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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการด�ำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพที่รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 26 คน และการวิจยั เชิงปริมาณทีร่ วบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 50 คน
ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงที่เป็นต้นแบบ จ�ำนวน 2 แห่ง
ซึง่ อยูใ่ นบริเวณต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เกาะดอนท่าข้าม และเรือนปูเรือน
ปลาปากคลองต�ำหรุ ผลการประเมินแบบจ�ำลองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผู้ร่วมท�ำประชาพิจารณ์มีความคิด
เห็นว่าแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่งท่องเทีย่ วเกาะดอนท่าข้ามมีความเหมาะสมมาก (M = 3.79, S.D. = 0.99)
ส�ำหรับแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเรือนปูเรือนปลาปากคลองต�ำหรุมีความเหมาะสมมาก (M =
3.80, S.D. = 0.98)
ค�ำส�ำคัญ: แหล่งท่องเที่ยว; แม่น�้ำบางปะกง; การออกแบบ

Abstract
The purposes of the study were to design the new tourist attraction along Bang
Pakong River in Chachoengsao, that with mixed method research. The samples of study
are 26 tourist attraction administrators for qualitative research, and 50 participants of
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public hearing for quantitative research.
The result found that: get 2 new tourist attractions are Don Tha Kham Island
and Crab home and fish home at Phak Kong Tumru that the places are located in Tha
Kham Bang Pakong, Chachoengsao. The participants of public hearing have opinion that
the prototype tourist attractions model of Don Tha Kham Island is very suitable (M =
3.79, S.D. = 0.99), and the prototype tourist attractions model of fish home at Phak Kong
Tumru is very suitable (M = 3.80, S.D. = 0.98).
Keywords: Landmark; Bang Pakong River; Design

1. บทน�ำ

โครงการของภาครั ฐ ด้ า นการพั ฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของไทยเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ และอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของนั ก
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
บนพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เชื่อมโยงโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวัน
ออกท� ำ ให้ เ กิ ด การลงทุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน โดยจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้รับการประเมินศักยภาพพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับ การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
มีคณ
ุ ภาพ มีอตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นด้านวิถไี ทยสะท้อน
ถึงศักยภาพในการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีผ่ สมผสาน
ระหว่างวิถชี วี ติ พืน้ บ้านทีผ่ กู พันกับสายน�ำ 
้ การผลิต
สินค้าเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงความโดดเด่นด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และความเชื่อของคนใน
พื้นที่ (Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Tourism and Sports, 2018 : 8-10)
ส�ำหรับแม่นำ�้ บางปะกงเป็นแม่นำ�้ สายส�ำคัญในภาค

ตะวันออก ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่งพืน้ ทีช่ มุ่
น�้ำที่ส�ำคัญระดับชาติ (Ramras Site) มีทรัพยากร
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทมี่ คี วามหลากหลาย
ของพืชพันธ์รวมทั้งระบบนิเวศชายเลนแนวริมฝั่ง
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และมี
เหตุการณ์ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราช พระองค์
เสด็จมาประทับและได้รับชัยชนะในเวลาต่อมา
ณ บริ เวณปากน�้ ำ โจ้ โ ล้ ริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ บางปะกง
และเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรม (Cultural Heritage & Historical
Tourism) นอกจากนี้ยังมีสถานที่ส�ำคัญ และเป็น
ที่เคารพนับถือของชาวบางปะกง คือ วัดหลวงพ่อ
โสธร เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ มี
อัตลักษณ์ รวมถึงการท่องเที่ยวรูปแบบชุมชน เช่น
ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี และประเพณีแห่งพระพุทธ
โสธร ประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น
การออกแบบเป็นกระบวนการหรือแผน
ส�ำหรับสร้างสิ่งเฉพาะ โดยมาจากกระบวนการ
วางแผน (Planning) การออกแบบ (Design) และ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

การพัฒนาให้เป็นจริง (Implementation) การ
ออกแบบจึงเป็นพืน้ ฐานของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การมุง่ กระท�ำเพือ่ เปลีย่ นสถานการณ์ทมี่ อี ยูใ่ ห้เป็น
ความชืน่ ชอบ (Horayangkura, 2016 : 5) ส�ำหรับ
การออกแบบบริบทการท่องเทีย่ วเป็นการวางแผน
พร้อมการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (Boonkham, 2011 :
12) การออกแบบมีหลักส�ำคัญประกอบไปด้วย
การส� ำ รวจและก� ำ หนดความต้ อ งการของผู ้ ใช้
การสร้างต้นแบบของรูปแบบประสบการณ์เพื่อ
ก�ำหนดประโยชน์และการใช้งาน และการทดลอง
ปฏิบตั เิ พือ่ แสดงให้เห็นประโยชน์ของการออกแบบ
การออกแบบจึงสร้างประสบการณ์ที่ดีมีคุณภาพ
ส่งมอบให้กับผู้ใช้ ซึ่งแสดงถึงความจ�ำเป็นที่ผู้ให้
บริการ จะต้องท�ำความเข้าใจประสบการณ์การทีม่ ี
คุณภาพ และเห็นว่าประสบการณ์เป็นสาระส�ำคัญ
ของการท่องเที่ยว (McDonagh, 2008)
จากแนวโน้มความส�ำคัญของการท่องเทีย่ ว
และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวข้างต้น
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท�ำให้ได้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อเส้น
ทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก
และทางน�้ำ  ให้มีความสะดวกสบายเอื้อต่อการ
เดิ น ทางสอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย (Model Thailand 4.0)
โดยเฉพาะการท่องเทีย่ วชุมชน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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การเข้าถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ในชุมชนท้องถิ่น (Department of Tourism,
2017 : 17-18) โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดมูลค่า
และประโยชน์สงู สุดต่อแหล่งชุมชน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ แ ม่ น�้ ำ บางปะกงแห่ ง นี้
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถ
ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ นได้ ต ลอดทั้ ง ปี เ ป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวัน
ออก และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยได้
องค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับแบบจ�ำลองแหล่งท่องเทีย่ ว
ใหม่ ใ นบริ เ วณแนวริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ บางปะกงที่
ถูกออกแบบไว้อย่างความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงได้

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริม
ฝั่งแม่น�้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

บทความนี้ใช้วิธีการด�ำเนินการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method) ด้วยวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้จัดท�ำ
ร่างรูปแบบและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนว
ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง ผู้ให้ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จ� ำ นวน 26 คน
จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวที่
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เป็นภาครัฐ จ�ำนวน 10 คน กลุ่มผู้บริหารแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นภาคเอกชน จ�ำนวน 5 คน และกลุม่
ผู ้ บ ริ ห ารแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ภาคประชาชน
จ�ำนวน 11 คน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความ
เชีย่ วชาญในแหล่งท่องเทีย่ วบริเวณแนวริมฝัง่ แม่นำ�้
บางปะกง ซึ่งใช้การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล
(Snow Ball Sampling)
2. เครือ่ งมือการวิจยั เป็นการประชุมกลุม่
ย่อย (Focus Group) โดยผูบ้ ริหารแหล่งท่องเทีย่ ว
ส�ำหรับการก�ำหนดรูปแบบแหล่งท่องเทีย่ วใหม่แนว
ริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกง ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบ
โมเดล 3 มิติ ส�ำหรับการออกแบบแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง
3. ขอบเขตพื้นที่วิจัย พื้นที่เก็บข้อมูล
ก� ำ หนดเป็ น พื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตลอดแนวฝั ่ ง
แม่นำ�้ บางปะกง ตามเส้นทางทีผ่ วู้ จิ ยั ท�ำการส�ำรวจ
ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 อ�ำเภอ ประกอบด้วยอ�ำเภอบางคล้า
อ�ำเภอบ้านโพธิ์ อ�ำเภอบางปะกงและอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งหมด 15 จุด ระยะทาง 122
กิโลเมตร จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า พื้นที่
ทีม่ ศี กั ยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่แนวริม
ฝั่งแม่น�้ำบางปะกง อยู่ในบริเวณต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เกาะ
ดอนท่าข้าม และเรือนปูเรือนปลาปากคลองต�ำหรุ
4. การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 1) ก�ำหนดรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงด้วยการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินผล
กระทบทางลบและทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมประเพณี ด�ำเนินการประเมิน

ในสถานการณ์สมมติ (Concept Scenarios)
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง รวมถึงผู้ใช้งาน
และบริบทของการใช้งาน (Process) เพื่อให้กลุ่ม
ของสถานการณ์สมมติที่เกิดขึ้นจากการน�ำ  “แนว
ความคิด” ไปใช้ในชีวิตจริง (Output) ภาพร่าง
สถานการณ์สมมตินนั้ เหมาะต่อการน�ำมาอภิปราย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมกันระบุ
ปัญหาทีอ่ าจมองข้ามไปในช่วงเริม่ ต้นสร้างความคิด
การใช้ แ นวความคิ ด ในสถานการณ์ ส มมติ เ ป็ น
เสมือนการทดสอบเบื้องต้น (Kumar, 2013) 2)
น�ำข้อมูลรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่ง
แม่น�้ำบางปะกงที่ได้มาออกแบบแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง ได้น�ำแนวคิดตาม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว (Aukerman, 2011)
และการออกแบบส�ำหรับทุกคน (Jarutach, 2015)
เป็นแนวทางในการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3) จัดท�ำแบบจ�ำลองแหล่งท่องเทีย่ วใหม่แนวริมฝัง่
แม่น�้ำบางปะกงเป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากการร่าง
รู ป แบบแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ แ นวริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ
บางปะกง โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 4) ร่างแบบจ�ำลองแหล่ง
ท่องเทีย่ วใหม่แนวริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกงเป็นการน�ำ
ข้อมูลที่ได้จากการยกร่างรูปแบบแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ และการประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่ออกแบบ
ใหม่มาจัดท�ำเป็นแบบจ�ำลองแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง ประกอบไปด้วยการ
น�ำเสนอข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ข้อมูลทางกายภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น้�ำบางปะกง
และข้อมูลรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง โดยร่าง
แบบจ� ำ ลองจะถู ก น� ำ เสนอในรู ป แบบสื่ อ ทาง
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คอมพิวเตอร์
5. การวิจยั เชิงปริมาณ การประเมินแบบ
จ�ำลองแหล่งท่องเทีย่ วใหม่แนวริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลวิจยั เชิงปริมาณ คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ในบริเวณต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 50 คน โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenient Sampling)
6. เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบประเมิน
แบบจ�ำลองแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำ
บางปะกงส�ำหรับท�ำประชาพิจารณ์
7. ขอบเขตพื้ น ที่ วิ จั ย บริ เ วณต� ำ บล
ท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 1) ประเมินแบบจ�ำลองแหล่งท่องเทีย่ ว
ใหม่ แ นวริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ บางปะกง เกี่ ย วกั บ ความ
สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ และความ
สอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ที่นักท่อง
เที่ยว ด้วยการท�ำประชาพิจารณ์ในลักษณะการ
ประชุมกับประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในที่
ตั้ ง ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ แ นวริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ
บางปะกง ถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และสอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์
ที่นักท่องเที่ยว 2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยข้อมูล
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์
ได้ แ ก่ ความถี่ และร้ อ ยละ ส่ ว นข้ อ มู ล ความ
สอดคล้องเหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) จัดท�ำ
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แบบจ�ำลองแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำ
บางปะกงต้ น แบบ (Prototype Model)
โดยการน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบจ�ำลอง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ แ บบร่ า ง (Draft Model)
มาปรับปรุงเป็นแบบจ�ำลองแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกงต้นแบบ (Prototype
Model) ประกอบด้วยการน�ำเสนอข้อมูล 2 ส่วน
ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง และข้อมูลรายละเอียด
ในส่วนต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่ง
แม่น�้ำบางปะกง

4.  สรุปผลการวิจัย

ผลการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนว
ริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกง แบ่งการน�ำเสนอเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ผลการออกแบบแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ และผลการประเมินแบบจ�ำลอง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ แ นวริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ำ บางปะกง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการออกแบบแบบจ�ำลองต้นแบบ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ จ�ำนวน 2 แหล่งท่องเที่ยว
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่เกาะดอนท่าข้ามและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่เรือนปูเรือนปลาปากคลอง
ต�ำหรุ โดยมีรายละเอียดแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ และดังนี้
1.1 ผลการออกแบบแบบจ� ำ ลอง
ต้นแบบแหล่งท่องเทีย่ วใหม่เกาะดอนท่าข้ามแสดง
ดังตัวอย่างภาพที่ 1

68

Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

ภาพที่ 1 การออกแบบแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกาะดอนท่าข้าม
เกาะดอนท่ า ข้ า มเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ประเภทแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม และทางน�ำ 
้
ที่เอกลักษณ์เด่น คือ สันดอนดินโผล่กลางแม่น�้ำ
บางปะกงในกรณีทนี่ ำ�้ ลง และจะจมหายไปกรณีนำ�้ ขึน้
เป็นปรากฏการณ์ระหว่างวัน และเป็นแหล่งที่มี
หอยกะพงเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีพนื้ ทีป่ ระมาณ 0.3
ตารางกิโลเมตรและมีความยาวรอบเกาะประมาณ
2,500 เมตรมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้แก่ การมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน่ การมีวฒ
ั นธรรม
ที่มีคุณค่า และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์บก สัตว์
น�้ำหลากหลายชนิดต่างๆ ทัศนียภาพ และภูมิทัศน์
โดดเด่นสวยงาม การออกแบบ ประกอบด้วย 1)
สิ่งปลูกสร้างหลักบริเวณเกาะดอนท่าข้าม ได้แก่
สถานที่ Check in หอยกะพงยักษ์บริเวณเกาะดอน

ท่าข้าม สะพานสายรุง้ บริเวณเกาะดอนท่าข้ามและ
กระท่อมชาวประมงบริเวณเกาะดอนท่าข้าม
1.2 สิ่ ง ปลู ก สร้ า งสนั บ สนุ น บน
เกาะนก ได้แก่ ห้องน�้ำรองรับนักท่องเที่ยวท่าเรือ
ส�ำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจ�ำนวน 2 จุด ทางเดิน
บริเวณเกาะนกไปบริเวณเกาะดอนท่าข้าม ระบบ
หลอดไฟส่องสว่างบริเวณเส้นทางเกาะนกถึงเกาะ
ดอนท่าข้าม อาคารอเนกประสงค์ส�ำหรับแสดง
นิ ท รรศการ ป้ า ยบอกทางและสถานที่ บ ริ เวณ
เกาะนกและเกาะดอนท่าข้าม และอาคารจ�ำหน่าย
สินค้าและที่พักนักท่องเที่ยว
2. ผลการออกแบบ แบบจ�ำลองต้นแบบ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เรือนปูเรือนปลาปากคลอง
ต�ำหรุ แสดงดังตัวอย่างภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การออกแบบแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่เรือนปูเรือนปลาปากคลองต�ำหรุ
เรือนปูเรือนปลาปากคลองต�ำหรุเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางน�้ำมีเอกลักษณ์เด่น เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
พรรณไม้และสัตว์หาชมยาก โดยมีความยาวจาก
ท่าเรือ จนถึงปากคลองประมาณ 1,200 เมตร พืน้ ที่
2 มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่
ฝั่งคลองเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
พรรณไม้ และสั ต ว์ ห าชมยาก การออกแบบ
ประกอบด้วย 1) สิ่งปลูกสร้างหลักบริเวณเรือนปู

เรือนปลาปากคลองต�ำหรุ ได้แก่ เรือนปู และเรือน
ปลา ทางเดิ น ไม้ ใ นบริ เ วณเรื อ นปู เ รื อ นปลา
ปากคลองต� ำ หรุ ซุ ้ ม จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ชุ ม ชนและ
อาคารระบบซิปไลน์ (Zip-line) 2) สิ่งปลูกสร้าง
สนับสนุน ได้แก่ ห้องน�ำ้ รองรับนักท่องเทีย่ ว ท่าเรือ
ทางเดิน อาคารอเนกประสงค์ และป้ายบอกทาง
2. ผลการประเมิ น แบบจ� ำ ลองแหล่ ง
ท่องเที่ยวใหม่แนวริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง
2.1 ผลการประเมินลักษณะข้อมูล
ทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์
เพศ

อายุ

การศึกษา

ลักษณะส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
รวม
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
รวม

จ�ำนวน (คน)
26
24
50
8
10
11
19
2
50
7
10
9
50

ร้อยละ
52.00
48.00
100.00
16.00
20.00
22.00
38.00
4.00
100.00
14.00
20.00
18.00
100.00

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินลักษณะ 42.00 และส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 10,001ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ผู้เข้าร่วม 15,000 บาท ร้อยละ 38.00
ประชาพิจารณ์เพศชายร้อยละ 52.00 จบการศึกษา
2.2 ผลการประเมิ น แบบจ� ำ ลอง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.00 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยการท�ำประชาพิจารณ์ใน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปเอกชนร้อยละ พื้นที่ชุมชนต�ำบลท่าข้าม
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบจ�ำลองแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ โดยการท�ำประชาพิจารณ์ในพืน้ ทีช่ มุ ชนต�ำบล
ท่าข้าม
แหล่งท่องเที่ยวใหม่
เกาะดอนท่าข้าม
เรือนปูเรือนปลาปากคลองต�ำหรุ
* ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยว
** ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จ�ำนวน
50
50

M*
3.79
3.80

S.D.**
0.99
0.98
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จากตารางที่ 2 ผู้ร่วมประชาพิจารณ์มี
ความคิดเห็นว่า แบบจ�ำลองต้นแบบแหล่งท่องเทีย่ ว
เกาะดอนท่าข้ามมีความเหมาะสมมาก (M = 3.79,
S.D. = 0.99) และแบบจ�ำลองต้นแบบแหล่งท่องเทีย่ ว
เรือนปูเรือนปลาปากคลองต�ำหรุมีความเหมาะสม
มาก (M = 3.80, S.D. = 0.98)

5.  อภิปรายผลการวิจัย

การวิจยั เรือ่ งการออกแบบแหล่งท่องเทีย่ ว
แนวริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกง ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากการผสมผสานวิ ธี เชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
สถานที่ Check in หอยกะพงยั ก ษ์ ที่
ออกแบบด้วยแนวคิดกระบวนการออกแบบส�ำหรับ
ทุกคน (Principles of Universal Design) โดยให้
ความเสมอภาคใช้งาน (Fairness) ที่นักท่องเที่ยว
สามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมมีความยืดหยุ่นในการ
ใช้งาน (Flexibility) สามารถเข้ามาในสถานที่
Check in หอยกะพงยักษ์ได้โดยง่าย มีความเรียบง่าย
เหมาะสม เข้าใจได้ดี (Simplicity) มีรูปปั้นหอย
กะพงทีส่ ามารถสือ่ ความหมายของสถานทีไ่ ด้มปี า้ ย
บอกชื่อสถานที่สภาพที่เรียบง่าย สื่อความหมาย
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีข้อมูลพอเพียง
(Understanding) มีความทนทานและปลอดภัย
ต่ อ การใช้ ง านที่ ผิ ด พลาด มี ข นาดและสถานที่
ที่เหมาะสม (Space) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Lensink and Klemm (2015 : 60-71)
ได้วิจัยแนวทางการออกแบบเส้นทางกรีนเนอรี่
บริเวณริมท่าเรือตามการรับรู้ของผู้คนกรณีศึกษา
ใน Merwe-Vierhavens โดยน�ำเสนอการออกแบบ
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Streetscp ซึ่งใช้หลักการออกแบบส�ำหรับทุกคน
เพื่อความสะดวก (Universal Design) โดยให้
นิยามไว้วา่ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมท่าเรือของ
โลกปัจจุบนั มีสว่ นช่วยดึงดูดผูค้ นทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ ว
ทางเรือเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องผลการวิจัย Smith
(2013) วิจัยกระบวนการออกแบบแหล่งภูมิทัศน์
อย่างยัง่ ยืนในเมืองปราก และออกแบบตามแนวคิด
สุนทรียศาสตร์
สถานที่รองรับนักท่องเที่ยวท่าเรือหมู่ที่ 4
ต�ำบลท่าข้าม มีการศึกษาและวางแนวทางการ
ออกแบบในส่วนสาธารณะโดยการ ออกแบบระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และการออกแบบระบบนิเวศ
ในพื้นที่เดิม โดยพิจารณาจากพื้นที่มีขนาดกว้าง
มีศกั ยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ วได้เป็นจ�ำนวน
มาก และพื้นที่ติดกับเส้นทางจราจรทางรถยนต์
ที่เป็นทั้งทางหลัก และทางรอง และพื้นที่ติดกับ
ริมฝัง่ แม่นำ�้ บางปะกงซึง่ ถือว่ามีศกั ยภาพการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ทั้งเกาะดอนท่าข้าม และเรือน
ปู เรื อ นปลาปากคลองต� ำ หรุ รายละเอี ย ดการ
ออกแบบสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวใหม่ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสนทนากลุ่ม ปรากฏว่า สิ่งปลูก
สร้างสนับสนุนบริเวณหอชมวิว หมู่ที่ 8 ต�ำบลท่า
ข้าม แบ่งสิง่ ปลูกสร้างเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ สิง่ ปลูก
สร้างทีป่ รับปรุงจากของเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และสิง่ ปลูก
สร้างทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่ สิง่ ปลูกสร้างทีป่ รับปรุงจาก
ของเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ห้องน�้ำรองรับนักท่อง
เทีย่ วทีไ่ ด้มาตรฐานจ�ำนวน 1 จุด อาคารออกก�ำลัง
กายและสนามเด็กเล่น ส่วนสิง่ ปลูกสร้างทีส่ ร้างขึน้
มาใหม่ ได้แก่ ท่าเรือส�ำหรับรองรับนักท่องเที่ยว
1 จุด สถานที่จอดรถ ลานเอนกประสงค์ และซุ้ม
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จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ชุ ม ชน อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lenzholzer and
Duchhart (2013 : 120-127) ที่ได้ศึกษาการ
ออกแบบ ManinyBrownfeld คือ พื้นที่ว่างใน
เมืองปราก โดยพื้นที่เดิมมีระยะห่างประมาณ 4
กิโลเมตรจากแม่นำ 
�้ Vitava ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ ำ�่ มีปญ
ั หา
น�้ำท่วมท�ำให้ที่ดินบางส่วนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
แม่นำ 
�้ Vitava ดังนัน้ ทางชุมชนเมืองปรากต้องการ
ที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะ
จึงได้วางแผนออกแบบแก้ไขปัญหาพื้นที่น�้ำท่วม
รวมทัง้ ต้องการสร้างแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยในการพัฒนาออกแบบพื้นที่ โดยใช้
กระบวนการส�ำรวจธรรมชาติ ศึกษาทฤษฎีเชิง
สุนทรียศาสตร์เพื่อให้พื้นที่ ManinyBrownfeld
ยกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในชุมชน
ยั่ ง ยื น โดยเน้ น ประชากรในพื้ น ที่ ดู แ ลสถานที่
ดั ง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง ยั ง ออกแบบเส้ น ทางเชื่ อ ม
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชนให้เข้าถึงได้อย่าง
สะดวกสบาย มี ค วามปลอดภั ย เข้ า ถึ ง แหล่ ง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งท่องเทีย่ วใน ต�ำบลท่าข้าม ควรน�ำผลการ
ศึกษาไปใช้อ้างอิงในพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
พัฒนาสถานทีร่ องรับนักท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ โดยต้อง
พิจารณาถึงการขออนุญาตการเข้าใช้พนื้ ทีจ่ ะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานราชการและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 เกาะดอนท่ า ข้ า ม สามารถ
พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ ผู้บริหาร
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
จะต้องขออนุญาตการเข้าใช้พื้นที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ ส� ำ นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคสาขา
ฉะเชิ ง เทราและส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 เรื อ นปู เรื อ นปลา สามารถ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ ผู้บริหาร
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
จะต้องขออนุญาตการเข้าใช้พื้นที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วกั บ ส� ำ นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคสาขา
ฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 เกาะนก สามารถพัฒนาสถานที่
รองรับนักท่องเที่ยวได้ ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ต้องขออนุญาต
การเข้ า ใช้ พื้ น ที่ จ ะพั ฒ นาสถานที่ ร องรั บ นั ก
ท่องเที่ยว เกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะ
กับส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราและ
ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.4 ท่าเรือหมู่ที่ 4 สามารถพัฒนา
สถานที่รองรับนักท่องเที่ยว ผู้บริหารแหล่งท่อง
เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว จะต้องขอ
อนุญาตการเข้าใช้พนื้ ทีจ่ ะพัฒนาสถานทีร่ องรับนัก
ท่ อ งเที่ ย วกั บ ส� ำ นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคสาขา
ฉะเชิงเทรา และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

2. สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่
เกีย่ วผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรน�ำผลการศึกษาไปใช้
อ้ า งอิ ง ในการพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เ ดิม
ให้มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพในการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
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การศึกษาครัง้ ต่อไป ส�ำหรับการศึกษาการ
ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ควรศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และการออกแบบแหล่งท่องเที่ยว
ทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับใช้อา้ งอิงในการศึกษาให้มคี วาม
สมบูรณ์ขึ้น
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