
 ง 

51112203: สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
ค าส าคญั: การจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
 จุฑารัตน์  เจือจ้ิน: แนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว จงัหวดั
ตราด.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์. 106 หนา้. 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม บา้นน ้าเช่ียว 
อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเก่าท่ี มีประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมี ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ท่ีสามารถน าไปจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เพื่อต่อยอดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายใน
ชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและย ัง่ยนื ดว้ยวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการ ส ารวจเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม การสังเกตการณ์ ท าการสนทนากลุ่ม และศึกษาเอกสาร  
 ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการท่องเท่ี ยวของบา้นน ้าเช่ียว เร่ิมตน้ในปี พ.ศ.2547 โดย
เนน้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกั ดว้ยจุดเด่น คือ ระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีการ
น าวถีิชีวติ วฒันธรรมของชาวมุสลิมในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเขา้ไปร่วมในการท่องเท่ียวของชุมชน  แต่
ยงัขาดขอ้มูล องคค์วามรู้ดา้นประวติั ศาสตร์ทอ้งถ่ิน วฒันธรรม และภูมิปัญญาของชุมชนบา้นน ้า
เช่ียว ท่ีมีผูค้น ทั้งมุสลิม ไทย และจีน อยูร่่วมกนัดว้ยดีมาชา้นาน และดว้ยความเป็นชุมชนเก่า ท่ีมี
ประวติั พฒันาการมายาวนาน จึงท าใหมี้ทรัพยากรท างวฒันธรรม ท่ีสามารถน าไปต่อยอด สู่ การ
จดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอยูก่่อน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจชุมชน 
ภาคภูมิใจ และธ ารงรักษาวฒันธรรมอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเอาไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและย ัง่ยนื 
 แนวทางการจดัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม จ าเป็น ตอ้งมีการศึกษา ประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของพื้นท่ี ทรัพยากรทางว ัฒนธรรมต่างๆท่ีมีในชุมช น น าไปสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดให้
คนในชุมชนและคนนอกชุมชน ไดเ้ขา้ใจ ภาคภูมิใจ และสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน ควรมีการ
จดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ งไม่ได ้ดว้ยการส่งเสริมการรักษา ฟ้ืนฟู 
สืบสานวฒันธรรมชุมช น ควรมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอยา่งเหมาะสม เช่น ศูนยข์อ้มูลและ
บริการ ป้ายเล่าเร่ือง ป้ายบอกทาง และควรมีการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ 
ตลอดจน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอยา่งมีเอกภาพ เพื่อให้ การ
ท่องเท่ียวของบา้นน ้าเช่ียวเกิดความย ัง่ยนื  
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม                               บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  ศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา......................................................                                             ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ................................................. 
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 CHUTHARAT  CHUACHIN: GUIDELINES FOR CULTURAL TOURISM 
MANAGEMENT AT BAN NAM CHIEO, TRAT PROVINCE. THESIS ADVISOR:  
ASSOC.PROF.SUPAPORN  CHINDAMANEEROJ. 106 pp. 
 

 This research aims to study the management approach to cultural tourism of Ban Nam  
Chieo, Laem Ngob District which is a very old area in Trat Province, thus making it historically and 
culturally significant.  The community’s rich background and resources are useful to manage cultural 
tourism and to continue eco-tourism in the neighborhood.   To make it stable and appropriate as a 
qualitative research the following actions will be undertaken:  data collection, field work observation, 
group discussion and document study. 
 The research findings indicate that tourism management of Ban Nam Chieo has started 
since 2004 focusing mainly on eco-tourism which highlights it as a perfect mangrove forest system.  It 
also brings the folk way of life together with Muslim culture to blend with community tourism.  But the 
community still lacks data about the knowledge of local historical aspect, culture and Ban Nam Chieo 
folk wisdom which asserts that Thai, Muslim and Chinese can live together ever since.  Since the old 
community has a rich history that develops and continues it can manage cultural tourism and support 
eco-tourism that has been there for a long time.  These will improve community understanding and pride 
to maintain the community’s characteristic and culture in a suitable and stable way. 
 Studies should be conducted regarding history, area development and cultural resources.  
Such tangible and intangible resources should be managed appropriately supporting the maintenance and 
restoration of the community culture.  Moreover, the community should be developed by providing 
infrastructures in a suitable way like information and service center, historical signs and road signs.  
These will support marketing and public relations including participation in unique tourism management 
and will lead to public awareness among locals and outsiders alike.  This will lead to understanding and 
pride that will strengthen and secure Ban Nam Chieo’s tourism. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้พราะการสนบัสนุน ความอนุเคราะห์ขอ้มูล 

ค าแนะน า และความร่วมมือจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยสุ์ภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์  ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และก าลงัใจแก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณผูช่้วย

ศาสตราจารยม์ณีวรรณ ผวิน่ิม และ รองศาสตราจารยสุ์รพล นาถะพินธุ คณะกรรมการ ท่ีกรุณาสละ

เวลาตรวจวทิยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .ปานใจ ธารทศันวงศ ์คณะบดี

บณัฑิตวทิยาลยั ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า และโอกาสในการน าเสนอผลงานแก่ผูว้จิยั 

 ขอขอบคุณชาวบา้นน ้าเช่ียว ทุกท่านท่ีใหก้ารตอ้นรับ อยา่งอบอุ่น เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลเป็น

อยา่งดี โดยเฉพาะท่านนายกศกัด์ิชยั เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลน ้าเช่ียว คุณสุชาติ

ถนอมวงษ ์คุณประเมิน ภูมิมาโนช พระครูโสภณ สุตวฒัน์ เจา้อาวาสวดัน ้าเช่ียว  ท่ีใหค้วามเมตตา 

อนุเคราะห์ขอ้มูล และอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 นอกจากน้ี ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และเพื่อนๆคณะ

โบราณคดีท่ีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจเสมอมา  

 ขอกราบขอบพระคุณ แม่ พอ่ นอ้งชาย และ คุณณฐัวฒิุ โพธ์ิทกัษิน ท่ีคอยช่วยเหลื อ

ระหวา่งเก็บขอ้มูล และเป็นแรงใจใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วง ขอระลึกไวเ้สมอ 
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