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แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ของจงัหวดัสมุทรสงคราม*

จุฑาธิปต์  จันทร์เอียด**

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทร- สงคราม 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม 3) สร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัด
สมุทรสงคราม  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย คือ แบบรายการศึกษาชุมชน 
แบบตรวจสอบทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ 
ดอนหอยหลอด ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านบางพลับ ตลาดน�้าอัมพวา อุทยาน ร.2 งาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เทศกาลกินปลาทูและของดีเมือง
แม่กลอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ได้แก่ กิจกรรมล่องเรือไหว้
พระ 9 วัด และกิจกรรมปั่นจักรยานชมสวน 2) ผลการวิเคราะห์ SWOT ที่มีความส�าคัญมาก
ที่สุด จุดแข็ง : มีแหล่งเกษตรกรรมซ่ึงผลิตผลไม้ การท�านาข้าว การท�านาเกลือสมุทร และท�า
ประมง จุดอ่อน : ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจรจากภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน โอกาส : นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ครัวโลกและการบริการทางการท่องเที่ยวระดับสากล  และอุปสรรค : มีมลภาวะ
ทางน�้าจากจังหวัดใกล้เคียง 3) ผู้วิจัยขอน�าเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 5 แนวทาง โดยมาบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม

ค�าส�าคัญ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  จังหวัดสมุทรสงคราม
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยพะเยา  อาจารย์ที่ปรึกษา : 
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Development guidelines for sustainable Tourism 
Samut SongKhram Province

Jutatip  Junead

Abstract
     This research aimed at 1) studying the natural tourism resources of 

Samutsongkhram Province 2) analyzing SWOT for the development of sustainable 

tourism of Samutsongkhram Province 3) building the guidelines of development for 

sustainable tourism of Samutsongkhram Province. Qualitative research was used in 

this research, together with Community Study tools, Tourism Resources Audit, and 

in-depth interview.

 According to the results, it was found that the important tourism resources 

of Samutsongkhram Province are Don Hoi Lot and the community learning center 

of Ban Bang Plub, Amphawa Floating Market, King Rama II Memorial Park, The 

Auspicious Occasion of Phra Puttha Leardla Napalai, Crab Eating Festival and Mae 

Khlong Famous Products Festival. In addition, there are very interesting tourism 

activities, which are the activity of sailing and paying respect to Buddha 9 temples 

and cycling activity to the garden 2) The most important results from SWOT analysis 

are as following: Strength: Having agricultural sites producing fruits, rice farming, 

sea salt farming, fishery, and natural cultivation. Weakness: Lack of support for 

administration and management from the government and private sectors regarding 

to complete tourism, Opportunity: Government policy for supporting global kitchen 

strategies and global tourism services and Threats: Water pollution from neighboring 

provinces, such as polluted water from Mae Khlong river, the release of waste water 

from the industries at the water source of provincial areas. 3) It is proposed that 

there should be five guidelines for developing tourism of Samutsongkhram Province, 

These five guidelines were taken to be integrated to build the guidelines for developing 

sustainable tourism of Samutsongkhram Province.

Keywords : The way of Tourism Development, Sustainable Tourism, Samutsongkhram 

 Province



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์ 57

บทน�า
 การท่องเทีย่วถอืเป็นอตุสาหกรรมหลกัทีส่�าคญัของโลก มีการขยายตวัอย่างรวดเรว็ จากการศกึษา

ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ได้มีการพยากรณ์ว่า ในปี 

พ.ศ. 2573 จะมีนักท่องเท่ียวนานาชาติทั่วโลกถึง 1,800 ล้านคน ซึ่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็น

จุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อการพักผ่อนและเพื่อ

การศึกษา (กรมการท่องเท่ียว. 2556) และหน่ึงในประเทศที่นับว่าเป็นเพชรน�้าหนึ่งด้านการท่องเที่ยวและ

มีท�าเลตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ได้แก่ ประเทศไทย

 ประเทศไทยจัดเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว จากสถิติจ�านวนนักท่องเท่ียวพบว่ามอีตัราเพิม่ขึน้ทกุปี โดยในปี พ.ศ. 2557 ทีผ่่านมามจี�านวน

นกัท่องเทีย่วรวมท่ี 26,546,725 คน ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศถึง 1,207,145.82 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยด้าน

การตลาดท่องเท่ียว. 2557 : 2) ท�าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้

เป็นไปถูกทิศทาง จึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการก�าหนดแนวการใช้ทรัพยากรที่เหนือคู่แข่ง ปรับเปลี่ยน

จุดอ่อนให้เป็นจุดแขง็ สร้างวกิฤตให้เป็นโอกาสเพ่ือบรรลเุป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นเขม็ทศิ

น�าทางให้สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

 ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จดัโครงการเพือ่กระตุน้การท่องเทีย่วทกุภูมิภาค 

ได้แก่ โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยได้คัดเลือก 12 จังหวัดทางเลือก จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ตามแนวนโยบายเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยคัดเลือกจากจังหวัดท่ีมีศักยภาพ มีจุดเด่น ทั้งแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว (การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 2558 : 1) และหนึง่ใน 12 จงัหวัดท่ีได้รบัการคดัสรรว่ามีความโดดเด่นในแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งที่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิใกล้ที่สุดในบรรดา 12 จังหวัด นั่นก็คือ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่

ติดกับทะเลอ่าวไทย อีกทั้งยังมีความส�าคัญในด้านประวัติศาสตร์ มีความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม 

มีวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม และวิถีชีวิตแบบไทย-จีน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

สมุทรสงคราม เช่น ตลาดน�้าอัมพวา และตลาดร่มหุบ เป็นต้น และยังมีกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของ

ชาวสมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการเคี่ยวน�้าตาลมะพร้าว การท�าถ่านผลไม้ เป็นต้น จังหวัดสมุทรสงคราม
จึงเป็นจังหวัดท่ีน่าไปเย่ียมเยือนส�าหรับผู้สนใจการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีมนต์เสน่ห์ดึงดูด

ให้นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

หลากหลาย มพืีน้ทีส่วนผกัผลไม้สภาพสมบรูณ์ มดีอนหอยหลอด และยงัมศีนูย์อนรุกัษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
เป็นต้น ส่วนเทศกาลและประเพณทีีส่�าคญัของจงัหวดัสมทุรสงคราม ได้แก่ เทศกาลกนิปลาท ูเทศกาลลิน้จี่
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ของดีสมุทรสงคราม และประเพณีนมัสการและสรงน�้าหลวงพ่อบ้านแหลม เป็นต้น (ส�านักงานจังหวัด

สมทุรสงคราม. 2557 : 2) ซึง่เป็นกจิกรรมทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิห้นยิมเดนิทาง

มาท่องเทีย่วกนัอย่างต่อเนือ่ง แต่เนือ่งจากการรองรบันกัท่องเทีย่วของจงัหวดัสมทุรสงครามทีผ่่านมายงั

ประสบกับปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบกระจุกตัวมากเกินไป โดยจังหวัดเน้นการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดรายได้ แต่ขาดการพิจารณาถึงมิติด้านอื่น ๆ 

ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมิติทางด้านจิตใจ และขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ ดูแล และการจัดการพื้นที่อย่างเป็นธรรม (พยอม ธรรมบุตร. 2557 : 6) 

ซึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนน้ันควรพิจารณาใน 3 มิติ คือ การสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่อง

เที่ยว และการสร้างความมีส่วนร่วมในประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548 : 48)

 ดังนั้นในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามจ�าเป็นต้องสร้างจิตส�านึก

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างไร ตลอดจนศึกษา

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อสร้างเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพี่อศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม

 2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืนของ

จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเพื่อศึกษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงครามและวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนสร้าง

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนของจังหวดัสมทุรสงคราม ใช้กระบวนการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยมี
วิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1.  เกบ็รวบรวมข้อมลูข้ันต้นหรือข้อมลูทตุยิภูมิ (SECONDARY) เป็นการศกึษาเอกสาร และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงประเด็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสงคราม
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 2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (FIELD RESEARCH) 

  2.1 ผู้วิจัยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อท�าการศึกษาชุมชน และตรวจสอบทรัพยากร

การท่องเที่ยว ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง อ�าเภอบางคนที และอ�าเภออัมพวา โดยใช้แบบรายการศึกษาชุมชน 

(Community Study) และแบบตรวจสอบทรัพยากรทางการท่องเที่ยว (Tourism Resources Audit) 

  2.2 การเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพจากกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth 

Interview) โดยการสมัภาษณ์ การสงัเกต และการประชมุกลุม่ย่อย ประกอบด้วย ผูแ้ทนจากภาครฐั ภาค

เอกชน และประชาชนทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฎิบัติการในพื้นที่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้การวิจยัเชงิ

ปฏบิติัการแบบมส่ีวนร่วม (Participatory action research : PAR) กบักลุม่เป้าหมาย จ�านวน 25 คน

 3. ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท�าการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

Environment) เพือ่หาจดุแขง็ จดุอ่อนของการพฒันาท่องเทีย่วจงัหวดัสมทุรสงครามในปัจจบุนั และท�าการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนา

ดังกล่าวในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยใช้ตาราง SWOT Matrix 

 4. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยการ 

ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล

 5. น�าข้อมูลท้ังหมดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนโยบาย งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และเขียนเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามฉบับร่าง

 6. จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัด

สมุทรสงคราม

 7. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย 
 1. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถแบ่งได้ดังนี้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความโดดเด่น

1. ประเภทชายฝั่งทะเล ได้แก่ ดอนหอยหลอด ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 

และฟาร์มหอยแมลงภู่

2. ประเภทสวน ได้แก่ สวนสมุนไพรโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ศูนย์เรียนรู้

ชุมชนบ้านบางพลับ(สวนส้มโอปลอดสารเคมีและสวนมะพร้าว) สวนลิ้นจี่ก�านัน

สวัสดิ์ และบ้านสวนลิ้นจี่แม่กลอง เป็นต้น

3. ประเภทแม่น�้า ล�าคลอง ได้แก่ แม่น�้าแม่กลอง คลองอัมพวา คลองผีหลอก 

คลองท่าคา คลองบางน้อย และคลองบางนกแขวก เป็นต้น
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ทรัพยากรวัฒนธรรม 

ที่มีความโดดเด่น

1. ประเภทตลาด ได้แก่ ตลาดน�า้อัมพวา ตลาดร่มหุบ ตลาดน�า้ท่าคา ตลาดน�า้บางน้อย 

และตลาดน�้าบางนกแขวก

2. ประเภทพิพิธภัณฑ์ / ที่เกิดคนส�าคัญ ได้แก่ อุทยาน ร.2 บ้านครูเอื้อสุนทรสนาน 

อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และพิพิธภัณฑ์เรือ 

3. ประเภทศาสนสถาน ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดค่ายบางกุ้ง วัดเขายี่สาร 

วัด  บางกระพ้อม วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดตรีจินดาวัฒนาราม วัดบางแคน้อย 

และอาสนวิหารแม่บังเกิด เป็นต้น

ทรัพยากรมหกรรมและ

ปรากฏการณ์ที่ส�าคัญ

งานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั งานนมัสการหลวงพ่อวดั

บ้านแหลม งานวนัลิน้จี ่งานตะวนัรอนทีด่อนหอยหลอด งานส้มโอพนัธุข์าวใหญ่ เทศกาล

กินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง และเทศกาลตักบาตรขนมครก บ้านบางพลับ

ทรัพยากรกิจกรรม ที่มี

ความโดดเด่น 

กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด กิจกรรมปั่นจักรยานชมสวน กิจกรรมทัวร์สวน

ผลไม้ กิจกรรมเคี่ยวน�้าตาลมะพร้าว (เตาตาล) กิจกรรมการท�าถ่านผลไม้ กิจกรรมท�า

ผลไม้กลับชาติ กิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอก กิจกรรมการเขียนลายเบญจรงค์ 

กิจกรรมการแกะสลักลายมะพร้าวซอ และกิจกรรมสิบอย่างช่างไทยในแม่กลอง

ทรัพยากรด้านบริการ 1. ด้านการขนส่ง ได้แก่ มีสถานีรถไฟ ท่ารถประจ�าทาง และท่าเรือ

2. ด้านที่พัก ได้แก่ มีโรงแรมขนาด 3-4 ดาว รีสอร์ท และโฮมสเตย์ 

 2. ผลการวิเคราะห์ (SWOT analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา 

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง จุดอ่อน

1. ท�าเลตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีศักยภาพในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว

2. เป็นแหล่งอาหาร 3 น�้า ได้แก่ น�้าจืด น�้าเค็ม และน�้า

กร่อยท�าให้มีวัตถุดิบในการท�าอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี

1. ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อมและ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม

2. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการจาก

ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เรื่องการท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจร

3. ขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน

ภายในจังหวัด
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จุดแข็ง จุดอ่อน

1. มีแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่โดดเด่น และมีศักยภาพด้าน

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดี

งามโดดเด่นระดับประเทศ

2. มีแหล่งเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม้ (มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ 

กล้วย ฯลฯ) การท�านาข้าว การท�านาเกลือสมุทร      

ท�าประมง การเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติ สามารถเป็น

ฐานความรู้รองรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

3. มีผลผลิตจากในสวนผลไม้น�้ากร่อยแห่งนี้ อันเป็นที่พึง

พอใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

4. ประชาชนมีจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ประชาชนมีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนมีความ

ตื่นตัวที่จะมีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

การก�าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด

1. ขาดการบริหารจัดการและการก�าหนดมาตรการที่ชัดเจน

เกี่ยวกับอนาคตการท่องเที่ยวของจังหวัด

2. ขาดการสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว 

ท�าให้ผู้ประกอบการไม่มีความสามารถในการแข่งขันระยะ

ยาว

3. ขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียง

พอต่อประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ท้องถิ่น

4. หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาในพื้นที่ขาด 

การศึกษา ความรู้ และความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน

อย่างแท้จริง

5. สถานพยาบาลยงัไม่เพยีงพอในการรองรบัผูค้นจากต่างถิน่

โอกาส อุปสรรค

1. การท่องเที่ยวช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม เรือพายได้ถูกน�า

กลับมาใช้เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ยังคงมีเรือพายจ�านวนมาก 

แสดงเอกลักษณ์ของชาวชุมชนภาคกลางได้เป็นอย่างดี

2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัว

โลกและการบริการทางการท่องเที่ยวระดับสากล

3. ประเทศไทยจะกลายเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ใน

ปี 2558 ซึ่งเป็นการหลอมละลายทางเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรมโดยจะมีตลาดขนาดใหญ่มากกว่า 800 

ล้านคน

4. การสนับสนุนนโยบายทางด้านโลจิสติกส์ที่จะใช้เครือ

ข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ท�าให้การ

ขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็ว

และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ระบบโลจีสติกส์ของประเทศพัฒนาจากศูนย์กลางผ่าน

กลางจังหวัดไปสู่ประเทศพม่า และมาเลเซีย

6. ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้

เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่เป็น “เมืองต้องห้ามพลาด” ใน

การท่องเที่ยว ประจ�าปี 2558

1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ท�าให้ภาคส่วน

ต่าง ๆ ขาดความเชื่อมั่น

2. ศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้าน (โดยเฉพาะ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สูงขึ้นจึงลดบทบาท 

ความน่าสนใจของจังหวัด

3. มีมลภาวะทางน�้าจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปัญหาน�้าเน่า

เสียของแม่น�้าแม่กลองจากการปล่อยน�้าเสียของโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดต้นน�้า ท�าให้มีผลต่อการท่อง

เที่ยวทางน�้า และวิถีชีวิตบ้านริมคลอง
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 3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการ

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้

  3.1 ภาครัฐควรเป็นเจ้าภาพในการก�าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนของจังหวัด โดย

ต้องมีการส�ารวจทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของจังหวัดให้ครบทุกมิติและครบทุกพื้นที่เพ่ือป้องกัน

การกระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยว และเพื่อน�าฐานข้อมูลดังกล่าวมาวางร่วมกันกับทุกภาคส่วนแบบ

บูรณาการ ตลอดจนภาครัฐควรสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมพัฒนาในพื้นที่ เช่น ส่งเสริมการ

ท�าวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น

  3.2 ภาคเอกชน ได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่วในจงัหวัด ควรมกีารรวมกลุม่กนั

อย่างเข้มแข็งเป็นการสร้างมาตรฐานกลางในการบรกิารนกัท่องเทีย่ว และมกีารควบคมุคณุภาพของสนิค้า

และบริการให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเท่ียว ทางกลุ่ม

ผู้ประกอบการต้องมีการควบคุมจ�านวนนักท่องเที่ยวในบางพื้นที่ที่เกิดการกระจุกตัวมากเกินไป โดยการ

ส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งอื่น ๆ ในจังหวัดที่มีความน่าสนใจใกล้เคียงกัน

  3.3 ประชาชนในพื้นท่ีควรร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ส�าคัญ ร่วมกัน

สบืทอดประเพณท่ีีส�าคญัของทางจงัหวดั และควรเป็นเจ้าบ้านทีด่ ีมไีมตรจีติทีด่ต่ีอนกัท่องเท่ียว ตลอดจน

มีตวัแทนเข้าสูก่ระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวทีย่ั่งยืนของจงัหวัดเพ่ือเป็นปากเสยุีงแทนประชาชน

อย่างเป็นธรรม

  จากผลการอภปิรายดงักล่าวผู้วจิยัจงึขอเสนอปัจจยัส�าคญั 5 ประการ ในการน�ามาพจิารณา

เพือ่การก�าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวทีย่ั่งยนืของจงัหวัดสมุทรสงคราม ดงัรายละเอียดต่อไปนี้

  1) แนวทางด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว จากการตรวจสอบทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามพบว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่าง

ย่ังยืนได้ เนื่องจากมีความพร้อมด้านต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรวฒันธรรม ทรพัยากรมหกรรมและปรากฏการณ์ท่ีส�าคญั ทรพัยากรกจิกรรม 

และทรพัยากรด้านบรกิาร ซึง่ทรพัยากรแต่ละด้านมคีวามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในระดับประเทศ จงึ
ท�าให้จังหวดัสมทุรสงครามเหมาะแก่การพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน ตามแผนปฏิบัตกิาร 21 

(Agenda 21) (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 2541 : 2) ซึง่เป็นแผนแม่บทของโลกส�าหรบัการด�าเนนิงานที่

จะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยหลักการจัดการ
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืจะมผีลดต่ีอท้องถิน่ในด้านการสร้างเศรษฐกจิ ชุมชน มกีารวางแผนด้านผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อม และประชาชนในท้องถิน่มคีณุภาพชีวติทีด่ ีสามารถพึง่ตนเองได้ เป็นการวางแผนการพฒันา

ที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์อันยาวนานที่สุด 
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  2) แนวทางการพัฒนากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จากข้อมูลสถิติการลงพื้นที่ส�ารวจกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 95 เป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย และร้อยละ 5 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความส�าคัญต่อการ

ท่องเที่ยวในฐานะผู้บริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความต้องการ (Demand) ดังนั้น ทางจังหวัดควร

ก�าหนดมาตรการ และกฎเกณฑ์ในการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของนกัท่องเท่ียว

ให้เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศตามทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด

  3) แนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มธุรกิจให้ความส�าคัญกับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนกัท่องเท่ียว จนอาจละเลยผลกระทบด้านลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ ถ้าจะให้เกดิการพฒันาการท่อง

เท่ียวที่ยั่งยืน กลุ่มธุรกิจนี้จะต้องค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวกลางที่

จะช่วยกลั่นกรองคุณภาพของนักท่องเที่ยว

  4) แนวทางในการพัฒนาชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนถือว่ามีบทบาทเป็นทั้ง

ผูผ้ลติทรพัยากรการท่องเทีย่ว เช่น วถิชีวีติ วฒันธรรมประเพณีของคนในชุมชน ขณะเดยีวกนัในชุมชนเอง

มีบทบาทเป็นผู้ดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาคนในแหล่งท่องเที่ยวมักเป็นฝ่ายตั้งรับ

การท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยคนในแหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมองเห็นผลประโยชน์ในเชิงรายได้ แต่อาจไม่

ตระหนักและคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดตามมา นอกจากการตั้งรับกับทรัพยากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

คนในชมุชนทีม่แีหล่งท่องเทีย่วกลบัไม่ได้รบัผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วอย่างยตุธิรรม หรอือาจกล่าวได้

ว่าคนในชุมชนได้ประโยชน์เพียงส่วนน้อย ดังนั้น เมื่อเทียบกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางการ

พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจึงให้ความส�าคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นอย่าง

เท่าเทียมกัน ความรักท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีอยู่ในหลักการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน กระบวนการเรียนรู้

ในชุมชนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งโดยเน้นการให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิต

และทรพัยากรของชมุชน สร้างความภาคภมูใิจในท้องถิน่ ท�าให้คนในชมุชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการ

กับทรัพยากรของตนเอง ซ่ึงเป็นความส�าคัญอย่างยิ่งที่คนในชุมชนจะต้องมีสิทธิเลือกได้ว่าต้องการให้
ทรัพยากรของตนเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือไม่ และควรมีรูปแบบ เช่นไร

  5) แนวทางการสนับสนุนให้นักวิชาการและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา กล่าว

คือการสนับสนุนให้นักวิชาการและสถาบันการศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน 
(Facilitator) เพ่ือช่วยน�าความรู้ในทางวิชาการหรือภูมิปัญญาสากลมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อยกระดับ

และอธบิายองค์ความรูท้้องถ่ิน ท่ีเรยีกว่า “ภมูปัิญญา” ให้เป็นองค์ความรูท้ีเ่ป็นสากลได้ และยิง่ทรพัยากร

การท่องเที่ยวได้รับการศึกษาค้นคว้ามากเท่าใด คนในชุมชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวก็

จะเห็นคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเท่านั้น นอกจากบทบาทการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วนัก
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วชิาการอาจเข้าไปมบีทบาทในการเป็นวทิยากรช่วยประสานงานและอ�านวยให้เกดิการพดูคุยกนัของทกุฝ่าย

ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม 

(ดังแสดงในภาพที่ 1)

ภาพที ่1 แสดงปัจจัยสนบัสนนุการสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืของจงัหวดัสมุทรสงคราม

อภิปรายผล
 จากการศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 

จังหวัดสมุทรสงครามมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีคุณค่าดึงดูดใจ

นกัท่องเทีย่วให้เดินทางมาท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่สมัพนัธ์กบัโครงการ 12 เมอืงต้องห้ามพลาด

ที่ได้คัดเลือกจาก 12 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ประจ�าปี 2558 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2558 : 1) 
จังหวัดสมุทรสงครามยังมีจุดแข็งด้านท�าเลตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และยังเป็นพื้นที่พิเศษเพราะเป็น

แหล่งอาหาร 3 น�า้ ได้แก่ น�า้จดื น�า้เคม็ และน�า้กร่อย ท�าให้มีวัตถดุบิในการท�าอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมี

ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียว สอดคล้องกับการศึกษาของสุรจิต ชิรเวทย์ (2556 : 2) ที่ปรึกษาศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งจุดแข็งด้านแหล่งเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม้ 

(มะพร้าว ส้มโอ ลิน้จี ่กล้วย ฯลฯ) การท�านาข้าว การท�านาเกลอืสมทุร การท�าประมง และการเพาะเลีย้ง

ตามธรรมชาต ิสามารถเป็นฐานความรู้รองรับนักท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์หารายได้เข้าสูก่ารท่องเทีย่วของ

ทางจังหวัดได้อย่างดี จากผลการวิจัยพบว่า หลายชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถจัดการ

แนวทางด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

แนวทางในการพัฒนาชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการสนับสนุนให้นักวิชาการและสถาบันการศึกษา

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

บูรณาการ

แนวทางการพัฒนา

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ของจังหวัดสมุทรสงคราม
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การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว

ภายในชุมชนและชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบ

ทุนนิยมและในรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การศึกษาวิทยา

ศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอืยเูนสโก (UNESCO) (องค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ

เพ่ือการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน). 2558 : 1) โดยมข้ีอมลูของชมุชนบางพลบั อ�าเภอบางพรม 

จังหวัดสมุทรสงครามได้รับรางวัลยอดเย่ียมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคกลางในปี 2556 ใน

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2556 : 1) อาจถือได้ว่า

เป็นพื้นที่ต้นแบบที่พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างดี 

 สิ่งที่เป็นจุดอ่อนพบว่า ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุก

ภาคส่วนภายในจังหวัด ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการจากภาครัฐ และหน่วยงาน

เอกชน เรื่องการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ซึ่งสัมพันธ์กับรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ในส่วน

ของผลการวิเคราะห์ SWOT (ส�านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม. 2557 : 35) ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรเสนอว่า 

ในปี 2558 ทางจังหวัดสมุทรสงครามควรให้ความส�าคัญกับการวางแผนแบบบูรณาการโดยเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียวสามารถเข้าร่วมประชุม หารือ ก�าหนดทิศทาง และสร้าง

แนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวของทางจังหวัดแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับ

การศึกษาของศูนย์ปฏิบัติการร่วม (ROC) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี (2556 : 

12), ส�านกังานจังหวดัสมทุรสงคราม (2557 : 16), ศนูย์ประสานงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม 

(2556 : 30) ได้กล่าวไว้ในรายงานก่อนการวเิคราะห์ SWOT ในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุจดุอ่อน

เช่นกนั ส่วนโอกาสอนัส�าคญัยิง่ทีร่ฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุยุทธศาสตร์ครวัโลกและการบรกิาร

ทางการท่องเที่ยวระดับสากล จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบ เนื่องจากมีทรัพยากร

ทางการเกษตร ทั้งพืช ผัก ผลไม้ มะพร้าว ตลอดจนอาหารทะเล อันเป็นวัตถุดิบท่ีส�าคัญในการประกอบ

การอาหารของครวัไทย และเป็นจงัหวดัทีม่ทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วครบทกุด้าน ทัง้ทางด้านธรรมชาติ 

เช่น ดอนหอยหลอด และศนูย์อนรุกัษ์ป่าชายเลนคลองโคน เป็นต้น ด้านวัฒนธรรม เช่น ตลาดน�า้อัมพวา 

อุทยาน ร.2 และวัดค่ายบางกุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเทศกาลและประเพณีที่น่าสนใจไม่ซ�้าใครอีก
มากมาย เช่น งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เทศกาลกินปลาทูและของดี

เมืองแม่กลอง และเทศกาล  ตักบาตรขนมครกบ้านบางพลับ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของปรียา

ภรณ์ เนียมนก และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555 : 4) ที่กล่าวถึงความได้เปรียบของเทศกาลที่มีความส�าคัญ
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถพัฒนาเป็นจุดสนใจทางการท่องเที่ยวได้

อย่างดี ถึงแม้ว่าทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามจะมีมากมายหลากหลายรูปแบบ 

แต่ทว่ามติทิางด้านสิง่แวดล้อม ยงัมมีลภาวะทางน�า้จากจงัหวัดใกล้เคยีง เช่น ปัญหาน�า้เน่าเสยีของแม่น�า้

แม่กลองจากการปล่อยน�า้เสยีของโรงงานอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดัต้นน�า้ ส่งผลต่อการท่องเทีย่วทางน�า้ 
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และวิถีชีวิตบ้านริมคลอง หากอุปสรรคดังกล่าวน้ียังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ก็อาจถือได้ว่าเป็น

อุปสรรคที่ส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ภาครัฐควรจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 2. ภาครัฐควรจัดท�าแผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการเพือ่พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนืของจังหวดั

สมทุรสงคราม โดยร่วมมอืกนัจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของทางจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป 
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