนวัฒนธรรม ลู่วิ่ง เส้นทางจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องน้ าสาธารณะ จุดประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน การจัดกิจกรรม 
งานประเพณีหมุนเวียนของชุมชน เทศบาลต าบลบางพระ และส่วนที่สองเป็นพ้ืนที่อาชีพของ
ชาวประมงพ้ืนบ้าน  ประกอบด้วย อู่ต่อเรือ ตลาดอาหารทะเลสด และท่าเรือขึ้นปู-ปลา เพ่ือส่งเสริม
และอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของชุมชน 
 

 
 
ภาพที่ 16 ผังแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลบางพระ 25 ปี 
ที่มา: เทศบาลต าบลบางพระ 

จากการศึกษาข้อมูลและส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมบริเวณพ้ืนที่ริมชายทะเล  บางพระ 
พบว่า มีทรัพยากรวัฒนธรรม ดังนี้ ภูมิทัศน์ชายทะเล การท าประมงพ้ืนบ้าน อู่ต่อเรือ ท่าเรือขึ้นปู-
ปลา ตลาดอาหารทะเลสด ศาลพญายม และสินค้าภูมิปัญญา OTOP การแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เทศบาลต าบลบางพระน ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ชายทะเล
บางพระ ในช่วงเวลา 10 ที่ผ่านมา 

 
 

 

ชุมชนวัดหลวง ชุมชนท้ายบ้าน 
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ภาพที่ 17 ถนนเลียบชายทะเลบางพระก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ที่มา : กองช่างเทศบาลต าบลบางพระ บันทึกเมื่อ พ .ศ . 2554 
 

 

ภาพที่  18 ถนนเลียบชายทะเลบางพระในปัจจุบัน  
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ภาพที่ 19 ชายทะเลบางพระก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ที่มา: กองช่างเทศบาลต าบลบางพระ บันทึกเม่ือ พ .ศ . 2554  
 

 

ภาพที่ 20 ชายทะเลบางพระหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สวนสุขภาพและลานกิจกรรม) 
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ภาพที่  21 แสดงที่ตั้ งสิ่ งอ านวยความสะดวกและสถานที่ส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว         

บริเวณชายทะเลบางพระ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก google maps, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก  
https://www.google.co.th/maps/@13.2093769,100.9350847,17z?hl=en 
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ภาพที่ 22 เวทีและลานอเนกประสงค์ในสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ 

 

ภาพที ่23 ลู่วิ่งและลานออกก าลังกายในสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ 
 

 

ภาพที่ 24 ห้องน้ าสาธารณะในสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ 
 
 
 



60 
   

 

1. ภูมิทัศน์ชายทะเล 
   บริเวณพ้ืนที่ริมชายฝั่งทะเลบางพระ มีขนาดความยาวชายหาด 800 เมตร ตั้งแต่ปาก

ห้วยสุครีพของชุมชนท้ายบ้านจนถึงบริเวณหัวโขดของชุมชนวัดหลวงแต่เดิมเป็นหาดทราย ชาวบ้านมี
วิถีท าประมงพ้ืนบ้านตลอดแนวชายฝั่งทะเล ไม่ได้มีสวนสาธารณะและถนนเลียบชายทะเลดังเช่นใน
ปัจจุบัน เริ่มมีการท าถนนที่รถพอจะสัญจรได้ และมีการท าสวนสาธารณะ มีสนามเด็กเล่น บริเวณ
ชายทะเลริมปากคลองสุครีพก็ช่วงที่เป็นสุขาภิบาลแล้ว43  บริเวณชายทะเลบางพระนี้ไม่ได้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะเป็นพ้ืนที่การท าประมงพ้ืนบ้าน คนนอกที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่รู้จักจริง ๆ เช่น คน
ที่มาแวะมารับประทานอาหาร เพราะที่นี่มีร้านอาหารชายทะเลบางพระ เปิดมาแล้วประมาณ 32 – 
33 ปี เดิมเป็นร้านอาหารพ้ืนบ้านเล็ก ๆ เป็นครัวใต้ถุนบ้านก่อนจะเริ่มขยับขยายเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้น 
คนที่เข้ามาจะรู้จักกันปากต่อปาก เพราะสมัยก่อนร้านอาหารไม่ได้มีมากเท่าสมัยนี้ และเส้นทางถนน
สุขุมวิทก็เป็นเส้นทางหลักของคนที่เดินทางมาชลบุรี คนขับรถทางถนนสุขุมวิทผ่านบางพระก็จะมา
แวะมารับประทานอาหารที่ร้านชายทะเลบางพระ โดยคนที่จะเดินทางเข้ามาชายทะเลส่วนใหญ่              
จะเป็นคนที่มีรถส่วนตัว44 หรือไม่ต้องเป็นการจ้างรถเข้ามาส่งเพราะไม่มีรถประจ าทางวิ่งเข้ามาถึง
ชายทะเล 

    ในปัจจุบันพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยเทศบาลต าบลบางพระมีการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชายหาดด้านชุมชนท้ายบ้านเป็นลาน
กิจกรรม ออกก าลังกาย สวนสุขภาพ เวทีกลางแจ้ง แล้วเสร็จ ตั้งแต่เมษายน 2554 สามารถรองรับ
กิจกรรมการจัดประเพณีหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี45  ซึ่งชายทะเลบางพระมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่น คือ วิถี
ชีวิตประมงพ้ืนบ้านตลอดแนวชายฝั่งทะเล  มีเรือประมงพ้ืนบ้านมากกว่าหนึ่งร้อยล าตามแนวชายฝั่ง
ทะเล บรรยากาศเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่านแออัด เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน หรือเรียนรู้วิถี
ชีวิตประมงพ้ืนบ้าน 

 

                                                           
43สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง 

14 พฤศจิกายน 2558. 
44สัมภาษณ์ วิทิต ศรีระกิจ, หุ้นส่วนร้านชายทะเลบางพระ 25 เมษายน 2559. 

        45สัมภาษณ์ เชิดชัย คงวัฒนกุล, ว่าที่ ร.ต.ต. ปลัดเทศบาล. 23 ธันวาคม 2558. 
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ภาพที่ 25 เรือประมงบริเวณปากคลองสุครีพชุมชนท้ายบ้าน ทางออกสู่อ่าวไทย 
 

 

ภาพที่ 26 เรือประมงจอดในแนวคลองสุครีพ  
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ภาพที ่27 เรือประมงบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ทิวทัศน์มองเห็นท่าเรือเกาะลอย อ าเภอศรีราชา 

 

 
 

ภาพที ่28 เรือประมงบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ ทิวทัศน์มองเห็นเกาะสีชัง 
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ภาพที่ 29 ทิวทัศน์บริเวณท่าขึ้นปู-ปลา ชายทะเลบางพระด้านชุมชนวัดหลวง 
 

 
 
ภาพที่ 30 ทิวทัศน์ชายทะเลบางพระ 
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2. การท าประมงพ้ืนบ้าน 
    ชุมชนชายทะเลบางพระ มีการด ารงชีพด้วยการท าประมงมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

สมัยก่อนมีเรือแทบทุกบ้าน แต่เป็นเรือล าเล็ก ๆ สมัยเด็ก ๆ ที่บ้านก็ท าประมงกันหมดเลย ทะเล
สมัยก่อนอุดมสมบูรณ์มาก ยืนอยู่ที่หาดนี่ มองไปที่ทะเลยังเห็นปลาโอกระโดด ๆ อยู่เลยอย่างจะ
ออกไปหาปลากระตักนี่ ก็จะพายเรือออกไปกัน จุดไต้ล่อปลากระตัก มันเยอะว่ายมาตอมไฟ เราก็ตัก
ขึ้นมาเลย46 บริเวณชายทะเลสมัยก่อนตั้งแต่ชุมชนวัดหลวงไปจนถึงชุมชนท้ายบ้านนี่เป็นชายหาดหมด 
ไม่ได้เป็นสวนสาธารณะอย่างตอนนี้47 จากการส ารวจวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณชายทะเลบางพระ ตลอด
แนวชายฝั่งทะเล ความยาวประมาณ 800 เมตร ตั้งแต่ปากคลองสุครีพของชุมชนท้ายบ้านจรดซอยถนนหัว
โขดของชุมชนวัดหลวงยังคงเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน อาทิ การออกเรือเล็กท าประมงชายฝั่งการ
ซ่อมออน ซ่อมเรือ การต่อเรือ การคัดแยกสัตว์น้ าที่ติดมากับอวน บริเวณชายทะเล และการแปรรูปอาหาร
ทะเล การคัดแยกอาหารทะเลสดเพ่ือเตรียมขายบริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมชนวัดหลวง 

   เรือประมงพ้ืนบ้านในอดีตใช้เรือแจวซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว ใช้ออกหาปลาตามแถบชายฝั่ง 
หากินแค่พออยู่ได้ ได้อะไรมาก็เอามาแลกกัน แต่ในปัจจุบันการท าประมงพ้ืนบ้านเป็นอาชีพในการหา
รายได้ เรือที่ใช้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีการติดเครื่องยนต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งาน เรือประมง
พ้ืนบ้านที่ชาวประมงชายทะเลบางพระใช้กันในปัจจุบัน คือ เรือเป็ดและเรือฉลอมเป็นเรือเล็กขนาด 
ความยาวไม่เกิน 6 เมตร ความกว้างประมาณ 1 เมตร 80 เซนติเมตร เครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะติดตั้ง
เครื่องที่ขนาด 11 - 13 แรงม้า ใช้ออกเรือท าประมงห่างจากแนวชายฝั่งระยะประมาณ 1 – 2 
กิโลเมตร เดินเรือตามแนวชายฝั่งทางทิศเหนือไปทางบางแสน ทิศใต้ไปทางเกาะลอย 

 

 

ภาพที่ 31 เรือประมงพ้ืนบ้านบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ 
 

                                                           
46สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง, 

10 พฤศจิกายน 2558. 
47สัมภาษณ์ เสริม เจือสุวรรณ, เจ้าของอู่ต่อเรือ, 24 เมษายน 2559. 
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นอกจากการท าประมงพ้ืนบ้านแล้ว ยังมีเรือประมงแบบพาณิชย์ คือ เรืออวนล้อมปลาทู
เป็นเรือขนาดใหญ่ มีขนาด 10 เมตรขึ้นไป ใช้ส าหรับออกทะเลน าลึกนอกแนวชายฝั่ง เรือใหญ่
ส่วนมากจะมีทางชุมชนท้ายบ้านเรือแต่ทางชุมชนวัดหลวงจะเป็นเรือเล็กแต่มีจ านวนหนาแน่น มีจ านวน
ประมาณ 100 ล า  

 

 

ภาพที่  32 เรือประมง (อวนล้อมปลาทู) บริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ 
 

การท าประมงพ้ืนบ้านบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระส่วนใหญ่เป็นเรืออวนปู โดยปูของ
บางพระขึ้นชื่อในเรื่งความอร่อย เนื่องจากพ้ืนที่ทะเลของบางพระเป็นที่ทราย เนื้อปูมีรสชาดดีแม้จะมี
ขนาดเล็กกว่าปูที่อยู่ที่เลน การออกเรืออวนปูสามารถออกได้ตลอดปี แต่จะนิยมหยุดในวันพระ การ
ออกเรือจะออกช่วงประมาณบ่ายสองของวัน เพ่ือไปทิ้งอวนไว้ ก่อนจะกลับไปเก็บอวนอีกครั้งในเวลา
ช่วงตีสองตีสาม ใช้เวลาเก็บประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง ก่อนกลับมาถึงฝั่งในช่วงเช้า นอกจากเรืออวนปูซึ่ง
เป็นประมงหลักแล้ว ชาวประมงนิยมท าแพหอยแมลงภู่ซึ่งอาชีพเสริมของการท าประมงพ้ืนบ้าน ระยะ 
3 – 4 ปีที่ผ่านมา48 

 

 

ภาพที่ 33 ชาวประมงเตรียมอวนก่อนออกเรือบริเวณชายทะเลบางพระ 

                                                           
48สัมภาษณ์ วสันต์ วรรณอ าไพ, ประธานชุมชนวัดหลวง, 23 เมษายน 2559. 
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ภาพที ่34 ชาวประมงเตรียมแพหอยช่วงน้ าลงบริเวณชายฝั่งทะเลบางพระ 
 

 

ภาพที่ 35 แพหอย 
 

 

ภาพที่ 36 แหล่งหอยกระปุกชายฝั่งทะเลบางพระ 
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ชาวประมงในบางพระปัจจุบัน ยังคงความเชื่ออันเป็นภูมิปัญญาที่สืบเนื่องมาแต่ครั้ง
โบราณ ได้แก่ การเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพประจ าเรือ เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเรือจากภัย
อันตราย เป็นผู้น าเรือไปสู่แหล่งสัตว์น้ า เป็นผู้บันดาลโชค ชาวประมงยังคงเซ่นไหว้แม่ย่ายางในวันแรก
น าเรือลงน้ า และวันพระใหญ่ เครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วยหมู เป็ด ไก่ ผลไม้ ดอกไม้ น้ าดื่ม ส าหรับ
ผลไม้จะไม่ใช้ผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นสิริมงคล เช่น มังคุด ละมุด พุทรา เพราะมีเสียงตรงกับค าว่า คุด มุด 
และซา ซึ่งมีความหมายไม่ดีต่ออาชีพประมง โดยชาวประมงไหว้แม่ย่านางทุกวันพระใหญ่ ถ้าเป็นวัน
ตรุษจีนก็จะไหว้ใหญ่กว่าปกติ เริ่มด้วยการของไหว้มาจัดวางที่โขนเรือ จุดธูป ตั้งนโม 3 จบ แล้ว
อธิษฐานขอตามที่ต้องการให้แม่ย่านางช่วย จากนั้นปักธูปไว้ แล้วทิ้งไว้สักครู่ อาจให้ธูปหมดดอก แล้ว
จึงกล่าวค าลาเครื่องไหว้ ว่า เสสัง มังคลา ยาจามิ การไหว้แม่ย่านางท าให้เกิดขวัญ ก าลังใจในการ
ประกอบอาชีพ และจะหยุดออกหาปลาในวันพระ ถือเป็นการงดท าบาป นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรือให้เป็นสิริมงคลอีกด้วย49 และนอกจากนี้ ชาวประมงบางพระยังมีความเชื่อเรื่องของ    
แป๊ะกง ว่าอยากให้หาปูปลาได้ หรือหากเบ็ดติดหิน อวนติดอะไรแล้วเอาอวนขึ้นไม่ได้ ก็จะขอกับแป๊ะ
กง โดยจุดมวนบุหรี่บอกกับแป๊ะกง แป๊ะกงก็จะช่วยตามที่ได้ขอ50 
    

 

ภาพที ่37 เครื่องไหว้แม่ย่านาง การประดับโขนเรือด้วยพวงมาลัยและผ้าหลากสี  
ที่มา: ทัศนีย์ ทานตวณิช, ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร,ี 70. 

 
3. อู่ต่อเรือ 

 การต่อเรือนับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนประมงพ้ืนบ้านเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้
ด ารงชีพท ามาหากิน ในอดีตบริเวณชายทะเลบางพระมีอู่ต่อเรือ 3 – 4 เจ้า แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง
แห่งเดียวคือ อู่ต่อเรือลุงเสริม เจือสุวรรณ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนวัดหลวงบริเวณชายทะเลบางพระ
ด้านทิศเหนือติดกับตลาดอาหารทะเลสด เป็นอู่ต่อเรือที่มีชื่อเสียงว่ามีคุณภาพเป็นที่รู้จักของ
                                                           

49สัมภาษณ์ ค ารณ พูนสวัสดิ์, เจ้าของอู่ต่อเรือ, 15 พฤษภาคม 2553. อ้างถึงใน ทัศนีย์ 
ทานตวณิช, ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี , 
70. 

50สัมภาษณ์ วสันต์ วรรณอ าไพ, ประธานชุมชนวัดหลวง, 23 เมษายน 2559. 
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ชาวประมงทั้งในและนอกชุมชนซึ่งมีผู้มาว่าจ้างให้ต่อเรืออย่างต่อเนื่อง อู่ต่อเรือประมงขนาดเล็กที่ยัง
เหลืออยู่เพียงอู่เดียวของจังหวัดชลบุรี51  

ความเป็นมาในการประกอบอาชีพต่อเรือของคุณลุงเสริม มาจากความคุ้นเคยกับอาชีพ
ต่อเรือมาตั้งแต่ยังเด็ก เพราะสมัยก่อนมีผู้ท าอาชีพนี้จ านวนมาก เมื่อเติบโตขึ้นได้ท างานเป็นลูกมือในอู่
ต่อเรือ อาศัยครูพักลักจ า ใช้การสังเกต และทดลองท าด้วยตนเอง ท าให้มีความรู้ในการต่อเรือ เมื่อ
ช านาญแล้วจึงออกมาตั้งอู่เป็นกิจการของตัวเองจนถึงวันนี้ ขณะนี้อู่ต่อเรืออ่ืน ๆ เลิกกิจการ เปลี่ยน
อาชีพจากผู้ผลิตเรือเป็นผู้ใช้เรือออกหาปลาเลี้ยงชีพซึ่งท ารายได้โดยเฉลี่ยดีกว่าการต่อเรือ ซึ่งคุณลุง
เสริมก็เคยคิดเปลี่ยนอาชีพอ่ืน เช่น การท าประมง แต่ก็เป็นการยาก เพราะท าอาชีพนี้มานานแล้ว 
และเป็นคนไม่รู้หนังสือ ความรู้อย่างเดียวที่มีคือการท าเรือ และเทศบาลต าบลบางพระขอร้องให้ต่อ
เรือต่อไป เพราะต้องการอนุรักษ์อาชีพท้องถิ่นนี้ไว้ 

การท างานในอู่ต่อเรือของคุณลุงเสริมใช้แรงงานคนทั้งหมด มีการใช้เครื่องมือเล็ก ๆ 
เพียงไม่กี่ชิ้น ขั้นตอนการต่อเรือ เริ่มจากการวางกระดูกงู ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของเรือ ก่อนจะต่อเรือต้อง
วางกระดูกงูให้เป็นล า วางกงซึ่งเป็นไม้ยึดแผ่นกระดานของกระดูกงู 

เพ่ือสร้างรูปเรือซึ่งใช้ไม้สะเดา หรือไม้มะขามเทศ ทั้งสองขั้นนี้ส าคัญที่สุด เนื่องจาก
เป็นการวางศูนย์ของเรือให้เที่ยง จากนั้นจึงตั้งโขน ขึ้นกระดานซึ่งใช้ไม้กระบาก และท ากงข้าง 
ปัจจุบันมีการใช้ไฟเบอร์กันกระแทกเพ่ิมขึ้นด้วย  

ส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับการต่อเรือนั้น ในสมัยโบราณจะมีการดูฤกษ์ขึ้นโขนเรือ 
แต่ส าหรับนายเสริม มักเลือกวันจันทร์ และวันพฤหัส เนื่องจากถือว่าเป็นวันดี52 

 

 
 

ภาพที่ 38 นายเสริม เจือสุวรรณ ขณะคุมงานบริเวณอู่ต่อเรือ 
                                                           

51เจนจิรา โชคสถาพรรัตน์  และคนอ่ืนๆ,“ลุงเสริม ช่างต่อเรือไม้คนสุดท้าย ,” 
หนังสือพิมพ์ ลานมะพร้าว ปีที่ 15, ฉบับที่ 35 (เดือนกุมภาพันธ์  2557), 7-8. 

52สัมภาษณ์ เสริม เจือสุวรรณ, เจ้าของอู่ต่อเรือ, 16 สิงหาคม 2552. อ้างถึงใน ทัศนีย์ 
ทานตวณิช, ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี , 
73-74.  
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ภาพที่  39 อู่ต่อเรือคุณลุงเสริม เจือสุวรรณ บริเวณชายทะเลบางพระ ด้านชุมชนวัดหลวง 

อู่ต่อเรือคุณลุงเสริมรับต่อเรือทุกชนิดที่มีคนมาจ้างวาน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรือฉลอม เรือ
เป็ด และเรือท้ายตัดซึ่งมีลักษณะ ดังนี้53 

เรือฉลอม เป็นเรือที่หัวเรือจะสูงกว่าท้ายเรือ นิยมใช้ผ้าสามสีผูกที่หัวเรือ ลักษณะเรือหัว
ท้ายจะงอนเรียว ตรงกลางป่อง ตัวเรือเป็นเหลี่ยม แผ่นกระดานข้าวเรือเป็นทับเกล็ด นิยมใช้ตาม
ชายทะเลแถบปากอ่าว เหมาะกับการบรรทุกสินค้าและหาปลา 

เรือเป็ด หรือเรืออีเป็ด เป็นเรือต่อที่มีส่วนหัวและท้ายเรือเท่ากัน ลักษณะของเรือ
ส่วนท้ายจะกลมแบน บางล ามีเสากระโดงสองเสา ใช้แขวน มีหางเสือบานเดียว เรือเป็ดสามารถโต้ลม
ได้กว่าเรือทั่วไป ตัวเรือเป็ดมีประทุนหลังคาครอบกลางล าเรือเหมือนเรือฉลอม และมีขยาบคลุมท้าย
เรือเหมือนกัน 

เรือประมงไทยลากเดี่ยว (ท้ายตัด) ใช้เพ่ือการลากอวน เรือหนึ่งมักจะต่อความยาว 12 
วา ขึ้นไปจนถึง 19 วา เป็นเรือที่ต่อด้วย ไม้ประดู่ส้ม ไม้ตะเคียนทอง และไม้มะค่าโมง เป็นส่วนใหญ่
การใช้งานเพ่ือการเดินทางไปท าประมง การลากปลายังทะเลลึกมาก ๆ เรือท้ายจะเป็นเรือที่ใช้วิธีการ
ต่อเรือยากที่สุด 

 
 

                                                           
53เจนจิรา โชคสถาพรรัตน์  และคนอ่ืนๆ,“ลุงเสริม ช่างต่อเรือไม้คนสุดท้าย,” 

หนังสือพิมพ์ ลานมะพร้าว, 7-8. 
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ภาพที ่40 การซ่อมเรือประมงริมชายทะเลบางพระ 

 
4. ท่าเทียบเรือประมง - ตลาดอาหารทะเลสด 
    เนื่องจากการท าประมงอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ผลผลิตที่ได้จากการท า

ประมงพ้ืนบางพระ คือ ปู โดยเฉพาะปูม้า รองลงมาได้แก่ หอย และปลาต่างๆ  รายได้ส่วนใหญ่เป็น
การขายสดให้แก่พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ มีการแปรรูปปูเป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า คือ การแกะปูนึ่ง 
การท าฮ่อยจ๊อ ทั้งนี้ ปูม้านึ่งเป็นสินค้าอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของชายทะเลบางพระ มีจ าหน่ายอยู่ที่
ตลาดอาหารทะเลสดอยู่ด้านทิศเหนือของชายฝั่งทะเลบางพระซึ่งอยู่ติดกับท่าเทียบเรือประมงหรือ
สะพานขึ้นปูขึ้นปลาในพ้ืนที่ชุมชนวัดหลวง 
 

 
 
ภาพที่ 41 เรือประมง บริเวณท่าข้ึนปู-ปลา 
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ภาพที่ 42 ชาวบ้านก าลังคัดแยกปู และปลาเตรียมขาย ณ ตลาดอาหารทะเลสด ชุมชนวัดหลวง 
 

 

ภาพที ่ 43 การท าฮ่อยจ๊อส าหรับเตรียมขาย ณ ตลาดอาหารทะเลสด ชุมชนวัดหลวง 
 

 

ภาพที่ 44 การแกะปูนึ่งส าหรับเตรียมขาย ณ ตลาดอาหารทะเลสด ชุมชนวัดหลวง 
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ภาพที่ 45 ตลาดอาหารทะเลสด ชุมชนวัดหลวง 
 

5. ศาลพญายม 
    ศาลพญายม ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะชายทะเลบางพระทางทิศใต้ในพ้ืนที่ชุมชน

ท้ายบ้านเป็นศาลแบบชั่วคราวโดยเทศบาลต าบลบางพระได้น าองค์พญายมองค์นี้ซึ่งเป็นองค์พญายมที่
เข้าพิธีบวงสรวงเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 มาตั้งที่ศาลาพักผ่อนบริเวณชายทะเลบางพระ ด้านชุมชนท้ายบ้าน     
เมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นศาลพญายมที่มีขึ้นครั้งแรก เพ่ือให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชายทะเล
บางพระมีโอกาสได้มาไหว้ศักการะองค์พญายม ทั้งนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญายมของบางพระเป็น
ความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณมากกว่า 100 ปี เดิมบางพระเป็นอ าเภออยู่เลียบชายฝั่ง
ทะเล ชาวบ้านมีอาชีพประมง เป็นเรือแจวล าเล็กๆ ออกท าการประมง ยามคลื่นลมแรง ท าให้เกิด
อุบัติเหตุ เสียชีวิตในทะเล วันหนึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียและไข้เลือดออก ชาวบ้านและ
สัตว์เจ็บป่วยล้มตายจ านวนมากไม่มีทางใดแก้ไขได้ จนมีชาวบ้านคนหนึ่งฝันไปว่าการที่จะลบล้างให้
พ้นจากภัยที่เกิดขึ้นต้องสร้างองค์พญายมเพ่ือสะเดาะเคราะห์ พร้อมน าเครื่องบวงสรวงคาวหวานมา
เซ่นไหว้ น าองค์พญายมไปแห่รอบหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันบริเวณลานกลาง
หมู่บ้านเพื่อท าพิธีขอขมาลาโทษแล้วน าไปปล่อยลงสู่ทะเลให้ไกลที่สุด54 

 ในปัจจุบันประเพณีแห่พญายมยังคงมีการประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ
ทุกปี โดยเทศบาลต าบลบางพระได้น าประเพณีแห่พญายมซึ่งเป็นทุนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญและ
โดดเด่นเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีความพยายามที่
จะสร้างสรรค์และเพ่ิมพูนมูลค่าของประเพณีแห่พญายมให้เป็นเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนใน
พ้ืนที่ สร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขายสินค้าที่เป็นผลิตผลจากประเพณีแห่พญายม  

                                                           
54เทศบาลต าบลบางพระ ประเพณีแห่พญายม บางพระ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

(ชลบุรี: เทศบาลต าบลบางพระ), 2556, 5-6. 
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ภาพที่ 46 ศาลพญายม ณ สวนสาธารณะชายทะเลบางพระด้านชุมชนท้ายบ้าน 
 
เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 มีการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีแห่

พญายม คือ ตุ๊กตา เสื้อ หมวก แต่การด าเนินการส่งเสริมการขายได้หยุดชะงักไปเพราะปัญหาภายใน
บางประการและขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านนี้ อีกด้านหนึ่งได้มีการจัดพิมพ์หนังสือการ์ตูน “ต านาน
แห่พญายม” เพ่ือส่งเสริมส าหรับเด็ก และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป มีการจัดประเพณีแห่พญายมให้มี
ความยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้น และในปี พ.ศ. 2556 ประเพณีแห่พญายมของบางพระได้รับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และ
งานเทศกาล55 

 

 

ภาพที ่47 ตุ๊กตาพญายม 
 

                                                           
55เชิดชัย คงวัฒนกุล, ปีนภูผาคว้าดาว (ชลบุรี: โรงพิมพ์สุทธิพงษ์ , 2556), 170. 
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ภาพที่ 48 สิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่พญายมของเทศบาลต าบลบางพระ 
 

ประเพณีแห่พญายม ในปัจจุบันนับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ที่เทศบาลต าบลบางพระได้น ามา
การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคุมไปกับการสืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยการจัดพิธีให้มีความยิ่งใหญ่
และมีความน่าสนใจมากขึ้น จากเดิมมีขบวนแห่และพิธีบวงสรวง ในวันที่ 18 เมษายนเพียงวันเดียว
เป็นการจัดงาน 3 วัน เป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน กิจกรรมเพ่ิมเติม อาทิ การจัด
ส ารับอาหารทะเลส าหรับขายให้แก่ผู้ร่วมงาน มีการจัดแข่งขันแกะปู การจัดแสงสีเสียงต านานแห่ง
พญายม และการจัดพิธีบวงสรวงโดยเชิญพราหมณ์หลวงมาท าพิธี เป็นต้น ซึ่งการจัดงานระยะเวลา 3 
วัน มีด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552 ก่อนจะลดจ านวนวันจัดงานเป็น 2 วัน คือระหว่าง
วันที่ 17 - 18 เมษายนมาจนถึงปัจจุบัน56 โดยมีกิจกรรมหลักของงาน ประกอบด้วยวันแรก 17 
เมษายนเป็นวันเปิดงาน ประกอบด้วย ช่วงกลางวันจะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านบริเวณสวน
ธารณะชายทะเลบางพระ กิจกรรม ณ เรือนวัฒนธรรม อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอ าเภอ
บางพระในอดีต พิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ และการแสดงดนตรีไทยของผู้สูงอายุ 
เป็นต้น ช่วงค่ ามีพิธีเปิดงาน ณ เวทีลานอเนกประสงค์ชายทะเลบางพระ การแสดงแสง สี เสียง และ
สื่อผสมของชุมชน และการแสดงคอนเสริต์โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง และวันที่สอง 18 เมษายน เป็นวัน
แห่และบวงสรวงพญายม มีพิธีทางศาสนา ท าบุญเลี้ยงพระ  ขบวนแห่อัญเชิญองค์พญายม และการ
ประกวดตกแต่งรถขบวนแห่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพญายม ถวายเครื่องราชสักการะ 
สะเดาะเคราะห์ โดยคณะพราหมณ์หลวง จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ และอัญเชิญองค์พญายมลงสู่
ทะเล 

 
 

                                                           
56สัมภาษณ์ เชิดชัย คงวัฒนกุล, ว่าที่ ร.ต.ต. ปลัดเทศบาลต าบลบางพระ,  23 ธันวาคม 

2558. 
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ภาพที่ 49 องค์พญายมบนรถขบวนแห่ ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 
 

 

ภาพที ่50 พิธีบวงสรวงพญายม บริเวณลานสวนสาธารณชายทะเลบางพระ  ปี พ.ศ. 2557 และ            
ปี พ.ศ. 2558 

 

 

ภาพที่ 51 การอัญเชิญองค์พญายมลงสู่ทะเลบริเวณชายทะเลบางพระ ปีพ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 
2558 
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ภาพที่ 52 การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน การแข่งขันหมากรุก 
 

 

ภาพที่ 53 การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ยิงหนักสติ๊ก 
 

 

ภาพที่  54 นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลบางพระ               
ณ เรือนวัฒนธรรมริมชายทะเลบางพระ ในงานประเพณีแห่พญายมบางพระ พ.ศ. 2559 
 



77 
   

 

 

ภาพที่ 55 นายกเทศมนตรีต าบลบางพระ ร่วมพิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
 
นอกจากนี้ เทศบาลต าบลบางพระยังได้น าพญายมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบางพระเข้าร่วม

ประเพณีในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยว57 เช่น การเข้าร่วมก่อพระทราย
วันไหลของเทศบาลเมืองแสนสุข การส่งขบวนแห่งไปร่วมในงานกองข้าวศรีราชา เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 56 เทศบาลต าบลบางพระร่วมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหนบางแสน 
 

  6. สินค้าภูมิปัญญา OTOP แปรรูปอาหารทะเล 
ชุมชนชายทะเลบางพระมีสินค้าภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารทะเลซึ่งสะท้อน    

อัตลักษณ์ของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน คือ สินค้าแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่ม OTOP บ้านตลาดล่าง      
หมู่ที่ 158 โดยเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยนางสมบัติ เกตุปรางค์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 ในขณะนั้นได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล โดยมีแนวคิดในการใช้ทักษะความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายท าให้คนในชุมชนมีรายได้ กระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2539 พัฒนาชุมชนอ าเภอศรีราชาได้เข้ามาให้ค าแนะน า และส่งเสริมให้ผู้น าของกลุ่ม          

                                                           
57สัมภาษณ์ สมเจตน์ เกตุวัตถา,  นายกเทศมนตรีต าบลบางพระ, 27 เมษายน 2559. 
58สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง,      

14 พฤศจิกายน 2558. 
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มีความรู้และทักษะในการด าเนินกิจการที่มีคณะท างานมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนมาก
ขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้กลุ่มมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
กระทัง่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบจังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2549 
 

  

ภาพที่ 57 คุณป้าสมบัติ เกตุปรางค์ ประธานกลุ่ม OTOP แปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง 
 
 สินค้าของกลุ่ม OTOP แปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่างที่ผลิตจ าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ 
กะปิกุ้งเคย น้ าปลา และน้ าพริกเผาปลาเค็ม แต่เดิมมีปลาหยองเป็นสินค้าขึ้นชื่อซึ่งปัจจุบันไม่ได้ท า
แล้ว เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ท าใช้คือปลาทรายแดง หายยากและมีราคาสูง นอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูป
ดังกล่าวแล้ว ยังมีการท าอาหารสุกโดยวัสดุดิบจากทะเล ส าหรับจ าหน่ายตามตลาดนัดแหล่งใหญ่ คือ 
ตลาดนัดหน้าโรบินสันศรีราชา และตลาดนัดหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี การท าอาหารจะท าตาม
วัสดุดิบที่หามาได้ ทั้งนี้อาหารขึ้นชื่อได้แก่ ปลาทูต้มอ้อย59 
 

 

ภาพที่ 58 กะปิและน้ าปลา ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล  OTOP บ้านตลาดล่าง  

                                                           
59 สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง, 

14 พฤศจิกายน 2558. 
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ภาพที่ 59 ปลาทูต้มอ้อย 
 

 

 

ภาพที่  60 ปลาจวดทอดผัดพริกแกง 
 

 

ภาพที่ 61 แกงส้มดอกแคหอยแมลงภู 
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ศูนย์ OTOP แปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง ตั้งอยู่ริมคลองสุครีพบนถนนเทศบาล 10 
จุดเชื่อมต่อถนนเลียบชายทะเล ด้านชุมชนท้ายบ้าน เป็นที่ท าการของกลุ่ม OTOP แปรรูปอาหาร
ทะเล ทั้งในการผลิตสินค้า บรรจุ และเป็นคลังเก็บสินค้าพร้อมจ าหน่าย  
 

 

ภาพที่ 62 ศูนย์ OTOP แปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง  

  ทรัพยากรวัฒนธรรมบริเวณพ้ืนที่ริมชายทะเลบางพระ ได้แก่ ภูมิทัศน์ชายทะเล การ
ท าประมงพ้ืนบ้าน อู่ต่อเรือ ท่าเทียบเรือประมงตลาดอาหารทะเลสด ศาลพญายม และสินค้าภูมิ
ปัญญา OTOP แปรรูปอาหารทะเล ซึ่งมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เทศบาลต าบลบางพระได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
มาแล้ว โดยเทศบาลได้พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งชายทะเลบางพระ ตั้งแต่คลองสุครีพทางทิศใต้ตลอดแนว
ชายทะเลบางพระด้านทิศเหนือจรดถนนซอยหัวโขด ความยาวประมาณ 800 เมตร ซึ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ทางกายภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันยังได้มีการ
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC หมู่ที่ 1 ต าบลบางพระ ที่ต่อยอดมาจาก
กลุ่ม OTOP แปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง 

4.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนริมถนนเทศบาล 10 
ชุมชนถนนเทศบาล 10 ในอดีตเรียกว่า บ้านตลาดล่าง จากงานศึกษาข้อมูลและการ

สัมภาษณ์ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายทะเลบางพระ มีความสอดคล้องกันว่า ความเจริญของบางพระ
สมยัก่อน ช่วง 50 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณตลาดล่าง ตั้งแต่วัดบางพระวรวิหารลงไปทางใต้ของวัดจนถึงคลอง
สุครีพเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญ มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเรียกว่า บ้านบางพระ60 ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณ
ถนนเทศบาล 10 ซึ่งความเก่าแก่และความส าคัญ ของถนนสายนี้จะเห็นได้จากมีบ้านเรือนไม้โบราณที่ยังคง
อยู่หลายหลัง มีศาสนาสถานที่ส าคัญ ได้แก่ วัดบางพระวรวิหาร ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าเจียวกัวแป๊ะกง และ
อาคารบ้านเรือนไม้โบราณซึ่งล้วนแล้วแต่มีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญและมี
คุณค่าต่อการน ามาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระ ทั้งนี้ ในปัจจุบันทรัพยากร
วัฒนธรรมริมถนนเทศบาล 10 ทั้งชุมชนบ้านนเก่าที่ประกอบด้วย วัด ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนบางพระ ตลอดจนบ้านเรือนไม้โบราณที่ยังคงสภาพให้เห็นรูปแบบดั้งเดิม บางแห่งมีการ

                                                           
60ทัศนีย์ ทานตวณิช ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี, 58 
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ปรับเปลี่ยนบ้าง ล้วนแต่มีคุณค่าสะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
เรียนรู้ ซ่ึงยังไม่มีการน ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันดังเช่นชุมชนชายทะเลบางพระ 

 

 
 

ภาพที่  63 แสดงที่ตั้งศาสนสถาน และตัวอย่างบ้านเรือนไม้โบราณริมถนนเทศบาล 10  
ที่มา: ปรับปรุงจาก google maps, เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก  
https://www.google.co.th/maps/@13.2093769,100.9350847,17z?hl=en 
 

https://www.google.co.th/maps/@13.2093769,100.9350847,17z?hl=en
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ถนนเทศบาล 10 แต่เดิมเป็นถนนที่เชื่อมต่อถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ชายทะเล
บางพระ ก่อนที่จะมีการสร้างถนนซอยหัวโขด 

บริเวณตลาดล่างหรือบริเวณถนนเทศบาล 10 นี้ ปัจจุบันอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนท้ายบ้านและ
ชุมชนวัดหลวง มีพ้ืนที่ชุมชนชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางพระ เมื่อกล่าวถึง
ความเป็นมาของชุมชน มักถูกแบ่งแยกตามการแบ่งพ้ืนที่ชุมชนในปัจุบัน กล่าวคือ ก่อนมีการแบ่งพ้ืนที่เป็น
ชุมชน บริเวณบ้านตลาดล่าง แต่เดิมด้านที่ติดกับวัดบางพระวรวิหารจะเรียกว่า หัววัด และบริเวณด้านที่อยู่
ติดกับห้วยสุครีพในปัจจุบัน เรียกว่า ท้ายบ้าน61 ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูล และสัมภาษณ์เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในปัจจุบัน หากกล่าวถึง บ้านตลาดล่าง ส่วนใหญ่มักหมายถึง ชุมชนท้ายบ้านเป็นส าคัญ 

บริเวณสองฝั่งถนนของชุมชนถนนเทศบาล 10 หรือ บ้านตลาดล่าง มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าทางประวติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระ และเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่
ไปกับชุมชนบริเวณริมชายทะเลบางพระ เช่น วัดบางพระวรวิหาร ศาลหลักเมือง ศาลเจ้า ศาลเจ้าเจียวกัว
แป๊ะกง และบ้านเรือนร้านค้าย่านเก่าถนนเทศบาล 10 

  1.วัดบางพระวรวิหาร  
  วัดบางพระวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ในชุมชนวัดหลวงบางพระ 

ปลายสุดของถนนเทศบาล 3 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นวัดมหานิกายพระ
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตามประวัตินั้นเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อใดไปปรากฏหลักฐานแน่ชัด 
แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระครูวรกันทราจารย์ เจ้าอาวาสวัด
บางพระวรวิหารได้ถวายพระพรว่า ที่วัดนั้นพระอุโบสถช ารุดเครื่องบนผุไปหามีผู้ใดบูรณปฏิสังขรณ์ไม่ 
จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีจ่ายเงินภาษีเข้าสถาปนาให้ดีขึ้น 
เปลี่ยนเครื่องบนเสียใหม่ และเสริมผนังขึ้นไปอีก 2 ศอก ต่อมุขหลังออกไป และสร้างพระเจดีย์ขึ้น
ด้านหลังพระอุโบสถองค์หนึ่ง  สูง 5 วา62 

 

                                                           
61สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง, 

14 พฤศจิกายน 2558. 
62กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี, โบราณสถานส าคัญของจังหวัด

ชลบุรี (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 37. 
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ภาพที่ 64 ถนนเทศบาล 3 ก่อนถึงประตูวัดบางพระวรวิหาร  
 

ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าถูกรื้อออกไป และสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นในต าแหน่งเดิม 
โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีนายอาภรณ์ กฤษณามะระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อุปถัมภ์การ
ก่อสร้าง ตัวพระอุโบสถก่อด้วยอิฐ, เสาร, คาน, ตง, เทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องบประกอบด้วย
ไม่ตะเคียน ประตู, หน้าต่าง, ท าด้วยไม้สักทั้งแผ่นแกะสลักลวดลาย ปั้นพระประโนเพ่ิมขึ้นอีก 1 องค์ 
ใหญ่กว่าพระประธานองค์เดิมซึ่งเล็กไป พระประธานทั้ง 2 องค์ ก่อด้วยอิฐ พระประธานองค์เดิมหน้า
ตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ พระประธานองค์ที่ปั้นเพ่ิมขึ้นหน้าตักกว้าง 4 ศอกหย่อน พระอุโบสถเริ่มลงมือ
ก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2507 เสร็จเรียบร้อย เดือนกรกฎาคม 2510 ตัวพระอุโบสถ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 21.40 เมตร สูงจากพ้ืนดินถึงอกไก่ 14.50 เมตร มีก าแพงแก้วและซุ้มเสมารอบบริเวณ สิ้นค้า
ก่อสร้าง 1,195,890.25 บาท63 

เริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2507 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2510 
ต่อมาในวันที่ 23 มิถุนายน 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงปลูกต้นไม้ ณ วัดบางพระ
วรวิหาร จังหวัดชลบุรี 

วัดบางพระวรวิหารในปัจจุบันมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 
21.401 เมตร 

 

                                                           
63เทศบาลต าบลบางพระ  (กลุ่มเจาะเวลาหาอดีต).  ย้อนรอยเมืองบางพระ 2552 น. 17. 
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ภาพที่ 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า วัดบางพระวรวิหาร  
 

  
 
ภาพที่ 66 ต้นพิกุลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูก (ซ้าย) และ ต้นจันพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก (ขวา) เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินมาทรงยกช่อฟ้าเอกอุโบสถวัด
บางพระวรวิหาร วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2511 
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ภาพที่ 67 อุโบสถวัดบางพระวรวิหาร  
 
หลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรง

ระฆัง ก่ออิฐถือปูนทางสีทอง ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานบัวแปดเหลี่ยม รองรับฐานบัวกลม ถัดขึ้นไปเป็น
มาลัยเถา 3 ชั้น และบัวปากระฆังรองรับองค์ ระฆังกลมขนาด เล็ก ส่วนยอด เจดีย์มีบัลลังก์สี่เหลี่ยม 
และเสาหานรองรับปล้องไฉน และปลียอด ยอดบนสุดเป็นลูกแก้วหรือเม็ดน้ าค้างกลม ศิลปะ
รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 5 

 

 

ภาพที่ 68 หอกลอง พระเจดีย์ และหอระฆัง วัดบางพระวรวิหาร 
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หอสวดมนต์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 ลักษณะเป็นเรือนไม้แบบขนมปังขิง 2 ชั้น ผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8 เมตร ความยาว 14 เมตร หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ชายคามีครีบไม้ฉลุ
ลายตกแต่ง หน้าจั่วทางด้านตะวันออกและตะวันตกมีไม้แกะสลักเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และราชสีห์
อัญเชิญฉัตร 5 ชั้น อยู่ด้านข้างตกแต่งทั้งสองด้าน ตัวอาคารยกพ้ืนสูง มีการก่ออิฐถือปูนเป็นห้องด้านล่าง 
ชั้นแรกของหอสวดมนต์ฝาเป็นไม้กระดานตีชิดแนวนอน มีช่องหน้าต่างจ านวนมาก บานหน้าต่างไม้แบบ
เปิดออกด้านเดียว ชั้นบนมีเฉลียงรอบตัวอาคาร เสาละลูกกรงระเบียงเป็นไม้กลึงขนาดเล็กตกแต่งอย่าง
งดงาม ฝาเป็นไม้กระดานตีทับแนวนอนมีคอสองเป็นช่องลมลายฉลุทางด้านตะวันออก และตะวันตก                
มีประตูเข้า-ออก ด้านละ 2 ประตู ด้านเหนือ-ใต้ มีประตูเข้า-ออก ด้านละ 3 ประตู บานประตูไม้ กรอบวง
กบประตู ด้านบนมีช่องแสงกระจก 

 

 

ภาพที ่69 หอสวดมนต์ ในวัดบางพระวรวิหาร 
 

 

ภาพที ่70 หอพระ วัดบางพระวรวิหาร 
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ภาพที่ 71 ศาลาการเปรียญ วัดบางพระวรวิหาร  

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนและก าหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดบางพระวรวิหาร 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 129 ง วันที่  26 ธันวาคม 2545 มีพ้ืนที่โบราณสถาน 
ประมาณ 3ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา64 

 

 

ภาพที ่72 แสดงผังบริเวณวัดบางพระวรวิหาร แสดงขอบเขตข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 129 ง  26 ธันวาคม 2545 
                                                           

64กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี, โบราณสถานส าคัญของจังหวัด 
ชลบุรี  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 37. 
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2. ศาลหลักเมือง 
ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 10 ชุมชนวัดหลวง ในสมัยโบราณบริเวณที่ตั้ง

ศาลหลักเมืองนี้เป็นเรือนจ าที่คุมขังนักโทษ65 ศาลเจ้าหลักนี้สร้างขึ้น เมื่อปี 2437 แต่เดิมเป็นไม้ ได้มี
การบูรณะซ่อมแซม ในปี พ.ศ. 254566 ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการก าหนดวันเพ่ือจัดงาน
ประจ าปีโดยการท าบุญเลี้ยงพระ บวงสรวงเซ่นไหว้ศาลหลักเมือง เพ่ือให้เป็นศิริมงคลและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางใจแก่ชาวบางพระ 
 

 

ภาพที่ 73 ประตูทางเข้าศาลหลังเมือง ถนนเทศบาล 10 
 

   

ภาพที่ 74 ภายในศาลหลังเมือง ถนนเทศบาล 10 
 
                                                           

65สัมภาษณ์ ทนุศักดิ์ ไทยธรรม, อดีตเลขาธิการสภาวัฒนธรรมต าบลบางพระ, 5 
พฤศจิกายน 2558. 

66ทัศนีย์ ทานตวณิช ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี, 112. 
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3. ศาลเจ้าเจียวกัวแป๊ะกง 
ศาลเจ้าเจียวกัวแป๊ะกง หรือ ศาลเจ้าจุกกะแปะ ตั้งอยู่ริมถนนเทศบาล 10 ชุมชนท้าย

บ้าน เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายหาด บริเวณปากห้วยสุครีพ สร้างข้ึนเมื่อไหร่ ไม่สามารถระบุ แต่มีอายุ
ไม่ต่ ากว่า 100 ปี คุณป้าสมบัติ เกตุปรางค์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มแปรรูป
อาหารทะเล เล่าว่า ศาลเจ้าจุกกะแปะนี้มีมานานแล้ว สมัยก๋งยังอยู่บอกว่าเกิดมีเห็นมีศาลแล้ว ก๋งตาย
ไปตอนอายุ 93 ปี ถ้าตอนนี้ยังอยู่ก็จะอายุประมาณ 140 ปี โดยทุกวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี จะมี
การจัดงานท าบุญศาลโดยตอนเช้าท าบุญเลี้ยงพระเพล ตอนกลางคืนมีฉายหนังหรือบางปีก็มีละครร า
ให้เจ้าดู67  

 

ภาพที่ 75 ด้านหน้าศาลเจียวกัวแป๊ะกง ถนนเทศบาล 10 
 

  

ภาพที ่76 ภายในศาลเจียวกัวแป๊ะกง ถนนเทศบาล 10 
 

 

                                                           
67สัมภาษณ์ สมบัติ เกตุปรางค์, ประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง, 

10 พฤศจิกายน 2558. 



90 
   

 

4. บ้านเรือนร้านค้าย่านเก่าถนนเทศบาล 10 
บ้านเรือนร้านค้าบริเวณสองฝากฝั่งถนนเทศบาล 10 ที่มีอายุกว่า 100 ปียังมีอยู่มาก 

เป็นเรือนไม้แบบโบราณมีที่งชั้นเดียวและสองชั้น ทั้งบ้ านเดียวและบ้านเรือนแถว หลังคาสังกะสีก็มี
เหลืออยู่ให้เห็น บานประตูหน้าต่างมักเป็นบานเฟ้ียม ช่องลมมักมีลวดลายฉลุประดับ ท าให้ย่านถนน
เทศบาล 10 นี้มีเรื่องราว มีเสน่ห์ชวนมอง ชวนให้ศึกษาเรียนรู้ อาคารเรือนไม้เหล่านี้ที่เป็นทั้งร้านค้าและที่
อยู่อาศัยมาจนปัจจุบัน ในการศึกษาย่านเก่านนี้ของเสนออาคารบ้านเรือไม้โบราณ 10 หลัง คือ 

 4.1 บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 1  
เป็นบ้านไม้แบบชั้นเดียว มีอายุมากกว่า 100 ปี เจ้าของคือ คุณทองหลาย หอมศิริ 

ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เดิมเป็นที่อยู่อาศัยพ้ืนที่ตอนหน้าเรือนยังเคยใช้เป็นร้านประกอบธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ 
อีกด้วย68 จุดเด่นของบ้านหลังนี้ คือ หลังคาทรงจั่วยกสูง มีการตีเกล็ดไม้ หลังคามุงสังกะสี (เดิมเป็นหลังคา
จาก) ประตูเป็นแบบบานเฟ้ียมยาวไปตลอดแนว ประตูแต่ละบานท าเป็นบายลูกฟักไม่กระดานดุน และตี
เกล็ดไม้ผสมกัน มีจุดเด่นที่บานประตู 2 บานแกะลายฉลุลายโปร่งเป็นรูปหงส์เกาะบนกิ่งไม้ตอนบน และ
แกะสลักเป็นรูปแจกัน 

 

  

ภาพที่ 77 บ้านเลขที่ 131 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 

                                                           
68สุชาติ เถาทอง และคณะ “สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาค

ตะวันออก” (ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา), 2546, 159. 
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ภาพที ่78 ลายฉลุบนประตู บ้านเลขท่ี 131 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 

บ้านเลขที่ 29 ม.1 
เป็นบ้านไม้แบบชั้นเดียว มีอายุมากกว่า 100 ปี คุณชุมพล พันธุสุนทรเป็นเจ้าของบ้าน 

ปัจจุบันให้ผู้เช่าอยู่อาศัย สภาพโดยทั่วไปตอนหน้าเรือนเป็นประตูแบบบานเฟ้ียมยาวตลอดแนว ปัจจุบัน
ประตูด้านหน้าไม่มีการเปิดใช้งาน  
 

 
 
ภาพที่ 79 บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
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ภาพที ่80 สภาพด้านข้างของบ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 
 บ้านเลขที ่19 หมู่ 1  

เป็นบ้านไม้แบบสองชั้น มีอายุมากกว่า 100 ปี ร.ต.อ.ประจิน จักกะพาก เป็นเจ้าของบ้าน 
ปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัย ตอนหน้าเรือนเป็นประตูแบบบานเฟ้ียมยาวตลอดแนว สภาพด้านนอกตัวบ้าน
ค่อนข้างสมบูรณ์แต่เริ่มมีวัชพืชขึ้นถึงหลังคาบ้าน  
 

 

ภาพที่ 81 ด้านข้างของบ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
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ภาพที่ 82 สภาพด้านข้างของบ้านเลขท่ี 19 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 

 บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1  
        เป็นบ้านไม้แบบชั้นเดียว อายุมากกว่า 100 ปี มีคุณเล็ก เชื้อชาญ เป็นเจ้าของและยังคง
อาศัยอยู่ สภาพโดยทั่วไปมีร่องรอยการซ่อมแซมรักษาสภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 83 บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
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ภาพที่ 84 สภาพด้านข้างของบ้านเลขท่ี 109 หมู่ 1 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 

 บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 
เป็นบ้านไม้แบบสองชั้น มีอายุมากกว่า 100 ปี คุณอนุรักษ์ เชื้อสุวรรณ เป็นเจ้าของและ

ยังคงอาศัยอยู่ 
 

 

ภาพที ่85 บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
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  บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 
  เป็นบ้านไม้แบบสองชั้น มีอายุมากกว่า 100 ปี คุณธานี ธาราศักดิ์ เป็นเจ้าของและยังคง

อาศัยอยู่ 

 

ภาพที ่86 บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 

บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3  
เป็นบ้านไม้แบบสองชั้น มีอายุมากกว่า 100 ปี เจ้าของคือ คุณสุทธิชัย ปรัชญากุล 

ปัจจุบันให้ผู้เช่าอยู่อาศัย จุดเด่นของบ้านหลังนี้ ตอนหน้าเรือนเป็นประตูแบบบานเฟ้ียมยาว
ตลอดแนว และช่องลมมีลายฉลุภาษาจีน 

 

 

ภาพที่  87 บ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
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ภาพที ่88 บานประตูและลายฉลุบริเวณช่องลมของบ้านเลขที่ 39 หมู่ 3 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 

บ้านเลขที ่16 และ 18 หมู่ 3  
เป็นบ้านไม้เรือนแถวแบบสองชั้น มีอายุมากกว่า 100 ปี ปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่อาศัย เจ้าของ 

บ้านเลขท่ี 16 คือ คุณวิชัย ตันเทียน และเจ้าของ บ้านเลขที่ 16 คือ คุณสิทธิชัย ปรัชญกุล 
 

 

ภาพที่ 89 บ้านเลขที่ 16 และ 18 หมู่ 3 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
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บ้านเลขที ่15 19 และ 21 หมู่ 3  
 เป็นบ้านไม้เรือนแถวแบบสองชั้น มีอายุมากกว่า 100 ปี เป็นบ้านของต้นตระกูลจักกtพาก คือ 
คุณภิรมย์ จักกะพาก ปัจจุบันอยู่มีลูกหลานเป็นเจ้าของ ได้แก่ บ้านเลขท่ี 15 หมู่ 3 คุณอลงกรณ์ สุขปลื้ม 
บ้านเลขท่ี 19 หมู่ 3 คุณพงศกร นิลวดี และบ้านเลขท่ี 21 หมู่ 3 คุณเยาวลักษณ์ รังสิโย 
 

 

ภาพที ่90 บ้านเลขที่ 15 19 และ 21 หมู่ 3 ต าบลบางพระ ถนนเทศบาล 10 
 

 

ภาพที่ 91 บ้านเลขที่ 15 19 และ 21 หมู่ 3 แสดงสภาพความเปลี่ยนของบ้าน  
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ภาพที่ 92 บ้านเลขที่ 15 19 และ 21 หมู่ 3 แสดงสภาพความเปลี่ยนของบ้าน  
 
อาคารเรือนไม้โบราณโบราณแต่ละหลังมีเรื่องราวความเป็นมามากกว่า 100 ปี สมควร

น าทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านี้มาสู่การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ส าหรับอาคารแต่ละหลังควรมีการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ได้ เช่น กรณีของบ้านจักกะพาก ซึ่งเป็นบ้านเรือนแถว และมี
ภาพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชุมชนชายทะเลบางพระนั้น ในส่วนที่ พ้ืนที่ริม
ชายทะเลเทศบาลต าบลบางพระมีวิสัยทัศน์ได้น าทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
มานาน กว่า 10 ปีแล้ว แต่ในส่วนที่ พ้ืนที่ริมสองฝั่งถนนเทศบาล 10 ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าและความส าคัญเช่นเดียวกับบริเวณริมชายฝั่งทะเล แต่เทศบาลต าบลบางพระยัง
ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระ ในงานศึกษาเรื่อง “การ
ใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี” นี้ จึงมุ่งศึกษาการน าทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลบางพระซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทถัดไป 
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บทที่ 5 
 

แนวทางการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
ในบทนี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม การส ารวจสอบถามจาก

นักท่องเที่ยว และการสัมภาษณ์คนในชุมชน และเทศบาลต าบลบางพระ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อ
การน าทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ได้แก่ แนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน แนวคิดทรัพยากรวัฒนธรรม และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ชุมชน และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้วยวิธี SWOT Analysis เพ่ือน าไปสู่
การวิเคราะห์แนวทางการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระที่
เหมาะสมและยั่งยืนได้ในอนาคต 

1. ความคิดเห็นของเทศบาลต าบลบางพระ ชุมชน และนักท่องเที่ยว 
ในการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

ควบคู่ไปกับแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลบางพระ โดยผู้ให้ความคิดเห็นประกอบด้วยเทศบาลต าบลบางพระ ชุมชน และนักท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจากข้อคิดเห็นประกอบกับสภาพพ้ืนที่ของชุมชน
ชายทะเลชายทะเลบางพระในปัจจุบันจากการเดินส ารวจพ้ืนที่ภาคสนาม โดยแบ่งข้อคิดเห็นตามกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความคิดเห็นของเทศบาลต าบลบางพระ  
ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ เทศบาลต าบลบางพระในฐานะ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบางพระมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมและจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนเป็นส าคัญ 
จากข้อมูลประชากรในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ดังนั้นหากมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งจากการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โดยเทศบาลต าบลบางพระ พบว่า เทศบาลต าบลบางพระมีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ 
ชายทะเลบางพระ ห้วยสุครีพ อ่างเก็บน้ าบางพระ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีแห่
พญายมที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังมีวิถีชีวิตชุมชนประมงพ้ืนบ้านที่ยังคงอยู่ นอกจากนี้ยัง
มีศาสนสถานที่ส าคัญ เช่น วัดบางพระวรวิหาร และเขาพระบาทบางพระ เป็นต้น ขณะเดียวกันท าเล
ที่ตั้งของชายทะเลบางพระ อยู่บนถนนสุขุมวิทเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
อย่างชายหาดบางแสนและพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาบางพระเป็นเหมือนเมืองทางผ่านที่ไม่มีใครรู้จัก เมื่อมี
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การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางเทศบาลคาดหวังว่าพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี 

ในระยะแรก ปี 2549 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเล
บางพระ คือ กลุ่ม OTOP บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1  ของต าบลบางพระได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 
หมู่บ้านซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยว “หมู่บ้านท่องเที่ยว OVC” ตามนโยบาลของ
กรมการพัฒนาชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะบริเวณชุมชนชายทะเล ในระยะนี้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยว มีเพียงคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจเท่านั้น เมื่อ
ชุมชนไม่เกิดรายได้ความร่วมมือดังกล่าวจึงไม่มีความต่อเนื่องและค่อย ๆ ลดลงตามล าดับ ประกอบ
กับคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพประจ าที่ท าอยู่แล้ว ท าให้ไม่ได้สนใจท างานบริการด้านการท่องเที่ยว 
เช่น การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีประมงพ้ืนบ้าน  

ถึงแม้ว่าความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในการส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่างที่ผ่านมา ขาดความต่อเนื่องและบทบาทของการมี 
ส่วนร่วม แต่ เทศบาลต าบลบางพระยังคงส่งเสริมให้ชุมชนฟ้ืนฟูความร่วมมือในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในชุมชนผ่านแผนพัฒนาชุมชนระยะสามปี โดยทั้งนี้มีกรอบการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางพระตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2575 ในขณะเดียวกันเทศบาล
ต าบลบางพระก็ได้ด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ตามแผนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนา
คลองสุครีพ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมอ่างเก็บน้ าบางพระ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายทะเล
บางพระ เป็นต้น 

นอกจาการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่แล้ว เทศบาลต าบลบางพระยังส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีแห่งพญายมซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่
และมีแห่งเดียวในประเทศไทยมาใช้เป็นจุดขาย เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชายทะเลบางพระให้                
เป็นที่รู้จักนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยจัดงานประเพณีแห่พญายมให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น 
เช่น มีการจัดแสงสีเสียงในยามค่ าคืน มีกิจกรรมแข่งหมากรุก แข่งขันยิงหนังสติ๊ก มวยทะเล เป็นต้น 
ทั้งนี้เป็นการสร้างสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และจากการส่งเสริมงานประเพณีแห่พญายม
อย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ประเพณีแห่พญายมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติในปี 2556 อีกด้วย 

1.2 ความคิดเห็นของชุมชน 
ชุมชนนับเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็น

เจ้าของทรัพยากรและผู้ได้รับผลกะทบโดยตรวจหากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน 
ในการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนชายทะเลบางพระ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2 รูปแบบ คือ สัมภาษณ์ชุมชนแบบเจาะจง  ประกอบด้วย ผู้อาวุโส ผู้น าชุมชน วัด โรงเรียน เจ้าของอู่
ต่อเรือ และผู้ประกอบการร้านอาหาร และการใช้แบบสอบถามชุมชนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ จ านวน 100 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นของชุมชน 
โดยการตั้งแบบค าถามปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือให้ชุมชนสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
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โดยมีประเด็นค าถามประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ  

นับตั้งแต่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมา มีบุคคลใน
ชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้น าหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า การพัฒนาชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมาชุมชนมี
ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ ทั้งนี้ชุมชนต้องการให้เทศบาลฯ
ส่งเสริมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ชุมชนต้องการให้มีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพทั้ง 
เทศบาล วัด โรงเรียน และชุมชน    

จากการความคิดเห็นของชุมชนโดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เป็นหญิง
จ านวน 67 คน ชายจ านวน 33 คน ส่วนมากอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนวัดหลวงเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือชุมชนท้ายบ้าน ชุมชนพร้อมใจ และชุมชนคอเขา ตามล าดับ 
โดยมีอาชีพหลักคือพนักงานเอกชน ท าประมงและรับจ้างทั่วไป โดยส ารวจสอบถามเกี่ยวกับ  
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนชายทะเลบางพระ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ ดังนี้ 

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว คนในชุมชนให้ความเห็นว่าทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในชุมชนชายทะเลบางพระมีศักยภาพในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ ยมเยือน ซึ่งมีทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยให้
ความเห็นว่าประเพณีแห่พญายมเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากท่ีสุดเพราะเป็นประเพณีแห่งเดียวใน
โลกและแสดงถึงอัตลักษณ์ของถิ่น รองลงมาคือ วัดบางพระวรวิหาร (วัดสว่างอารมณ์) ทิวทัศน์ชายฝั่ง
ทะเล วิถีชุมชนพ้ืนบ้าน (การท าประมง อู่ต่อเรือ) ตามล าดับ นอกจากนี้คนชุมชนมีความเห็นว่า
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน และสินค้า OTOP ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน  

โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระที่คนในชุมชนรับรู้และได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ได้แก่ งานบุญประจ าปีและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดบางพระวรวิหาร งานประเพณีแห่
พญายม (ศาลพญายม) งานบุญประจ าปีและสักการะศาลหลักเมือง งานท าบุญประจ าปีศาลเจ้า
เจียวกัวแป๊ะกง (จุกกะแปะ) เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านเยี่ยมชมอู่ต่อเรือ ลงเรือชมทิวทัศน์เลียบ
ชายฝั่งทะเล เรียนรู้ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเล เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่พักโฮมสเตย์ชุมชน 
และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณ ตามล าดับ  
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ทั้งนี้คนในชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีกิจกรรมการท่องเที่ยวจากเพ่ือนและคนใกล้ชิด 
รองลงมาคือป้ายประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือและนิตยสาร 
ตามล าดับ ซึ่งข้อมูลที่รับรู้คือ ประเพณีความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว คนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบว่ามีการร่วม
กลุ่มของการท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง (พ.ศ. 2549) เพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนจ านวน 
59 คน และมีความเห็นว่าเป็นการร่วมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเป็นนโยบายที่
ด าเนินการโดยภาครัฐ ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วมการวิเคราะห์วางแผน และแสดงความคิดเห็นร่วมกับ
ภาครัฐจ านวน 32 คน และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวจ านวน 23 คน โดยมี 1 รายที่มี
ส่วนร่วมในการจ าหน่ายสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วน
ร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และไม่ทราบว่ายังมีการร่วมกลุ่มเพ่ือการท่องเที่ยวอยู่หรือไม่  

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ คนในชุมชนให้ความเห็นว่าการ
ที่จะพัฒนาชุมชนชายทะเลบางพระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ โดยเฉพาะประเพณีแห่พญายมเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ควรปรับภูมิทัศน์ให้แหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่ม
รื่น มีการรักษาความสะอาด รวมทั้งพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้ า ที่จอดรถ ร้านอาหาร และมีร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP ของที่ระลึกที่เป็นสินค้าที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของชุมชน เช่น อาหารทะเลแปรรูป กะปิ น้ าปลา เป็นต้น นอกจากนี้การจัดการการท่องเที่ยว
นั้นต้องด าเนินการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ (เทศบาลต าบลบางพระ) และชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
ประสานร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระให้เป็นแหล่งท่ องเที่ยวที่
ยั่งยืนได้  

1.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  
ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คน เพ่ือใช้ข้อมูล

ในการประเมินการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมา และน าข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากชุมชนและเทศบาลต าบลบางพระ เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์
ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ ส าหรับเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมต่อไป 

จากการส ารวจความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนชายทะเลบางพระจ านวน 100 คน หญิงจ านวน 61 คน ชายจ านวน 39 
คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนมากมี
ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยส ารวจสอบถามเกี่ยวกับ ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ชุมชนชายทะเล
บางพระ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ เกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนชายทะเล
บางพระ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 
ดังนี้ 
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ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนชายทะเลบางพระ นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เคยมาท่องเที่ยวที่ชุมชนชายทะเลบางพระ โดยเดินทางมากับคนในครอบครัวและเพ่ือน เดินทาง
มาเองด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมาผ่อนพัก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางพระ
วรวิหาร และมารับประทานอาหารทะเล ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืนเป็นส่วนใหญ่ และมี
เส้นทางการเดินทาง ดังนี้ เดินทางจากบ้านมายังชายทะเลบางพระและกลับบ้าน เดินทางจากบ้านไป
เที่ยวที่อ่ืนแล้วแวะชายทะเลบางพระแล้วกลับบ้าน เดินทางจากบ้านมาชายทะเลบางพระแล้วไปที่อ่ืน
ต่อแล้วกลับบ้าน เดินทางจากบ้านไปที่อ่ืนแล้วมาชายทะเลบางพระแล้วไปที่ อ่ืนต่อแล้วเดินทางกลับ
บ้าน ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวอยากร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ การท าบุญ นมัสการและกราบไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบางพระวรวิหาร งานประเพณีแห่พญายม และการเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน
ตามล าดับ  

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความเห็นว่าในชุมชนชายทะเล
บางพระมีทรัพยากรการท่องเที่ยวศักยภาพในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน โดยมีทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ และให้ความเห็นว่าทิวทัศน์ชายฝั่ง
ทะเลเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด รองลงมาคืองานประเพณีแห่พญายม วัดบางพระวรวิหาร 
วิถีชุมชนพ้ืนบ้าน (ประมงพ้ืนบ้าน    อู่ต่อเรือ) ตามล าดับ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงสินค้า OTOP และอาหารทะเลก็เป็น
สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน  

โดยนักท่องเที่ยวรับรู้และได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 
ได้แก่ งานประเพณีแห่พญายม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดบางพระวรวิหาร เรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน 
ลงเรือชมทิวทัศน์เลียบชายฝั่งทะเล ภูมิปัญญาแปรรูปอาหารทะเล  สักการะศาลหลักเมือง เยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณ งานบุญประจ าปีศาลเจ้าเจียวกัวแป๊ะกง และที่พักโฮมสเตย์ชุมชน 
ตามล าดับ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีกิจกรรมการท่องเที่ยวจากเพ่ือนและคนใกล้ชิด 
รองลงมาคือป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ และรายการโทรทัศน์ ตามล าดับ ซึ่งนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านประเพณี ความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และประวัติศาสตร์ชุมชน  

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ นักท่องเที่ยวให้ความเห็นว่า
ชุมชนชายทะเลบางพระมีศักยภาพในการท่องเที่ยว และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ชุมชนและนักท่องเที่ยว
ได้รับรู้ โดยควรจัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แผ่นพับ หรือการน าเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็น
ต้น ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร ซุ้มที่นั่งพัก ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของที่ระลึก ตลอดจนการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีความสะดวกสบาย เช่น ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว สภาพถนนต้องดีเข้าถึงง่าย 
นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวควรมีความหลากหลายและเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์และ
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ความรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การท่องเที่ยวที่ชุมชนชายทะเลบางพระนั้น
จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิถีชีวิตชุมชนชาวประมง 
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน และคาดหวังว่าชุมชนชายทะเลบางพระจะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้   
 
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเล
บางพระ 

ในการวิเคราะห์ผู้ศึกษาขอใช้แนวทางตาม SWOT Analysis เพ่ือวิ เคราะห์ศักยภาพ              
การท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ มีคุณค่าและมี
ความส าคัญทั้ งในเชิ งนิ เวศและวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 

1. การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
การท่องเที่ยว (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา)  

ด้านการรองรับการท่องเที่ยว 
1. มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
2. ท าเลที่ตั้งการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวจัดได้เฉพาะบาง
ฤดูกาล 
 

ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
1. เทศบาลเป็นผู้น าที่ดี มีวิสัยทัศน์ในส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
2. ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 

1. การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
2. การบริการเพ่ือรองรับการทอ่งเที่ยว 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

- 1. ความเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่
อาจส่งผลต่อกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรม 

ด้านการรองรับการท่องเที่ยว 
1. ท าเลทีต่ั้งอยู่ใกล้แหล่งจา้งงานและ
สถานศึกษาท่ส าคัญของภาคตะวันออก 

- 

ด้านการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว 
1. นโยบายการท่องเที่ยวจากภาครัฐ 
2. กระแสการท่องเที่ยว 

- 
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จุดแข็ง (Strength) ผู้ วิจัยพบว่าชุมชนชายทะเลบางพระมีจุดแข็งด้านการพัฒนา 
การท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่

นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจแบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น 
2 ประเภทคือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ ถ้ า ชายทะเล หาดทรายน้ าพุร้อน น้ าตก เป็นต้น 
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการและบันเทิง  

จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชี้ให้เห็นว่า จุดเด่นของพ้ืนชุมชนชายทะเลบางพระนั้น 
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ ทิวทัศน์ชายทะเล และทรัพยากรวัฒนธรรม 
ได้แก่ ประเพณีแห่พญายม วิถีชีวิตชุมชนประมงพ้ืนบ้าน และมีศาสนสถานที่ส าคัญคือ วัดบางพระวรวิหาร 
ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นทีด่ึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว  

2. ด้านการรองรับการท่องเที่ยว 
2.1 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

พ้ืนที่ชายทะเลบางพระได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับแหล่งท่องเที่ยว
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางพระ 25 ปี (พ.ศ.2551-2575)  ท าให้พื้นทีม่ีความพร้อมต่อการ
รองรับด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ทางเลียบริมทะเล ลาน
กิจกรรม ห้องน้ าสาธารณะ ที่จอดรถ ซุ้มร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น 

2.2 ท าเลที่ตั้งและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายขนส่งคมนาคมที่สามารถ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงและการ
คมนาคมนั้นต้องมีความสะดวกและปลอดภัย โดยที่ตั้งของบางพระอยู่ในจุดที่มีการเชื่อมโยงการ
คมนาคม ซึ่งเป็นเครือข่ายจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ตั้งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ โดยจังหวัด
ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น เขาเขียว เกาะลอย บางแสน และพัทยา ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวให้ถึงกันได้ 

3. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
3.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากองค์กรท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบางพระเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบายและเป็นก าลังส าคัญใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระให้เกิดขึ้น เทศบาลต าบลบางพระจึงได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผน 25 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2575 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาวโดยการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายทะเลบางพระเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ตามนโยบายการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยการวางผังแนวคิดและ
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ออกแบบการใช้ประโยชน์โดยคงรักษาความดั้งเดิมของพ้ืนที่ ประกอบด้วย พื้นที่อาชีพและวัฒนธรรม 
พ้ืนที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนแบบ PASSIVE พ้ืนที่ท่องเที่ยวและลานกิจกรรมแบบ ACTIVE รวมทั้ง
การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ เส้นทางเดินทาง ลานกิจกรรม จุดประชาสัมพันธ์ ทาง
เลียบชายทะเล ห้องน้ าสาธารณะ ที่จอดรถ ซุ้มร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น 

3.2 ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
สมาชิกของชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ก าหนดแหล่งทรัพยากรที่จะต้องได้รับการท านุบ ารุง
และส่งเสริม รวมทั้งการร่วมก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการ นอกจากนี้สมาชิก
ของชุมชนจะต้องเข้าร่วมในการด าเนินการตามแนวทางและกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้น รวมทั้งการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณูปโภคและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์
เทศบาลต าบลบางพระและกลุ่มผู้น าชุมชนพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมา
เริ่มต้นจากหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง ซึ่งความส าเร็จส่วนหนึ่งนั้นมาจากกลุ่มแปรรูปอาหาร
ทะเล จากความร่วมมือดังกล่าวท าให้ชุมชนมีประสบการณ์การท างานในลักษณะของเครือข่ายสัมพันธ์ใน
ชุมชน ส่งผลให้มีการต่อยอดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาได้และประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่ง โดยการร่วมมือนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาลในการวางแผนการท่องเที่ยว 
ก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดท าเส้นทางท่องเที่ยว ที่พักโฮมสเตย์และการบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น 
นอกจากนี้ เทศบาลต าบลบางพระยังมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ต าบลบางพระส าหรับเผยแพร่สู่สาธารณอีกด้วย 

จุดอ่อน (Weakness) ผู้วิจัยพบว่าชุมชนชายทะเลบางพระมีจุดอ่อนด้านการพัฒนา 
การท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เทศบาลต าบลบางพระ 

มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานส าคัญต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม กล่าวคือ องค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวของทรัพยากรวัฒนธรรมตามแหล่งท่องเที่ยวจุดต่าง ๆ ของชุมชน 

2. ด้านการรองรับแหล่งท่องเที่ยว 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริม

กิจกรรมและการด าเนินการที่จะช่วยส่งเสริมลักษณะเด่นของภูมิทัศน์และพ้ืนที่ ความเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนและโอกาสในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ กิจกรรมต่าง ๆ ควรมุ่งให้เกิดประสบการณ์ที่มี
คุณภาพ อันน าไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวขณะที่ยังยึดมั่นในหลักการอ่ืน ๆ ของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เทศบาล และชุมชน พบว่า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน
บางพระได้รับการสนับสนุนและพัฒนาในช่วงของการท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง (พ.ศ.2549) 
ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้วิถีประมงพ้ืนบ้าน เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จัดได้เฉพาะฤดูกาล ไม่เหมาะสม
กับการเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักในการรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ขณะที่โฮมสเตย์ชุมชนไม่
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มีนักท่องเที่ยวมาพัก ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้มาพัก
ค้างคืน และถึงจะพักค้างคืนก็นิยมไปพักที่สะดวกสบายที่อยู่ไม่ไกล คือ บางแสน  

นอกจากนี้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยใช้ประเพณีแห่พญายมเป็นจุดเด่น
มีความน่าสนใจเพราะเป็นประเพณีแห่งเดียวในประเทศไทย แต่งานประเพณีดังกล่าว เป็นประเพณี
ประจ าปีที่จัดเพียงหนึ่งครั้งต่อปี และเป็นช่วงที่จัดประเพณีสงกรานต์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเกือบทุกพ้ืนที่
ต่างมีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน จึงอาจเป็นผลท าให้นักท่องเที่ยวไม่สนใจเข้าร่วมงาน 

3. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
3.1 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 

การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้น จะต้องมีการตลาดการ
ท่องเที่ยวในการชักน าให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะท า
ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนและใช้สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยการตลาดการท่องเที่ยว ท าได้ 
2 วิธี คือ 1. การให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทางการ
ท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น 2. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
หมายถึง การสื่อข้อมูลข่าวสาร  การท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือเชิญชวนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว  

จากข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ชายทะเลบางพระ นักท่องเที่ยวให้ความเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางมายังแหล่งท่องเที่ยว 
การจัดท าแผ่นพับโบว์ชัวร์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้  

3.2 การบริการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
การให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้น  ๆ เป็นการให้ความสะดวกระหว่างการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะบริการการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ในการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ชุมชนชายทะเลบางพระ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้มีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ ป้ายบอกเส้นทางและสภาพถนนที่เข้ามาในพ้ืนที่ชายทะเลบางพระ บริการที่พักแรม 
บริการร้านอาหาร บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ บริการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และแหล่งท่องเที่ยว
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
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โอกาส (Opportunity) ผู้วิจัยพบว่าชุมชนชายทะเลบางพระมีโอกาสจากปัจจัยภายนอก 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 2 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านการรองรับแหลง่ท่องเที่ยว 
ท าเลที่ตั้ง จังหวัดชลบุรียังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ใกล้

สนามบินสุวรรณภูมิ นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ และสถาบันการศึกษาที่ส าคัญ
ของภาคตะวันออก โดยคนเหล่านี้จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของชุมชนชายทะเลบางพระ 

2. ด้านการบริหารจัดการแหลางท่องเที่ยว 
2.1 กระแสการท่องเที่ยว 

จากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มมากข้ึน แนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นล าดับ และก าลังปรับ เปลี่ยน
สภาพไปสู่การจัดการที่ค านึงถึงขีดความสามารถ  การรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของ
พ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ในระดับสากล 

2.2 นโยบายการท่องเที่ยวจากภาครัฐ 
จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่มุ่ งเสริมให้การท่องเที่ยว 

เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิด 
การจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และน าเงินตราเข้าสู่ประเทศชาติอย่างมหาศาล ผลของ  
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยใช้กระบวนการเพ่ิมตลาดใหม่และตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิม  
มากขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว โดยร่วมมือแบบพหุภาคีอันน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

โดยภาครัฐได้การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้วยการดึงความได้เปรียบของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
มรดกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนมาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่งรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ เช่นเดียวกับชุมชนชายทะเล
บางพระที่เทศบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้การท่องเที่ยวจะต้องอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน เช่น ประเพณี
การแห่พญายม วิถีชุมชนประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 
 
 



109 
 

 

  อุปสรรค (Threat) ผู้วิจัยพบว่าชุมชนชายทะเลบางพระมีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพียงด้านเดียว คอื 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว กล่าวคือ ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องการคงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรม อาทิเช่น 
ความทรุดโทรมและการเปลี่ยนสภาพของบ้านเรือนไม้โบราณบนถนนเทศบาล 10 การขาดการ 
สืบทอดภูมิปัญญาด้านการต่อเรือ การลดลงของการท าประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 
3. แนวทางการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนชายทะเลบางพระเพื่อพัฒนาการการท่องเที่ยว 

จากการส ารวจและศึกษาข้อมูลเรื่องคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในพ้ืนที่
ชุมชนชายทะเลบางพระ วิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นที่ได้จากนักท่องเที่ยวและชุมชน พบว่า ในพ้ืนที่ริม
ชายทะเลบางพระซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลบางพระได้พัฒนาการพื้นที่เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว มี
ทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้วย ภูมิทัศน์ชายทะเล การท าประมงพ้ืนบ้าน อู่ต่อเรือ ตลาดอาหารทะเล
สด ศาลพญายม และสินค้าภูมิปัญญา OTOP แปรรูปอาหารทะเล ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ริมถนน
เทศบาล 10 มีทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้วย วัดบางพระวรวิหาร ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าเจียวกัวแป๊ะ
กง และบ้านเรือนร้านค้าย่านเก่าถนนเทศบาล 10 ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่เทศบาลต าบลบางพระซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบพ้ืนที่ควรส่งเสริมแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

      3.1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลบางพระได้มีการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ริมชายทะเล

บางพระซึ่งมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นผลงานต่อการเตรียมความพร้อม
ของพ้ืนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

1. ลักษณะทางการกายของชุมชนชายทะเลบางพระ มีจุดเด่นที่การมีวิถีชุมชนประมง
พ้ืนบ้าน การพัฒนาพ้ืนที่ควรค านึงถึงการรักษาภูมิทัศน์ชุมชนชายทะเล ซึ่งจะเป็นสิ่งดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน (ภาพท่ี 56) 

2. ทางเข้าของชุมชนชายทะเลบางพระในปัจจุบัน ป้ายบอกเส้นทางไม่มีความโดดเด่น
ชัดเจนและมีจ านวนน้อย จึงควรมีการปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ชายทะเลบางพระให้มีความชัดเจนและมีจ านวนเพียงพอตั้งแต่บริเวณถนนสุขุม ทางเข้าถนนสายรอง
ในชุมชน จนถึงชายทะเล (ภาพท่ี 57) 

3. จากสภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ พบว่า มีปัญหา
ด้านสภาพแวดล้อมที่มีขยะและสิ่งปฏิกูล ทั้งจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน จากกลุ่มนักท่องเที่ยว และ
ปัญหาสุนัขจรจัด จึงควรก าหนดมาตรการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ชุมชน เช่น มาตรการแยกขยะ 
การเพ่ิมจ านวนจุดตั้งถังขยะให้เหมาะสมและเพียงพอ เป็นต้น 
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4. เนื่องจากเส้นทางการเข้าถึงชุมชนชายทะเลบางพระ ใช้การเดินทางถนนภายใน
ชุมชนซึ่งบางช่วงแคบ และมีปัญหาการจอดรถ จึงท าให้เกิดปัญหาความติดขัดการจราจร ดังนั้น จึง
ควรจัดระเบียบการจอดรถ และก าหนดเส้นทางการเดินรถ เพ่ืออ านวยความสะดวกของรถที่จะเดิน
ทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

ภาพที่ 93 ทิวทัศน์ชุมชนประมงพ้ืนบ้านชายทะเลบางพระ 

 
 

 

ภาพที่ 94 ป้ายบอกเส้นทางการเข้าถึงชายทะเลบางพระตามถนนในชุมชน 

3.2 การพัฒนาบริการการท่องเที่ยว 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านบริการการท่องเที่ยว

ด าเนินการได้โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ ทั้ง 8 ด้านดังนี้  
1. บริการด้านความปลอดภัย  

นอกจากการพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแล้ว ควรมีการบริการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจได้รับอันตรายจากการเหยียบย่ าของมีคม เช่น  
เปลือกหอย เศษขยะ ควรจัดให้มีจุดบริการปฐมพยาบาลให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดจอดรถและตามแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ (ภาพท่ี 58-59) 
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ภาพที่ 95 นักท่องเที่ยวเตรียมตัวมาเก็บหอยบริเวณชายทะเลบางพระ  

 

 
ภาพที่ 96 นักท่องเที่ยวก าลังเก็บหอยบริเวณชายทะเลบางพระ  

2. บริการภัตตาคารและร้านอาหาร 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาชุมชนชายทะเลบางพระส่วนใหญ่นิยมมา

รับประทานอาหารทะเล ตามร้านและซุ้มอาหารบริเวณชายทะเลบางพระ จึงควรก าหนดมาตรการ
บริการและรักษาความสะอาดของร้าน เพ่ือพัฒนามาตรฐานการบริการให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและกลับมาเยือนอกีครั้ง (ภาพท่ี 60) 

 

 

ภาพที่ 97 ซุ้มอาหารและร้านค้าริมชายทะเลบางพระ 
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3. บริการสินค้าและของที่ระลึก  
สินค้าและของที่ระลึกเป็นสิ่งหนึ่ง ในการสร้างรายได้ของชุมชน ชุมชนชายทะเล

บางพระมีภูมิปัญญาในการผลิตภัณฑ์สินค้าโดยการแปรรูปอาหารทะเล เช่น กะปิ น้ าปลา ปลาหยอง 
เป็นต้น ซึ่งสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนประมงพ้ืนบ้านได้ ทั้งนี้ การผลิตสินค้าควรปรับปรุง
ศูนย์แปรรูปอาหารทะเลให้ได้มาตรฐาน มีความโดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่น การติดตั้ง
ป้ายให้มองเห็นชัดเจน มีการจัดแสดงสินค้าให้นักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชมและซื้อหาได้ (ภาพท่ี 61) 

 

 

ภาพที่ 98 ศูนย์ OTOP แปรรูปอาหารทะเลบ้านตลาดล่าง  

4. บริการที่พักค้างแรมส าหรับนักท่องเที่ยว  
ชุมชนชายทะเลบางพระปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียว ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนที่

พักโฮมสเตย์เพ่ิมเพ่ือบริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยน าที่พักโฮมสเตย์ที่ยังคงเหลืออยู่เป็นต้นแบบของ
การจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต่อไป (ภาพท่ี 62) 

 

 

ภาพที่ 99 ที่พักโฮมสเตย์ของนางสมบัติ เกตุปรางค์ ริมคลองคลองสุครีพชุมชนท้ายบ้าน (หลังสีฟ้า)  

5. บริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระเป็นสถานที่ที่ มีความส าคัญด้าน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบประเพณีที่สามารถสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ โดยควรสนับสนุนให้มียุวมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครคอยให้บริการข้อมูลหรือค าแนะน า
แก่นักท่องเที่ยว 
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6. บริการด้านบันเทิงและนันทนาการ 
ควรส่งเสริมให้มีการน ากีฬาพ้ืนบ้านหนังสติ๊กซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขึ้นที่ท าเป็น

ประจ าและต่อเนื่องทุกปีในงานประเพณีแห่พญายม มาสร้างเป็นจุดนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว 
(ภาพท่ี 63) 

 

 
 
ภาพที่ 100 การแข่งขันยิงหนักสติ๊กในงานประเพณีสงกรานต์แห่พญายมบางพระ พ.ศ. 2559 

7. บริการด้านสารสนเทศ  
ควรปรับปรุงข้อมูลการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง

พัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย และมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น การสื่อสาร
ผ่านโซเซียลมีเดีย การจัดท าเอกสารแผ่นพับเพื่อแจกตามจุดท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 101 ป้ายข้อมูลการท่องเที่ยวชายทะเลบางพระบริเวณสวนสาธารณะริมชายทะเลชุมชน 
ท้ายบ้าน 

8. บริการด้านการขนส่ง  
ส่งเสริมให้ผู้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก ทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวในชุมชน สามารถแนะน าจุดท่องเที่ยว และให้ความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดราคาค่าบริการแบบเหมาจ่ายส าหรับบริการ
รับส่งตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมความสะดวกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถสาธารณะ 
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3.3 การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
ด าเนินการได้โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว 

ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนการตลาดท่องเที่ยว ควรก าหนดแผนการตลาดของชุมชนชายทะเล

บางพระ โดยขยายการสื่อสารสู่สาธารณะชน ให้ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย 

2. การสร้างเส้นทางหรือกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการก าหนดแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนชายทะเลบางพระโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายทะเลกับวัดบางพระวรวิหาร และถนน
เทศบาล 10 ซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ ดังนี้ 

2.1 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ โดยมี
ศักยภาพพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน มีสิ่งศักดิ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท าบุญ ซึ่งจะเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี 

 

 

ภาพที่ 102 พิพิธภัณฑ์วัด  (เดิมเป็นห้องสมุดของวัด) ข้าวของเครื่องใช้โบราณต่าง ๆ ของวัดและของ
ชาวบ้านที่น ามาให้รวบรวมไว้ 

 

       

ภาพที่ 103 กิจกรรมท าบุญ ณ หอพระวัดบางพระวรวิหาร 

2.2 ควรส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านถนนเทศบาล 10 เป็นแหล่งแหล่ง
เรียนรู้โดยจัดท าป้ายบอกเล่าเรื่องราวของบ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังสามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบถนนคนเดิน โดยก าหนดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวประจ าเดือน เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยน าองค์ความทางประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นมาน าเสนอ ในรูปแบบเวทีเสวนา กิจกรรมสาธิต นิทรรศการ และ
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จ าหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ นอกการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแล้วยังจะช่วยให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักคุณค่าของทรัพยากร
วัฒนธรรมอีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 104 ศาลหลักเมือง และบ้านไม้โบราณริมถนนเทศบาล 10 

3.การโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย การประสัมพันธ์การท่องเที่ยวในฐานะเครือข่าย 
เพ่ือส่งเสริมและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง การโฆษณาไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเซียลมีเดีย เพ่ือเข้าถึงนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าป้ายประสัมพันธ์ แนะน าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 

3.4 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ในการจัดการท่องเที่ยว “ชุมชน” นับเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ ในฐานะเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรและเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงเมื่อเกิดการจัดการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หากชุมชนไม่มี
ส่วนร่วมหรือไม่ให้ความร่วมมือแล้ว การด าเนินงานที่อย่างยั่งยืนไม่อาจสามารถเกิดขึ้นได้  ดังนั้น 
เทศบาลต าบลบางพระในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ าเป็นต้องกระตุ้นชุมชนให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
   1. เทศบาลฯ ควรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาและ
ประเพณีของท้องถิ่น ให้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงความส าคัญในการน า
ทรัพยากรทางวัฒนธรรรมมาต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนได้ 
  2. ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่พักโฮมสเตย์ 
เป็นต้น 
  3. ควรสนับสนุนให้ชุมชนมีเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือชุมชนแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน 
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ภาพที่ 105 นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์และภูมปัญญาท้องถิ่นต าบลบางพระ ณ เรือน
วัฒนธรรมริมชายทะเลบางพระ ในงานประเพณีสงกรานต์แห่พญายมบางพระ พ.ศ. 2559 

แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ จะเป็นการส่งเสริมการน าทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างรู้คุณค่า
และเกิดความยั่งยืนต่อไป  
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   บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และงานศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาในเรื่องความเป็นมาของพ้ืนที่และ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม   และการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา  การเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ สังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการตลอดจนการใช้
แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ตั้งไว้ คือ เพ่ือศึกษาความส าคัญทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี และแนวทางการน าทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนชายทะเลบางพระมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยขึ้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาในเรื่อง

ประวัติความเป็นมา ทรัพยากรวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนชายทะเลบางพระที่ผ่านมา 
รวมถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืน แนวคิดทรัพยากรวัฒนธรรม การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มี ส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการใช้แบบสอบถาม โดยมีแนวค าถามด้วยการ 
ตั้งแบบค าถามปลายปิดและปลายเปิด ทั้งในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถามประกอบด้วย 
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษาต่อไป ซึ่งประชากรที่
ศึกษาประกอบด้วยทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และทรัพยากร
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนริมชายทะเลบางพระและชุมชนริมถนนเทศบาล 10 ทั้งนี้ 
พิจารณาจากความส าคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชุมชน สามารถน ามาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนได้ และทรัพยากรบุคคล ได้แก่ คน และหน่วยงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ใช้วิธีเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เทศบาลต าบลบางพระซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ คือ เทศบาลต าบลบางพระและชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่
ได้รับการยอมรับจากชุมชน เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรวัฒนธรรม ขณะที่การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการใช้แบบสอบถาม มีกลุ่ม 
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ตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ และนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระ 
 
ผลการศึกษา 

ชุมชนชายทะเลบางพระ ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางพระ  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่บางส่วนของชุมชนท้ายบ้าน หมู่ 1 ชุมชนวัดหลวง หมู่ 3 ตั้งอยู่
ด้านทิศตะวันตกของเทศบาลต าบลบางพระบริเวณชุมชนริมชายทะเลบางพระและชุมชนริมถนน
เทศบาล 10 ซึ่งเชื่อมต่อและรวมกันเป็นชุมชนย่านเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
ชุมชนชายทะเลบางพระเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี

พัฒนาการประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะเมืองท่าบนเส้นทางการค้าทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมนี้เองจึงเป็นที่สนใจของ
ผู้ปกครองและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเมืองตามชายฝั่งทะเลในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ แม้
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ และนโยบายการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกท าให้
เมืองชายฝั่งทะเลในสมัยโบราณถูกลดความส าคัญลงตามล าดับ แต่จังหวัดชลบุรียังคงเป็ นเมืองที่มี
บทบาทส าคัญในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของภาคตะวันออกในปัจจุบัน ชุมชนชายทะเลบางพระในฐานะเป็นชุมชนเก่าที่มีพัฒนาการ
ความเป็นมาของชุมชนสอดคล้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรีอย่างยาวนาน นับแต่
ปรากฏมีชื่อเป็นเมืองท่าโบราณของจังหวัดชลบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานการปกครองสมัยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยการปฏิรูปการปกครองเป็น
ระบบเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีผลต่อการ
ก าหนดนโยบายของผู้การปกครอง และท าให้พ้ืนที่ชุมชนชายทะเลบางพระค่อยๆ ลดความส าคัญลง 
ขณะเกิดถนนสุขุมวิทและเกิดความเจริญเกิดขึ้นโดยรอบ เช่น การเติบโตเมืองอุตสาหกรรมที่ศรีราชา 
การเติบโตของการท่องเที่ยวชายทะเลที่บางแสน และพัทยา เป็นต้น  

จากการที่ความเป็นมาของชุมชนชายทะเลบางพรที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนี้ 
ร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏจนทุกวันนี้ที่ความเป็นชุมชนย่านเก่า คือ ทรัพยากรวัฒนธรรม  อัน
ประกอบด้วย วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน  ภูมิปัญญา ความเชื่อ รวมท้ังสถานท่ีได้แก่ บ้านเรือนไม้โบราณ 
ศาลหลักเมือง ศาลเจ้า และวัด ซึ่งส่วนหนึ่งได้ถูกน ามาใช้ต่อยอดในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยว
ชุมชนชายทะเลบางพระ โดยเทศบาลต าบลบางพระในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ มีผู้บทบาท
ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน นับตั้งแต่การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว 
หมู่บ้าน OVC ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน และการด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ชายทะเลบางพระตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางพระ 25 ปี (พ .ศ . 2551 – 2560) 
โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวใน พ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้  ในการ
ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ชุมชนชายทะเลในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ได้มุ่งเน้นที่การเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งมี
ประวัติศาสตร์มายาวนาน มีชายทะเลที่ชุมชนยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน มีอู่ต่อ
เรือ และมีประเพณีเก่าแก่ที่โดดเด่นอย่างประเพณีแห่พญายมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เป็น
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งานประเพณีประจ าปีของต าบลบางพระที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่  และองค์พญายมนี้เองเป็นอัต
ลักษณ์ที่ เทศบาลต าบลบางพระ น ามาต่อยอดการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลบางพระมี
การพัฒนาเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนริมชายทะเล ขณะที่ชุมชนริมสองฝั่งถนนเทศบาลสาย 10 ซึ่งอยู่ถัดเข้า
มาและมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส าคัญสะท้อนความเป็นชุมชนย่านเก่าอีกส่วนหนึ่งของชุมชนชายทะเล
บางพระ  อันได้แก่ บ้านเรือนไม้โบราณ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้า และวัด ยังไม่ได้น ามาใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระ 

จากข้อมูลที่กล่าวมานี้ ผู้ศึกษาได้น ามาประกอบร่วมกับข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์และ
การใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์การพัฒนาท่องเที่ยวของชุมชนชายทะเลบางพระ ทั้งส่วนที่เป็น
พ้ืนที่ชุมชนริมชายทะเลบางพระและส่วนที่เป็นชุมชนสองฝั่งถนนเทศบาลสาย 10 สรุปได้ว่าชุมชน
ชายทะเลบางพระมีศักยภาพในส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ  

1. มีทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคัญอันได้แก่ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนท้ังในพื้นท่ีรมิ
ชายทะเลและรมิถนนเทศบาล 10 ท่ีสามารถน ามาใช้เพือ่การท่องเท่ียว  
 2.  ชุมชนชายทะเลบางพระมีความเขม้แข็งและมบีทบาทในการท างานร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในด้านการท่องเท่ียว นับต้ังแต่กลุ่ม OTOP บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 1  ของต าบลบางพระได้รับคัดเลือกให้
เป็น 1 ใน 80 หมู่บ้านเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยว “หมู่บ้านท่องเที่ยว OVC” 
 3. เทศบาลต าบลบางพระใหค้วามส าคัญและสง่เสรมิการท่องเท่ียวในพื้นท่ีมาอย่างต่อเนื่อง  
มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชายทะเลบางพระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 แนวการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนชายทะเลบางพระให้เกิดความยั่งยืนนั้น  
 1. เทศบาลต าบลบางพระซึ่งเป็นผู้มีหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบชุมชนชายทะเลบางพระ ควร
เป็นก าลังหลักในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเช่นท่ีผ่านมา โดยมุ่งเน้นการน าทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีส าคัญ
ของชุมชนมาใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาการท่องเท่ียว 
 2. ควรน าทรพัยากรวฒันธรรมในพื้นท่ีริมสองฝั่งถนนเทศบาล 10 มาใช้ประโยชน์ต่อการ
ท่องเท่ียวโดยเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีริมชายฝั่งทะเลบางพระ  
 3. ควรส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยสร้างความ
ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของ เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรวัฒนธรรม อันจะส่งผลถึงการตระหนักใน
ความส าคัญของการน าทรัพยากรวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างรูคุ้ณค่า รวมท้ังมีส่วนร่วมและมีบทบาทร่วมกับ
เทศบาลต าบลบางพระในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนชายทะเลบางพระอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุนชนริมชายทะเลบางพระ และย่านถนน
เทศบาล 10 ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและส าคัญน ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
การพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนริมชายฝั่งทะเลที่มีอยู่ เดิมและเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งต่อไป สามารถศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทั้งต าบลบางพระที่ยังมีแหล่งทรัพยากร
วัฒนธรรมทีส่ามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลบางพระ 
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2. ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่ง
การศึกษาครั้งต่อไป หากมีการศึกษาศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลบางพระได้อีกระดับหนึ่ง 

3. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินความส าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม
จากข้อมูลและความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ชุมชนชายทะเลบางพระ และความคิดเห็นจากกลุ่ม
ประชาการตัวอย่างคือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ชุมชน และ
นักท่องเที่ยว เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมโดยศาสตร์
เฉพาะด้าน อาทิ การศึกษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเรือนไม้ย่านถนนเทศบาล 10 และแนวการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบางพระวรวิหาร เป็นต้น 
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รายการอ้างอิง 
 
กฤษณพงศ์ ภู่กลาง. “การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ย่านคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี .” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. 

คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ. หนึ่งปี หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2545.  

เจนจิรา โชคสถาพรรัตน์  ณัฐกานต์ โอสถานนท์ และคณะ. “ลุงเสริม ช่างต่อเรือไม้คนสุดท้าย.” 
หนังสือพิมพ์ ลานมะพร้าว ปีที่ 15, ฉบับที่ 35 เดือนกุมภาพันธ์  2557, 7-8. 

ชนัญ วงษ์วิภาค และคณะ. การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. 
กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

เชิดชัย คงวัฒนกุล. ปีนภูผาคว้าดาว. ชลบุรี: โรงพิมพ์สุทธิพงษ์, 2556. 
ดรรชนี เอมพันธุ์, สุทัศน์ วรรณะเลิศ และเรณุกา รัชโน. คู่มือการจ าแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ . 

กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด, 2547. 
ทัศนีย์ ทานตวณิช. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : ส านักงานเทศบาลต าบลบางพระ, 2555. 
ทิพวรรณ พุ่มมณี. การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554. 
เทิดชาย ช่วยบ ารุง. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้า, 2552. 

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์กร
มหาชน), 2554. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน . กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2548. 

_________. ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, 2549. 
ปรัชญาพร พัฒนผล. “การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่น้ าเพชรบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2554. 

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์. การท่องเที่ยวชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตน์, 2553. 
ภารดี มหาขันธ์. พัฒนาการประวัติศาสตร์ชลบุรี. นนทบุรี: หจก องศาสบาย, 2552. 
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_________. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออก ยุคปรับปรุงประเทศตามแบบ
สมัยใหม่ถึงปัจจุบัน. นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด องศาสบายดี, 2555. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
อย่างย่ังยืน. พิมพ์ครั้งที ่2. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. 

_________. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 32464 (หน่วยที่ 9 -15) สาขาวิชาวิทยาการ
จั ด ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช .  น น ท บุ รี  :  ส า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.   

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออกก่อน พ.ศ. 
2525. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา, 2545. 

ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย. แนวทางการวาง
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน . กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2552. 

สถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง           
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณ ฑ์ : 
กรณีศึกษาวัดบางพระวรวิหาร ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี . 
สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2548. 

สภาวัฒนธรรมต าบลบางพระ. บางพระของเรา. ชลบุรี: สภาวัฒนธรรมต าบลบางพระ, 2553. 
สมหมาย  แจ่มกระจ่าง ศรีวรรณ  ยอดนิล และพีระพงษ์  สุดประเสริฐ . รายงานการวิจัยเรื่อง 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี (เล่ม 2). ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน . กรุงเทพฯ: โครงการ
โบราณคดีชุมชน, 2547. 

ส านักงานเทศบาลต าบลบางพระ. ย้อนรอยเมืองบางพระ. ชลบุรี: โรงพิมพ์สุทธิพงษ์, 2552. 
_________. ย้อนอดีต มองปัจจุบัน บางพระจากวันนั้น...ถึงวันนี้. ชลบุรี: โรงพิมพ์สุทธิพงษ์, 2553. 
_________. ประเพณีแห่พญายม บางพระ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ. ชลบุรี: เทศบาลต าบล

บางพระ, 2556. 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยว              

โดยชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด, 2552. 
สุชาติ เถาทอง และคณะ. สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออก. 

ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546. 
อดิศร ศักดิ์สูง. ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 

2556. 
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อิสราภรณ์ พลนารักษ์ กมลวรรณ รอดหริ่ง และศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานของชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC 
บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี . สนับสนุนโดย ส านักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2555. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. มาตราฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว.  

ผู้จัดการออนไลน์. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดอบรม อบรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่

ยั่งยืน. เข้าถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th 

/Local/View News.aspx?NewsID=9510000096794&TabID=3&  
Siamfreestyle. หมู่บ้านท่องเที่ยว OVC, ข่าวประชาสัมพันธ์ ททท. เข้าถึงเม่ือ 4 พฤศจิกายน 

2558. เข้าถึงได้จาก http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?show 
topic =2103 
เข้าถึงเมื่อ 23 ตุลาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.dla.go.th/work/e_book/ 
eb1/std210550/22/22.htm 

 
การสัมภาษณ์ 
เชิดชัย คงวัฒนกุล. ปลัดเทศบาล. สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2558 
ทนุศักดิ์ ไทยธรรม. อดีตเลขาธิการสภาวัฒนธรรมต าบลบางพระ. สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558 

และ 11 พฤศจิกายน 2558. 
พิสันต์ เกตุวัตถา. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว. สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559 
ไพฑูรย์  ธาราศักดิ์. ไวยาวัจกรวัดบางพระวรวิหาร. สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2559.  
ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม. สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558. 
ยุวดี พันธุ์ศรี. ผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
ลักษณ์ บัวเขียว. ผู้ดูแลบ้าน 34. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
เล็ก เชื้อชาญ. เจ้าของบ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
วสันต์ วรรณอ าไพ. ประธานชุมชนวัดหลวง. สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2559. 
วาสนา แจ้งจินต์. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน. สัมภาษณ์, 6 พฤศจิกายน 2558. 
วิชัย ตันเทียน. เจ้าของบ้านเลขท่ี 16 หมู่ที่ 3. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
วิฑิต ศรีระกิจ. หุ้นส่วนร้านชายทะเลบางพระ.สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2559 
สมเจตน์ เกตุวัตถา. นายกเทศมนตรีต าบลบางพระ. สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559. 
สมบัติ เกตุปรางค์. อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และประธานกลุ่ม OTOP แปรรูปอาหารทะเล หมู่ 1.  

สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2558, 10 พฤศจิกายน 2558 และ 14 พฤศจิกายน 2558, . 

http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?show%20topic%20=2103
http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?show%20topic%20=2103
http://www.dla.go.th/work/e_book
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เสริม เจือสุวรรณ. เจ้าของอู่ต่อเรือ. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
อนุรักษ์ เชื้อสุวรรณ. เจ้าของบ้านเลขท่ี 34   หมู่ที่ 3. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
อลงกรณ์ สุขปลื้ม. เจ้าของบ้านเลขท่ี 15 หมู่ที่ 3. สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2559. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาววชิราภรณ์ ทิพย์รักษ์ 
ที่อยู่   46/8 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์   083-324-2431 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2547  ส าเร็จการศึกษามัธยมต้นและปลาย จากโรงเรียนนารีรัตน์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อปริญญาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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