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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Ecotourism Management: Case Study of Kung Krabaen Bay   
  Royal Development Study Center, Chanthaburi Province 

Author     Mister Autthaphon Jaingam 
Degree    Master of Science (Environmental Management) 
Year     2014 
 

 
  This research aims to (1) examine the ecotourism program hosted by the Kung Krabaen 
Bay Royal Development Study Center, focusing on four factors: its location, activities, public 
participation, and management; (2) investigate the problems and obstacles of each factor in 
managing the ecotourism program; and (3) propose appropriate methods in managing the 
ecotourism program by the Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center. The data 
collection methods of this study were semi-structured interviews with stakeholders at the Center; 
non-participation observation, and reviews of related documents.  

The results of the study indicated that the Kung Krabaen Bay area was ecologically 
unique in terms of its location. The activities hosted by the Center were educational for tourists.  
As for participation on the part of the local people, it was found that even though opportunities 
were offered, there was still little participation due to the people’s lack of knowledge about 
ecotourism. In addition, the environmental management and the administration of facilities were 
less effective than they should be. In summary, the factors that corresponded to the ecotourism 
criteria were location and activities, and those that did not were participation and management.   

The followings methods are recommendation for the ecotourism program by the Kung 
Krabaen Bay Royal Development Study Center. Public transportation should be provided for 
travelling to and from the area, and including an improvement of the scenery along the way. More 
staff members are needed to provide tourists with knowledge and to raise their awareness of the 
importance of the environment. Education signs must retain in good condition at all times. The 
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local people should be allowed and encouraged to participate in decision-making, planning, and 
solving problems. There also should be a network of tour guides, and ecotourism trainings should 
be offered to the locals. Finally, effective management of public utilities along with public 
relations is crucial for tourism and for building networks for tourism in and outside the area.   
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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ใน 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม และองคป์ระกอบดา้นการจดัการ 2)ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
แต่ละองค์ประกอบในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3)เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ โดยการวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง(Semi 
Structured Interviews) กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ และ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) ร่วมกบัการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research)  

ผลการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ พบวา่ 
มีองคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ส่วนองคป์ระกอบดา้น
กิจกรรม มีกิจกรรมและการท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ส าหรับนกัท่องเท่ียว และองคป์ระกอบ
ดา้นการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมแต่ไดรั้บความสนใจน้อย เน่ืองจาก
ประชาชนยงัขาดความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนสุดทา้ย คือ องคป์ระกอบดา้นการจดัการ มีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการบริหารดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้น 
สรุปได้ว่า จากผลการศึกษามีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ 
องค์ประกอบดา้นพื้นท่ีและองค์ประกอบดา้นกิจกรรม ส่วนองคป์ระกอบท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมและองคป์ระกอบดา้นการจดัการ 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยฯ์ ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้น
พื้นท่ี ควรจดัระบบขนส่งสาธารณะในการเขา้พื้นท่ี ปรับปรุงทศันียภาพให้สวยงาม องค์ประกอบ
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ดา้นกิจกรรม ควรเพิ่มบุคลากรใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ตรวจสอบระบบส่ือ
ความหมายให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผนและการแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง ให้มีการสร้างเครือข่าย
มคัคุเทศกอ์ยา่งจริงจงั จดัอบรมเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน องคป์ระกอบ
ด้านการจดัการ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการท่องเท่ียว การเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี และจดัการดา้นสาธารณูปโภคใหมี้ประสิทธิภาพ  
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1  ทีม่าและความส าคญั 
 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติไดถู้กน ามาใช้เป็นฐานในการพฒันาประเทศ 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ จึงเป็นสาเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู่อย่างจ ากดัถูกท าลายไปท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติถูกท าลายและระบบนิเวศเกิดความ
เสียหาย และในขณะเดียวกนัลกัษณะทางพลวตัร (Dynamic) ของสังคมโลกปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น
สังคมแบบเมืองหรือสังคมชนบท ไม่อาจจะปฏิเสธการหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
โลกาภิวฒัน์ได ้(อภิวฒัน์ เศรษฐรักษ์, 2542: 8) ภาคส่วนต่าง ๆ ของโลกลว้นมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนั
และกันอย่างแยกไม่ออก ทั้งโครงสร้างในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีความ
สลบัซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงต่างๆไดเ้กิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาในด้านต่างๆมากมาย อาทิเช่น การส่งเสริมการพฒันาด้านอุตสาหกรรม การสร้างแหล่ง
พลงังานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โดยเปล่ียนจากประเทศเกษตรกรรมท่ีเคยมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี กลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม ท่ีเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมาอย่างมากมายและท่ีส าคญัท่ีสุดคือคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกรบกวน ถูกท าลาย หรือเปล่ียนความสมดุลของระบบนิเวศ (ชยนัต์ วรรธนะภูติ, 
2538: 2) จึงท าให้สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถฟ้ืนฟูให้เหมือนเดิมได ้
และจากผลกระทบท่ีมากข้ึนนั้น จึงเกิดกระแสเรียกร้อง การอนุรักษท์รัพยากรข้ึน  

นอกจากนั้นจะเห็นว่า ปัจจุบันการท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพฒันา
เศรษฐกิจ โดยใช้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาเป็นกลยุทธ์ในการพฒันา ท าให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเจริญเติบโตและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็น
กระบวนการและกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองโยงใยกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และยงัเป็น
อุตสาหกรรมท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรหลกัในการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชม 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544: 3)  
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ซ่ึงในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวได้รับการขนานนามว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก การท่องเท่ียวเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และการหมุนเวียนของ
เงินตราระหวา่งประเทศและมีความส าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาเป็น
อยา่งยิ่ง (Hall, 1994 อา้งถึงใน ยศ สันตสมบติัและคณะ, 2544: 11-13) จากสถิตินกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ.2554 มี
จ านวน 19,230,470 คน เพิ่มข้ึนเป็น 22,353,903 คนในปี พ.ศ.2555 มีอตัราเพิ่มข้ึนของจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยเฉล่ียร้อยละ 16.24 และสามารถสร้างรายได้
จ  านวนมหาศาลเขา้สู่ประเทศ โดยในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 776,217 
ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนเป็น 983,928 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2555 มีอตัราเพิ่มข้ึนของจ านวนรายไดข้อง
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยเฉล่ียร้อยละ 26.76  ส่วนสถิตินกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศก็มีจ  านวนเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั โดยในปี พ.ศ.2554 มีจ านวน 133,177,728 คน 
เพิ่มข้ึนเป็น 150,509,362 คนในปี พ.ศ.2555 มีอตัราเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ
เฉล่ียร้อยละ 13.01 และจ านวนรายไดก้็เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนัคือ ในปี พ.ศ.2554 มีจ านวนรายได ้
483,224 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึนเป็น 588,865 ลา้นบาทในปี พ.ศ.2555 และมีอตัราเพิ่มข้ึนของจ านวน
รายไดข้องการท่องเท่ียวภายในประเทศเฉล่ียร้อยละ 21.86 (กรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2537: 3) ในขณะท่ีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศในดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจแลว้ยงัก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบท่ีไม่อาจหลีกเล่ียง
ไดเ้ช่นกนั 

การจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนัมกัประสบกบัปัญหาท่ีสวนทางกันระหว่างการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติและสังคมกบัการพฒันาอยูเ่สมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดและอุดมการณ์
ของการพฒันาประเทศยงัยดึติดอยูก่บัอุตสาหกรรมนิยมท่ีแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ
จึงมีผลให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมอย่างรุนแรง ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจมาเป็นการรักษาทุนธรรมชาติ
ใหค้งอยูห่รือมีมากกวา่เดิม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554: 6) 

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว จึงท าให้เกิดแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ข้ึน ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีใหคุ้ณค่าและความส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
วิถีชีวิต ชุมชน และเศรษฐกิจโดยค านึงถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และเป็นการรวมตวักนัขององค์กร
ประชนในระดบัชุมชนหรือในระดบัเครือข่ายภายในระแบบนิเวศชุดหน่ึงเพื่อแสวงหาทางเลือกใน
การพฒันาตนเองรวมทั้งการจดัการและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติแวดลอ้มส าหรับการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยืน (ยศ สันตสมบติั และคณะ, 2544) มุ่งเนน้วิธีการเรียนรู้และส่ือความหมายอย่างมีระบบ
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ส าหรับชุมชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูม้าเยือน และสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน (รุ้งตะวนั เกิดโภคา, 2553: 5)  

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นพื้นท่ี
ป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีประมาณ 1,100 ไร่ ในปัจจุบนัถือวา่เป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์
และสวยงามแห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรี มีพนัธ์ุไมป่้าชายเลนให้ศึกษาข้ึนกระจายปกคลุมอยูร่อบ
จ านวนทั้งส้ินประมาณ 30 ชนิด ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนจดัว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั
ท่ีสุดของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพราะนอกจากท าหนา้ท่ี
รักษาระบบนิเวศชายฝ่ังให้เกิดความสมดุลแลว้ยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ ้ า เช่น กุง้ หอย ปู ปลา 
และยงัเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของสัตวน์ ้ า ตลอดจนเป็นแหล่งสมุนไพรส าหรับชุมชนท่ีอยู่
อาศยัโดยรอบอ่าวคุง้กระเบน (วาธิตา วฒันรังษี, 2552: 68) จึงท าใหศู้นยศึ์กษาพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่งน้ีเป็นบริเวณท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นท่ีศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัการศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจไดท้ าการศึกษาเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี วา่เป็นไปตามแนวทาง
ของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีก าหนดโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร
โดยให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
เจา้ของพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันาการท่องเท่ียว และน าแนวทางท่ี
ได้ไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย ัง่ยืนท่ีให้ความส าคญัต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจของพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ต่อไป บนพื้นฐานความตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
 

1.2   ค าถามการวจิัย 
 

 ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี มีการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งไร 
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1.3   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.3.1  เพื่อศึกษาการด าเนินงานการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.3.2  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.3.3  เพือ่หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 

1.4   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ไดท้ราบถึงการด าเนินงานการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.4.2  ไดท้ราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการพฒันาจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.4.3  ไดท้ราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนืและเป็นตน้แบบใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืน 
 

1.5   ขอบเขตในการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอบเขต
พื้นท่ี และขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 1.5.1  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

พื้นท่ีศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ พื้นท่ีของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
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 1.5.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
        1)  ศึกษาสภาพของพื้นท่ีในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยท าการศึกษา

ศกัยภาพในระดบัพื้นท่ีศึกษา ท่ียดึแนวความคิดเร่ืองการจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกั  
       2)  การจดัการการท่องเท่ียวของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ภายใตอ้งคป์ระกอบการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
  (1)  การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม (องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี) 
  (2)  การจดัการใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม (องคป์ระกอบ 
ดา้นกิจกรรม)  
  (3)  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน (องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม) 
  (4)  การจดัการดา้นการบริการการท่องเท่ียว (องคป์ระกอบดา้นการจดัการบริการ 
การท่องเท่ียว) 
        3)  รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 
 1.5.3  ขอบเขตดา้นประชากร 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ประกอบดว้ย 
        1)  เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
        2)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของทางกรมการท่องเท่ียวและกีฬา 

       3)  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
       4)  ผูน้  าชุมชนรอบแนวเขตศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
        5) ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
        6) นกัท่องเท่ียว 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าหรือด าเนินงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
ท่องเท่ียว ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าว ครอบคลุมไปถึงการอ านวยการ การบริหารงาน การจดัการ 
การควบคุมก ากบัดูแล การด าเนินงาน การประสานงาน การอนุรักษ ์การบ ารุงรักษา ปัญหาอุปสรรค 
การป้องกนั และการพฒันา 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง รูปแบบหน่ึงของการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ท่ีมี
การศึกษา เรียนรู้ และมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
ซ่ึงการจดัการท่องเท่ียวรูปแบบน้ี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุดโดยมีการ
ประสานความรู้ ความเขา้ใจ ในแนวทางการจดัการร่วมกนักบัทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสร้างความย ัง่ยืน
ให้กบัแหล่งท่องเท่ียว และสร้างจิตส านึกให้กบัทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

หลกัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ หมายถึง การวางแผนจดัการท่องเท่ียว ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
โดยให้มีการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และด าเนินงานตามองค์ประกอบของหลกัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น คือ องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี, ดา้นกิจกรรม, ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้น
การจดัการ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผูท่ี้อาศยั
ใกลบ้ริเวณแหล่งท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการเอกชน ไดมี้ส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการเป็นตวัแทนของ
กลุ่มในคณะกรรมการเพื่อร่วมขอ้เสนอความคิดเห็นดา้นการท่องเท่ียว และให้การสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวโดยใหค้  าแนะน าช่วยใหข้อ้มูลข่าวสารใหก้บันกัท่องเท่ียวในบางโอกาส ทั้งน้ีเพื่อทุกฝ่ายท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจ เกิดการประสานงาน และให้ความร่วมมือท่ีจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอ้มใหรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 



 

บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียงเชิงนิเวศในพื้นท่ีศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1  แนวคิดการท่องเท่ียว 
2.2  นโยบายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.3  ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของภาครัฐ 
2.4  แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 2.5  องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทย  
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2.1 แนวคดิการท่องเทีย่ว 
 
 ความหมายของ การท่องเท่ียวนั้น องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : 
WTO) แห่งสหประชาชาติ ไดก้ าหนดนิยามเอาไวใ้นปี พ.ศ. 2506 วา่ เป็นการเดินทางภายใตเ้ง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี คือ (1) เป็นการเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ดว้ยความสมคัรใจ 
(2) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้(ศรัญยา วรากุลวิทย ,์ 
2546: 2) ต่อมาเม่ือวิชาการด้านการท่องเท่ียวไดข้ยายตวัมากข้ึนก็ได้มีการให้นิยามความหมาย
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพิ่มเติมเอาไวม้ากมาย เช่น หมายถึง ประชวนการนนัทนาการรูปแบบหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งเวลาวา่งโดยมีการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการเดินทางดงักล่าวนั้นจะหมายถึง การ
เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัไปยงัอีกท่ีหน่ึง (สมบติั กาญจนกิจ, 2544: 85) 
 การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางพกัผอ่น และยงัเก่ียวขอ้งไปถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งการน าเท่ียว 
การลงทุน และการจัดการในเชิงธุรกิจท่ีมีขั้นตอนซับซ้อน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวาง มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น การสร้าง
รายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศ การเพิ่มดุลการคา้และบริการของประเทศ การเพิ่มผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ รวมทั้งการกระจายรายไดแ้ละการจา้งงาน นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมี
ความส าคญัต่อสังคมและวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ การสร้างสันติภาพให้แก่โลก การอนุรักษ์
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ฟ้ืนฟูวฒันธรรม ตลอดจนการท่องเท่ียวท าให้ประชาชนเกิดความรักและความภูมิใจในทอ้งถ่ิน  
ท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสร้างพื้นฐานสังคมท่ีดี (เศกสรรค ์ยงวณิชย ์และคณะ, 2551: 3) 
  Mc Intosh and Goeldner (1984, อา้งถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2542: 2-5 – 2-
10) ไดส้รุปวา่ การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์ต่างๆ และความสัมพนัธ์
ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัธุรกิจและบริการต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลกบัประชาชน
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นกิจกรรมหรือกระบวนการในการดึงดูด ดว้ยการ
ใหก้ารตอ้นรับท่ีอบอุ่นเป่ียมไมตรีจิตแก่นกัท่องเท่ียวหรือผูม้าเยอืน 
 การเดินทางของผูค้นไปท่องเท่ียวท่ีแห่งหน่ึง มกัไปเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีการงานของผูอ่ื้น 
จึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีผูกพนัโยงใยกนั การเดินทางไปในสถานท่ีใหม่ ได้มีการใช้
สถานท่ีนั้นๆ ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการท่ีมีอยู่มากบา้งน้อยบา้ง ซ่ึงการเดินทางของ 
แต่ละบุคคลต่างมีจุดมุ่งหมาย วิธีการ และความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงท าให้เกิดรูปแบบ
การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีการเรียกขายต่างๆ แต่ละรูปแบบตามมุมมองหรือมิติต่างๆ จ าแนก
ได ้ดงัน้ี 
 มิติดา้นทรัพยากร เช่น การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม 
การท่องเท่ียวในแหล่งประวติัศาสตร์ ฯลฯ 
 มิติดา้นกิจกรรม เช่น การท่องเท่ียวในพื้นท่ีทุรกนัดาร การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั การท่องเท่ียว
ทางเลือก การท่องเท่ียวเชิงนนัทนาการฯลฯ 
 มิติดา้นการจดัการ เช่น การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ฯลฯ 
 
 2.1.1  รูปแบบการท่องเที่ยว  
 วารัชต ์มธัยมบุรุษ (2552) การท่องเท่ียวในประเทศไทยไดมี้พฒันาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 
สมยัพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ 
ซ่ึงในคร้ังนั้นการท่องเท่ียวในประเทศไทย ยงัเป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมธรรมชาติและสถานท่ี
ราชการ หรือสถานท่ีส าคญัท่ีทางชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาในประเทศไทยสร้างข้ึน แต่เม่ือประมาณ 
10 ปี ท่ีผา่นมาทางองคก์ารท่องเท่ียวโลกไดมี้การก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกั 
ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 2) รูปแบบการ
ท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจ
พิเศษ (Special Interest Tourism) ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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2.1.1.1  รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism)  
   1)  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่ง

ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งว ัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมี
ส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงรายละเอียด
จะน าเสนอในหวัขอ้ท่ี 2.4 

  2)  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การ
ท่อง เท่ียว อยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของ
ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส านึก
ต่อการรักษาระบบนิเวศอยางย ั้งยนื 

  3)  การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมชาติท่ีเป็น หินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง ถ ้าน ้ าลอด ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพื่อดูความงาม
ของภูมิทศัน์ท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ 
และฟอสซิล ไดค้วามรู้ไดมี้ประสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานการท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบ มีจิตส านึก
ต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

  4)  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรมสวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และเล้ียงสัตว ์เพื่อ 
ช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่ 
บนพื้นฐานความรับผดิชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวด้ลอมของสถานท่ีแห่งนั้น 

  5)  การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ เช่น 
สุริยุปราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และการดูดาวจกัราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการ
เรียนรู้ระบบสุริยจกัรวาล มีความรู้ความประทบัใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพิ่มข้ึน บน
พื้นฐานการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

  2.1.1.2.  รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism)  
  1)  การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การ

เดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน
ในสถานท่ีท่องเท่ียวไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ินพื้นฐานของ
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ความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอ้ม 
โดยท่ีประชาชนในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

  2)  การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and 
Traditional tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ิน
นั้นๆ จดัข้ึน ไดรั้บความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนบั
ถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อมและมรดกทางวฒันธรรม โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมตอการจัดการ
ท่องเท่ียว 

  3)  การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้น ชนบทท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมี
เอกลกัษณ์พิเศษ มีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญา
พื้นบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการ
รักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อ
การจดัการการท่องเท่ียว 

  2.1.1.3  รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
  1)  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวใน

แหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมเพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรั้บ
ความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อ
การรักษาส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน อน่ึง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่งอาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเพื่อ
สุขภาพและความงาม  

  2)  การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) 
หมายถึง การเดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรม
แห่งชีวิต มีการฝึกท าสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดี
เพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน นอกจากนั้น นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย เช่น การท าอาหารไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การช่างและงาน
ศิลปหตัถกรรมไทย รวมถึง การบงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง เป็นตน้ 
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  3)  การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วฒันธรรมของชาวบา้น
วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยหรือชนเผาต่างๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาว
กูย หมู่บา้นชาวกะเหร่ียง หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนมี
คุณคาและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวด้ลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

  4)  การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนดัความสนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน ้ า ตกปลา สนุก
เกอร์ กระดานโตคล่ืน สกีน ้ า เป็นตน้ ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานต่ืนเตน้ ได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษา 
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว
ท่ีย ัง่ยนื 

  5)  การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนกัท่องเท่ียวเขาไปเท่ียวแลว้ไดรั้บ
ความสนุกสนานต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ า  ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์
ใหม่ 

  6)  การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์(Home Stay & Farm 
Stay) หมายถึง นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการใชชี้วติใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือนเพื่อการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึก
ต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 

  7)  การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุ่มผูใ้ชชี้วิตใน
บั้นปลายหลงัเกษียณอายุจากการท างานท่ีตอ้งการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีห้า
ของชีวิต คือ การท่องเท่ียว โดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 – 4 คร้ังต่อปี คราวละนาน ๆ 
อยา่งนอ้ย 1 เดือน 

  8)  การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (Incentive Travel)  หมายถึงการจดัน า
เท่ียวใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ของบริษทัท่ีประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินคา้นั้นๆ ตาม
เป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษัทจ าหน่ายรถยนต์ ผูแ้ทนบริษัทจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง จากภูมิภาคหรือจงัหวดัต่างๆ ท่ีสามารถขาย
สินคา้ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ีบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการให้รางวลั
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และจดัน าเท่ียว โดยออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพกัแรมและค่าอาหารระหวา่งการเดินทางให้กบั
ผูร่้วมเดินทาง เป็นการจดัรายการพกัแรมตั้งแต่ 2 – 7 วนั เป็นรายการน าเท่ียวชมสถานท่องท่ีต่างๆ 
อาจเป็นรายการน าเท่ียวแบบผสมผสาน หรือรายการน าเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

  9)  การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= 
incentive/ C=conference / E=exhibition) เป็นการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของผูท่ี้จดัประชุม มี
รายการจดัน าเท่ียวก่อนการประชุม (pre-tour) และการจดัรายการน าเท่ียวหลงัการประชุม (post-
tour) โดยการจดัรายการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ไปทัว่ประเทศ เพื่อบริการให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม
โดยตรง หรือส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทางกบัผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียววนั
เดียว หรือรายการเท่ียวพกัคา้งแรม 2 – 4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ
ท่องเท่ียว 

  10)  การท่องเท่ียวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูจ้ดัการการท่อง 
เท่ียวคัดสรรรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น น ามาจัดรายการน าเท่ียว เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บความแตกต่างระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วนั หรือ
มากกว่านั้น เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและวฒันธรรม เป็นตน้ 

โดยสรุป การท่องเท่ียวในประเทศไทย มีหลากหลายข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
เอง และข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม ผลของการท่องเท่ียวจะ
เกิดมิติในแง่บวกหรือลบ ข้ึนอยูก่บันกัท่องเท่ียววา่มีพฤติกรรมอยา่งไร   
 
 2.1.2  องค์ประกอบการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียงแห่งประเทศไทย (2542: 7-9) ไดเ้สนอไวว้า่ การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว (Tourism 
Resource) บริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) และตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Market or 
Tourist) แต่ละองคป์ระกอบมีองค์ประกอบย่อยๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและ
กนั ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเท่ียว จึงอยู่ท่ีความแตกต่างในองคป์ระกอบย่อย และ
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบย่อยทั้ง 3 ระบบ เกิดข้ึนเม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการหรือทศันศึกษา ซ่ึงอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรง
และจากการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปกติทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีใช้ไม่มีวนัหมด เพราะ
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รูปแบบการใช้มกัเป็นการสัมผสัแต่ภายนอกโดยไม่มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรใดๆ หรืออาจมีการ
ชดเชยไดอ้ยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม ในการท่องเท่ียวท่ีเป็นจริงนั้น การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากร
มกัมีการแปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการค านึงถึงการสูญเสีย หรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ระบบย่อยต่างๆ รวมทั้งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในทางกลบักนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระบบอ่ืน ๆ เช่น 
ระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบมาสู่ระบบท่องเท่ียวด้วย ดังนั้ น การ
ท่องเท่ียวท่ีขาดระบบการจดัการท่ีดีเข้ามาเก่ียวข้อง จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จไดเ้ลย นอกจากองค์ประกอบภายในระบบแลว้ การท่องเท่ียวยงัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั
เข้ามาเก่ียวข้องสัมพนัธ์กันอีกหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม 
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวฒันธรรม องคก์รและกฎหมาย เป็นตน้ 
 แหล่งท่องเท่ียว (Tourism Resource) เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ซ่ึง Peters (1969 อา้งถึงใน การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2542: 23) ไดจ้ดัหมวดหมู่ของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภท คือ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีต่างๆ 
(Traditional Attraction) แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่างๆ ของภูมิประเทศ 
(Scenic Attraction) แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีให้ความบนัเทิง (Entertainment Attraction) แหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Other Attraction) ส าหรับประเทศไทยนั้น การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย โดยบริษทัหรือหน่วยงานท่ีปรึกษาต่างๆ มกัแบ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท 
คือ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียว
ศิลปวฒันธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบันเทิงนั้น จัดเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการ
นกัท่องเท่ียว และการบริการการท่องเท่ียว บริการท่ีรองรับการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึง 
ซ่ึงไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับให้เกิดความ
สะดวกสบายและเกิดความบนัเทิงแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจได้เช่นกัน 
บริการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรมและ
บริการอ่ืนๆ ทั้งน้ีรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ ดว้ย 
 ตลาดการท่องเท่ียว เป็นการแสดงออกของอุปสงค ์(Demand Tourism) ซ่ึงมีความปรารถนา
ในการท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อ
กิจกรรมอ่ืนๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเน้นท่ีนกัท่องเท่ียว) ซ่ึงในกระบวนการจดัการไดห้มาย
รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาการขาย และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวด้วย ในประเทศไทย  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้  าจ  ากดัความท่ีเก่ียวขอ้งบางส่วน ดงัน้ี 
  1)  ผูม้าเยือน (Visitors) ผูท่ี้จากถ่ินพ านักของตนเอง เพื่อวตัถุประสงค์อย่างใด 
อยา่งหน่ึง อาจจะพกัคา้งแรมหรือไม่ก็ได ้(เป็นผลรวมของนกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจร)  
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  2)  นกัท่องเท่ียว (Tourist) คือ ผูท่ี้เดินทางมาพื้นท่ีหน่ึงโดยมีวตัถุประสงคต่์างๆ ท่ี
ไม่ใช่เป็นการไปท างานประจ า การศึกษา และไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาหรือท างานประจ าหรือ
ศึกษาอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ผูเ้ดินทางน้ีจะตอ้งพกัคา้งแรมอยา่งนอ้ย 1 คืน (แต่ไม่เกิน 90 วนั) วตัถุประสงค์
ในการเดินทางอาจเพื่อให้เวลาว่าง (การนันทนาการ การพกัผ่อนวนัหยุด การรักษาสุขภาพ 
การศึกษา-เรียนรู้ การศาสนา) ธุรกิจ เยีย่มญาติ การปฏิบติัหนา้ท่ี และการประชุม เป็นตน้     
  3)  นกัทศันาจร (Excursionist) คือ ผูเ้ดินทางท่ีไม่ไดพ้กัคา้งคืน 
  4)  การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) คือ การเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากจงัหวดัหน่ึงไปอีกจงัหวดัหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์
ต่างๆ ท่ีไม่ใช่การไปท างานประจ า การศึกษา และตอ้งไม่ใช่คนในทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาหรือท างาน
ประจ าหรือศึกษาอยูจ่งัหวดัท่ีเดินทางไป 
  5)  ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว (Tourist Consumption Expenditures) คือ ค่าใชจ่้าย
ส าหรับสินคา้และบริการ ท่ีจ่ายโดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ (International Tourists) ระหวา่ง
การพ านกัอยูใ่นประเทศไทยไม่รวมค่าโดยสารระหวา่งประเทศ  
  6)  รายไดจ้ากการท่องเท่ียว (Tourism Revenues) คือ รายไดท่ี้ประเทศไทยไดรั้บ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในรูปของเงินตราต่างประเทศ ท่ีนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศจ่ายเป็น 
สินคา้และบริการ ไม่รวมค่าโดยสารระหวา่งประเทศ 
 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีข้ึนต่อคุณภาพของมนุษย์ ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ซ่ึงไม่สามารถแยกตวัออกจากการพฒันาเศรษฐกิจอ่ืนๆ กระบวนการ
ท่องเท่ียวได้พฒันาจนเกิดเป็นสาขาท่ีส าคัญสาขาหน่ึงในระบบเศรษฐกิจ ท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ให้บริการ) จนขยายตวัเป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ี้ส าคญั
ของประเทศ ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลายคร้ัง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแมไ้ดรั้บ
ผลกระทบ แต่มกัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว และสามารถทดแทนสภาวะชะงกังนัทาง
เศรษฐกิจไดดี้ 
 ดงันั้น ในระยะท่ีผา่นมา การท่องเท่ียวจึงมุ่งเนน้มิติทางดา้นเศรษฐกิจเป็นส าคญั อยา่งไรก็
ตามการท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวควบคู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและสังคม ทั้งโดยตรง
และโดยออ้มเช่นเดียวกนักบัการพฒันาในสาขาอ่ืนๆ  
 ในปี พ.ศ. 2530 ไดมี้การเสนอทางเลือกใหม่ของการพฒันา ท่ีเรียกว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) จากรายงาน Brundtland Report (Our Common Future) ไดใ้ห้
ความหมายของการพฒันาแบบยัง่ยืนไวว้่า “เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม
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ปัจจุบนั โดยไม่บัน่ทอนศกัยภาพการพฒันาของคนยุคหน้า ในการแสวงหาการตอบสนองความ
ตอ้งการของตน Shirley Eber (1993 อา้งถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2542: 25) ซ่ึง
แนวความคิดน้ีไดข้ยายครอบคลุมมาสู่การพฒันาการท่องเท่ียวดว้ย 
  

2.1.3  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
 David B. Weaver (1998: 15) ไดใ้ห้ความหมายของ การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนไวว้า่ เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการและรักษาสภาพพื้นท่ีในชุมชนและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวให้มี
สภาพคงเดิม และสามารถจะมีชีวิตอยูแ่ละเจริญเติบโตอย่างไม่มีขีดจ ากดัในตวัมนัเองและเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่มีการท าลาย และเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทั้งในดา้นตวัมนุษยแ์ละลกัษณะ
ทางกายภาพในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว โดยมีการก าหนดขอบเขต กฎ ขอ้ความ และการละเวน้ใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเปราะบาง  

บุญเลิศ   จิตตั้งวฒันา (2542: 8-9) ไดใ้ห้ความหมาย การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable 
Tourism) วา่หมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอยา่งดีเยี่ยม เพราะสามารถ
ด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจท่องเท่ียวมีการ
ปรับปรุง คุณภาพให้ไดผ้ลก าไรอยา่งเป็นธรรม โดยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนสม ่าเสมออยา่ง
เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.3.1 องคป์ระกอบการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื มีดงัน้ี 
 1) องค์ประกอบการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการ

พฒันาสถานท่ีอนัเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว พร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียวให้สามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวให้เดินทางเขา้มาเยี่ยมเยือน โดยมี
การประเมินศกัยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี และก าหนดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ี
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้ งให้ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวแก่
นกัท่องเท่ียวดว้ย 

 2) องคป์ระกอบการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื เป็น
การพฒันาเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมหรือดีกวา่เดิม และป้องกนั
ผลกระทบดา้นลบจากการท่องเท่ียว โดยตอ้งมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 3) องคป์ระกอบการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการพฒันาธุรกิจ
ด้านบริการอ านวยความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
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นกัท่องเท่ียวให้ไดรั้บความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 4) องค์ประกอบด้านการพฒันาตลาดท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการ
พฒันาการแสวงหานักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (ซ่ึงมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม) ให้เขา้มาท่องเท่ียว โดยให้นกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีไดรั้บความรู้
และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวตามท่ีเขาพึงพอใจ 

  5) องค์ประกอบการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินทางการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการพฒันาการสร้างโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว 
เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนท้องถ่ินให้สามารถจดัการการท่องเท่ียวของตนเอง และให้
ชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อนัจะท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดความหวงแหน
และรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่ลอดไป 

  6) องคป์ระกอบการพฒันาจิตส านึกทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการ
พฒันาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และส่ือความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อปลูกฝังจิตส านึกทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม   
   2.1.3.2 หลกัการการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  

หลกัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื มีหลกัการ ดงัน้ี (อุษาวดี พลูพิพฒัน์, 2545: 38-48) 
                        1)  การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource 
Sustainable) ทั้งในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัและเนน้การ
ท าธุรกิจในระยะยาว 

   2)  การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing 
Over-consumption and Waste) จะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะ
ยาว และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียวดว้ย 

   3)  การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
(Maintaining Diversity) สังคม และวฒันธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อนาคต 

   4)  การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into 
Planning) เขา้กบักรอบแผนกลยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การพฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียว 
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   5)  การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมในทอ้งถ่ิน (Supporting Local Economic) 
โดยค านึงถึงราคาและพฒันาคุณค่าของส่ิงแวดล้อมไว ้ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยดั แต่ยงั
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายอีกดว้ย 

   6)  เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (Involving Local Communities) 
ในดา้นการจดัการผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
การจดัการการท่องเท่ียว 

   7)  การประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน 
องคก์รและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง (Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ้ขดัแยง้และร่วม
แกปั้ญหาเป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการ
พฒันาแบบยัง่ยืนแก่บุคลากรทอ้งถ่ินทุกๆ ระดบั เพื่อยกระดบัการบริการการท่องเท่ียวขอ้มูลข่าวสารท่ี
ส่ือให้กบันกัท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเขา้ใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้งเป็นการช่วยยกระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 

   8)  การวิจยัและติดตามผล (Undertaking Research) เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
              2.1.3.3  ลกัษณะของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  
               การท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (อุษาวดี พลูพิพฒัน์ผล, 2545: 38) 
                  1)  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความ
ต่อเน่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเน่ืองของวฒันธรรม ซ่ึงจดัเป็นทรัพยากรหลกัในการ
ท่องเท่ียว และสามารถมอบประสบการณ์นนัทนาการท่ีดีใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
                  2)  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) หมายถึง การเนน้คุณภาพของ
สามส่วนหลกั คือ คุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพของประสบการณ์ นนัทนาการท่ีนกัท่องเท่ียว
ไดรั้บ และคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 
                  3)  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุล
ระหว่างความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความต้องการของชุมชนท้องถ่ินและขีด
ความสามารถของทรัพยากร 
  เพราะฉะนั้นจากหลกัของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน มีความเก่ียวพนักบัทรัพยากร
การท่องเท่ียว กล่าวคือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นพื้นฐานส าคญัในการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน และ
ถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืโดยทรัพยากรการท่องเท่ียวตอ้งถูก
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น ามาใชอ้ย่างชาญฉลาด ตอ้งท าการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และตอ้งพฒันาทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดว้ย เพื่อใหบ้รรลุหลกัของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 

2.2 นโยบายการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของประเทศไทย 
 
 เน่ืองจากความต้องการเดินทางท่องเท่ียวของประชากรโลกยงัคงมีการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง ทศันคติของประชากรได้เปล่ียนแปลงไป โดยการท่องเท่ียวไม่ใช่การบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย 
อีกต่อไป แต่การท่องเท่ียวสามารถให้ความรู้ ประสบการณ์และการพฒันาคุณภาพชีวิตของคน 
กระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีบทบาทท่ีสูงข้ึนตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะในหมู่
ประเทศท่ีพฒันาแลว้และแผ่ขยายการยอมรับไปยงักลุ่มประเทศพฒันาต่างๆ มีผลให้การเดินทาง
ของนกัท่องเท่ียวเร่ิมให้ความสนใจต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติมากยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นจึงก าหนดให้
มีนโยบายหลกั ดงัน้ี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544: 7-8) 
 1)  การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะตอ้งมีการควบคุมดูแลรักษา และจดัการทรัพยากร
ใหค้งสภาพเดิมแทไ้วใ้หม้ากท่ีสุด หลีกเล่ียงหรืองดเวน้การท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีอ่อนไหว ง่ายต่อการ
ถูกกระทบ และฟ้ืนตวัไดย้าก 
 2)  การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ มีการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสม และการปรับให้เกิดความสมดุลกับรูปแบบหรือกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่ พึง
หลีกเล่ียงความขดัแยง้อย่างรุนแรงต่อการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ฃๆ หากเน้นในการแปรประโยชน์
จากการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่การจดัการท่องเท่ียวโดยรวม 
 3)  การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตอ้งค านึกถึงการพฒันาดา้นการศึกษา สร้างจิตส านึกท่ี
ดีในการรักษาระบบนิเวศร่วมกนั มากกวา่การมุ่งเนน้ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ และการมีรายได้
เพียงอยา่งเดียว 
 4)  การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้งให้ความส าคญัการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องคก์รทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร การบริหาร การแลกเปล่ียนความรู้และวฒันธรรมชุมชนใน
กระบวนการท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา หรือให้ประชาชนมีตวัแทนเป็น
คณะกรรมการร่วมในทุกระดบั 
 5)  ให้ความส าคญัของการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นความจ าเป็นอนัดบัตน้ในการ
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีให้องค์กรต่าง ฃๆ ก าหนดบทบาทท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร และก าหนดวธีิการท่ีเหมาะสม 
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 6)  น าแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขา้สู่แผนพฒันาระดบัต่างๆ อยา่งมีความส าคญั 
ได้แก่ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาภาค พร้อมทั้งในมีการจดัสรรและ
กระจายงบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
 7)  สนบัสนุนการศึกษา วิจยั และประเมินผลการพฒันาอย่างรอบดา้น เพื่อก าหนดแนว
ทางการจดัการ การแกไ้ขปัญหาและการปรับปรุงแผนอยา่งเป็นขั้นตอน 
 8)  มีการใช้กฎหมายในการควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
เคร่งครัด โดยเนน้การแนะน า ตกัเตือน และสร้างวนิยัในการท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ย 
 9)  จดัท าแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือการจดัการ (Code of Conduct) แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้การ
มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งถูกตอ้ง 
 10)  จดัให้มีเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยให้มีการ
ประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสารและการจดัการร่วมกนัทุกระดบั 
 

2.3 ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ว  
 
  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555 - 2559, 2554: 
45-62) เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวการกีฬา การศึกษาดา้นกีฬา นนัทนาการ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด ให้เป็น
อ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา 

เพื่อให้ทิศทางการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ สอดคลอ้งกบัแผนในระดบัต่างๆ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จึงไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การท่องเท่ียว พ.ศ. 2555 - 2559 โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามกรอบแนวคิด หลกัการของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีให้ความส าคญักบัการยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจของประชาชน การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วม 
รวมถึงแนวคิดการพฒันาในอนาคตท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์การ
เตรียมความพร้อมรองรับการรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
พ.ศ. 2555 – 2559 ยงัใหค้วามส าคญักบับริบทการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีนยัส าคญั
ต่อแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขการพฒันาประเทศในอนาคต 
ซ่ึงประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในหลายบริบท ทั้งท่ีเป็นโอกาสและ
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อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตวั
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต ลดความซ ้ าซ้อนและให้เกิดความครอบคลุมการท่องเท่ียว 
รวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบริบทการเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียว ทั้งในระดบัโลก
และระดบัประเทศ ซ่ึงในอนาคตคาดวา่จะมีการแข่งขนัเพื่อเป็นผูน้ าดา้นการท่องเท่ียวขณะเดียวกนั
ก็มีความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาของประเทศไทย จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียว ออกเป็น 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์ร
ปกครอง 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
มีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1)  พฒันาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
   (1)  การพฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวระหว่างเมืองและเมือง
ท่องเท่ียวรองโดยการบูรณาการการขนส่งทุกรูปแบบให้มีการเช่ือมโยง เช่ือมต่อระหวา่งศูนยก์ลาง
ขนส่งประเภทต่างๆ ในจงัหวดัเดียวกนัและจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึง พฒันาระบบขนส่งมวลชน
ขนาดใหญ่เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยใหมี้ความเร็ว ปลอดภยั สะอาด และมีมาตรฐานสากล 
   (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม
และรับผดิชอบในการพฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
   (3)  ปรับปรุงป้ายบอกทางแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ให้
ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวหลกัและแหล่งท่องเท่ียวรอง เป็นระบบเดียวกนัทัว่ประเทศ และถูกตอ้ง
ตามหลกัสากล 
   (4)  พฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกใหมี้มาตรฐานความปลอดภยัตามหลกั
สากล และสามารถเช่ือมโยงระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหลักกับแหล่งท่องเท่ียวรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชนในการพฒันาการคมนาคมทางบก 
   (5)  พฒันาเส้นทางคมนาคมทางอากาศให้มีความเช่ือมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในประเทศ สนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชน ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ ๆ  
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   (6)  พฒันาท่าเรือ และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังดา้นอนัดามนัและฝ่ังอ่าวไทย เส้นทางเดินเรือเพื่อการท่องเท่ียว
ในลุ่มน ้าเจา้พระยา และแม่น ้าโขง ใหมี้ศกัยภาพในการเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเท่ียว 
  2)  พฒันาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 
   (1)  พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวโดยการปรับปรุง 
ภูมิทศัน์ ลานจอดรถ ป้ายส่ือความหมายทางลาด บนัไดเล่ือน ศูนยข์อ้มูลท่องเท่ียว ห้องน ้ า รวมถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผูสู้งอายุให้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล และสนบัสนุน
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
   (2)  การพฒันาเครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศและ
ซอฟแวร์ดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อการท่องเท่ียว สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบ E-Commerce อย่าง
แพร่หลาย ส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลการท่องเท่ียวออนไลน์ และการเช่ือมโยงระบบบริการต่างๆ ดา้น
การท่องเท่ียวทางเวบ็ไซต ์
  3)  น าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้พฒันาการจดัการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
ทั้งระบบ เช่น ระบบตรวจสอบคนเขา้เมือง เช่ือมโยงการจองบตัรโดยสารระหวา่งเคร่ืองบิน รถไฟ 
และรถโดยสารประจ าทาง และการซ้ือ – ขาย ระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียว 
   (1)  สร้างและพฒันาระบบอ านวยความสะดวกจุดผา่นแดน เช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวภายในภูมิภาคใหน้กัท่องเท่ียว ปรับปรุงสภาพจุดผา่นแดนต่างๆ ให้มีสภาพท่ีดีและสะดวก 
เพื่อรองรับการท่องเท่ียว รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณชายแดนใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว 
   (2)  พฒันาศูนยก์ลางให้บริการขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและอ านวยความ
สะดวกแบบครบวงจนเบ็ดเสร็จท่ีสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเท่ียว ประสานแก้ไขความ
เดือดร้อนช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดส้ะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงไดง่้าย และกระจายให้ครอบคลุม
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
  3)  สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียวกบั
ประเทศเพื่อบา้นและในภูมิภาค 
   (1)  ผลักดันให้เกิดนโยบายการบินพานิชย์ท่ีค่อนข้างเปิด โดยให้ท่า
อากาศยานในประเทศทุกแห่งมีกฎเกณฑส์ร้างแรงจูงใจใหส้ายการบินนานาชาติมาใชท้่าอาศยานใน
ประเทศมากข้ึน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในท่าอากาศยานให้มีสัดส่วนลดน้อยลง หรือเลิก
เก็บค่าธรรมเนียมบางรายการ รวมทั้งการปรับปรุงเง่ือนไขต่างๆ ในส่วนของการสัญจรทางอากาศ
ระหวา่งประเทศประเภทคู่สัญญาให้มีแรงจูงใจมากข้ึน เพื่อเสริมศกัยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิ
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ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบินของภูมิภาค และพฒันาสนามบินภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ กระบ่ี 
และตรัง ใหมี้ศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการบินของอนุภูมิภาค 
   (2)  พฒันาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อน
บ้าน โดยขยายเส้นทางการเดินรถประจ าทางและรถไฟ และผลักดันให้มีการเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีชายแดน 
   (3)  พฒันาความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวทางเรือตามเส้นทางล าน ้ าโขง 
เส้นทางแนวชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ฝ่ังทะเลอนัดามนั และหมู่เกาะต่างๆ เส้นทางเช่ือมโยงกบัประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
   (4)  ผลักดันการเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคมทั้ งทางบกและทางอากาศ
ระหว่างประเทศให้เสร็จโดยเร็ว ตามแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ตะวนัออก – ตะวนัตก 
   (5)  ผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนยก์ลางการเดินทางสู่ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ทั้งทาง
บกและทางเรือโดยเช่ือมโยงโลจิสติกส์ของการเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางบก ทางน ้ า 
และทางอากาศใหมี้ความสะดวก       
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืน มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี  
   1)  พฒันายกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
   (1)  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศกัยภาพเพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเนน้การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวหรือสินคา้การท่องเท่ียว ท่ีสามารถสร้าง
คุณค่า และมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่มท่องเท่ียวท่ีศกัยภาพ 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา
และภาคเหนือตอนบน กลุ่มท่องเท่ียวมรดกโลกเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเท่ียว 
อารยธรรมอีสานใต ้กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้ าโขง กลุ่มท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง 
กลุ่มท่องเท่ียว Active Beach กลุ่มท่องเท่ียว Royal Coast และกลุ่มท่องเท่ียวมหศัจรรยส์องสมุทร 
   (2)  ผลกัดันให้มีประกาศเขตพื้นท่ีพฒันาการท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ. 
นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 จดัระดบัแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการพฒันาและพฒันาพื้นท่ี 
ท่ีมีศกัยภาพในดา้นการท่องเท่ียว โดยผลกัดนัและก าหนดให้เป็นเขตพื้นท่ีพิเศษเพื่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพื่อลดความซ ้ าซอ้นของการด าเนินงาน 
   (3)  สนบัสนุนการท่องเท่ียวชายแดน (Cross Border Tourism) โดยการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพทั้ง 8 กลุ่ม  
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   (4)  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
รวมถึงการพฒันาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในพื้นท่ี 
  2)  การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 
   (1)  ฟ้ืนฟู และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมให้กลบัคืนสู่
สภาพเดิม เพื่อน าไปสู่กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม และวถีิชีวติของชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
   (2)  ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมทั้งประเทศ 
และจดัท าแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม และระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 
  3)  การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว 
   (1)  วางแผนจดัการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเท่ียว ในทุกระดบัทั้ง
ระดับชาติ ระดับกลุ่มท่องเท่ียว ระดับจงัหวดั และระดับพื้นท่ี โดยการอนุรักษ์ ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมท่ีเป็นจุดเด่น พร้อมทั้งสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี 
   (2)  จดัการแหล่งพื้นท่ีท่องเท่ียวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับ เพื่อให้การใชป้ระโยชน์เหมาะสมกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และไม่ส่งผลกระทบต่อ
วถีิชีวติของประชาชน โดยก าหนดการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี เพื่อไม่ให้มีการใชป้ระโยชน์เกิน
ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว 
   (3)  ผลกัดนัให้มีการออกกฎ ระเบียบ และบทลงโทษท่ีชัดเจนในการ
ก ากบั ดูแล รักษาแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้ง มาตรการเก่ียวกบัการป้องกนัและการปราบปรามผูบุ้กรุก
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส่องดูแลการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั 
   (4)  พฒันาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล่งท่องเท่ียว ระบบการจดัการขยะ  
น ้าเสีย มลพิษ และระบบเครือข่ายเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรค 
   (5)  สนบัสนุน และก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาและผลกระทบอนั
เน่ืองมาจากภาวะโรคร้อน การใช้พลังงานสะอาด การใช้เคมีภณัฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค 
    (6)  หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาภาพลกัษณ์ดา้นลบของการท่องเท่ียว
ไทย เช่น ความปลอดภยั การเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนกัท่องเท่ียว สินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ การ
ท่องเท่ียวทางเพศ โสเภณี การคา้มนุษย ์และโรคเอดส์ เป็นตน้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว มีแนวทางใน
การด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1)  การพฒันาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ กิจกรรมนวตักรรม และมูลค่าเพิ่ม ดา้นการ
ท่องเท่ียว 
   (1)  สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของนักท่องเท่ียวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Heath Tourism) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั (Adventure Tourism) การ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร กลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงอายุ ครอบครัวและ
ฮนันีมูน เป็นตน้ 
   (2)  ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และการพฒันานวตักรรมทางความคิด 
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินคา้ การท่องเท่ียว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ค านึงถึง
คุณค่าและส่ิงแวดลอ้ม ความถึงการสนบัสนุนการส่งเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจดา้นนนัทนาการ โดยเฉพาะการจดัการ
ท่องเท่ียวชุมชน การจดัการสินคา้ OTOP และของท่ีระลึก เป็นตน้ 
   (3)  ผลกัดนัให้งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมในไทยเป็นงาน
เทศกาลระดบัโลก เช่น สงกรานต ์ลอยกระทง แห่ผตีาโขน เทศกาลดนตรีและศิลปะ เป็นตน้ 
   (4)  ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยรวมถึงการผลกัดนัให้มีการจดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยทั้งภาคผลิต การบริการ และ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  
   (5)  ส ารวจและคดัสรรเอกลกัษณ์และจุดเด่นของจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และ
เพื่อพื้นท่ีเพื่อสร้างและก าหนดภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
   (6)  ส่งเสริมและจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ เพื่อสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินและชุมชน 
   (7)  ส่งเสริมการจดัประชุม สัมมนา จดันิทรรศการ ทั้งระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ 
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  2)  การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียว 
   (1)  ผลักดันให้มีการก าหนดเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว/เขต
พฒันาการท่องเท่ียวและส่งเสริมการพฒันานิคมอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเท่ียว ตาม
กฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติเพื่อให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การคา้การลงทุนดา้นการท่องเท่ียว 
   (2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนดา้นการท่องเท่ียว โดยสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนและนักลงทุนทั้ งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียว โดยภาครัฐตอ้งจดัใหมี้ส่ิงจูงใจและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
   (3)  เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูป้ระกอบการราย
ยอ่ย และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว โดยการสนบัสนุนเงินทุนวิชาการ การให้ความรู้
และใหค้  าปรึกษาในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ การสร้างแบรนด์และเอกลกัษณ์ของสินคา้ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียว การจดัหาแหล่งเงินกู ้การค ้าประกนัและเงินทุน การลดตน้ทุนใน
การกู้ยืม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนกิจการท่ีตั้ งใหม่ และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยท่ีีความสลบัซบัซอ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 
   (4)  สนบัสนุนให้ภาคธุรกิจรวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมมือกนัในการให้บริการ
ทางการท่องเท่ียวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการรองรับการเปิดการคา้เสรีทางการท่องเท่ียวใน
อนาคต 
   (5)  สนบัสนุนใหก้ลไกกองทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไทย มีขอบเขตท่ีเอ้ือต่อการคา้ การลงทุนให้แก่ผูป้ระกอบการภาคบริการท่องเท่ียวมาก
ยิง่ข้ึน 
  3)  การพฒันามาตรฐานสินคา้ และบริการท่องเท่ียว 
   (1)  พฒันามาตรฐานบริการท่องเท่ียวเพื่อใช้เป็นกรอบในการยกระดบั
คุณภาพของสถานประกอบการดา้นการท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับระดบัสากล 
   (2)  ส่งเสริมและผลกัดนัให้สถานประกอบการไดน้ ามาตรฐานดา้นการ
บริการท่องเท่ียวไปใชใ้นทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาผูใ้หบ้ริการและสถานประกอบการของตน 
   (3)  สนบัสนุนกิจกรรมดา้นการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการ
ตามแนวทางสากล 
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   (4)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจูงใจผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวให้
เขา้สู่มาตรฐานการท่องเท่ียวไทย รวมทั้งผลกัดนัเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวไทยให้
เป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ เช่ือมัน่ จากนกัท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศ 
   (5)  จดัท าฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวให้ครบถว้น ทนัสมยั เช่ือมโยง
ไปยงับริการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบวงจร และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลอยา่งแทจ้ริง 
  4)  การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัทางการท่องเท่ียว 
   (1)  เตรียมความพร้อมในการรับมือภยัคุกคามของโรคติดต่อ ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ การระบาดของโรค และภยัพิบติัอ่ืนๆ โดยให้ความส าคญักบัการจดัการวิกฤตการณ์ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อการตอบสนองอยา่งฉบัไว และการกูว้ินาศภยัในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุม
ถึงการเตรียมความพร้อม การวางมาตรการป้องกนัและแก้ไขเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน และมาตรการ
ฟ้ืนฟูภายหลงัเกิดเหตุการณ์ 
   (2)  ก าหนดมาตรการในการป้องกนั ดูแลรักษาความปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียว รวมถึงการท่องเท่ียวท่ีสร้างผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ ให้เกิดการบงัคบัใช้
อยา่งจริงจงัและมีการบงัคบัใชบ้ทลงโทษตามกฎหมาย 
   (3)  ผลกัดนัให้มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานความ
ปลอดภยัในส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อการท่องเท่ียวในกิจการการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ และมีการ
บงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 
   (4)  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการเป็นต ารวจ
อาสาสมคัรดูแลรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง และพฒันาอาสาสมคัรด้านการ
ท่องเท่ียว อาสาสมคัรเพื่อสนบัสนุนต ารวจท่องเท่ียว และอาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัทางทะเล 
(Lifeguard) 
  5)  การพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวใหมี้ขีดความสามารถในการแขง็ขนั 
   (1)  พฒันาเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขนัของภาคเอกชนในสาขา
ท่องเท่ียว โดยเฉพาะการพัฒนามัคคุเทศก์ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้เ ก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และสถานทีท่องเท่ียวท่ีส าคญั รวมถึงศกัยภาพของบุคลากรดา้นการท่อง
เทียวในดา้นอ่ืนๆ ให้ไดม้าตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการดา้น
การท่องเท่ียว 
   (2)  พฒันาและผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพฒันาบุคลากรดา้น
การท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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   (3)  ผลกัดนัให้มีการจดัตั้งสถาบนักลางเพื่อพฒันาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวอยา่งเป็นรูปธรรมโดยท าหนา้ท่ีในการก าหนด ก ากบั และพฒันาคุณภาพของบุคลากรและ
การบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ร่วมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนใน
การจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในมีมาตรฐานตรงตามต าแหน่งท่ีตลาดแรงงานตอ้งการและมี
ความเพียงพอ  
   (4)  ส่งเสริมให้มีการจดัการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรระยะสั้น ทั้ง
ทางดา้นการปฏิบติังานเฉพาะทางวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับสถานประกอบการขนาด
กลาง และขนาดย่อม รวมทั้งหลกัสูตรเพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง ส าหรับ
บุคลากรอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และหลกัสูตรพฒันาผูส้อน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว มีแนวทางการด าเนินงาน
ดงัน้ี  

1)  การสร้างและเผยแพร่ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว 
   (1)  สร้างจิตส านึกและค่านิยมในความเป็นไทย ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการท่องเท่ียวเพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข็งให้คนไทยมีจุดขายร่วมกนัในเร่ืองของการมี
อธัยาศยัไมตรีท่ีดี พร้อมตอ้นรับผูม้าเยือน และร่วมกนัเป็นเจา้บา้นท่ีดีในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว
และชุมชนทอ้งถ่ิน 
   (1)  เผยแพร่และส่ือสารภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวให้แพร่หลายในทุก
ช่องทางและครอบคลุมทัว่ถึงอยา่งต่อเน่ือง โดยจดักิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้และความตระหนกั
ในความส าคญัของภาพลกัษณ์ ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ิน 
   (2)  เพิ่มบทบาท/สถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้านการ
ท่องเท่ียวให้โดดเด่นยิ่งข้ึนและส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเวที
โลก  
  2)  สร้างสภาพแวดลอ้มและพฒันาระบบสนบัสนุนการตลาดท่องเท่ียว 
   (1)  จดัท าขอ้มูล และรวบรวมข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวและจดัเก็บ 
ในระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
มาสืบค้นข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านทางเว็บไซต์กลางท่ีสามารถสืบค้นได้ถึงในระดับพื้นท่ี 
ทนัสมยั สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และมีรายละเอียดดา้นการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
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   (2)  เพิ่มและปรับปรุงช่องทางการจดัจ าหน่าย การขยายช่องทางการจดั
จ าหน่ายผา่นเครือข่ายธุรกิจและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผา่นช่องทางต่าง ๆ ให้มาก
ข้ึน 
   (3)  ส่งเสริมการกระจายตลาดการท่องเท่ียวอยา่งสมดุล ทั้งในเชิงพื้นท่ี 
เวลา และกลุ่มตลาด รวมถึงส่งเสริมและพฒันาระบบ ตลาดสินคา้ทางการท่องเท่ียวสมยัใหม่ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและรสนิยมของนักท่องเท่ียวในกลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน กลุ่ม
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั กลุ่มท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
การแพทย ์กลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการ เป็นตน้ 
   (4)  พฒันาขีดความสามารถด้านการวางแผนและการปฏิบติังานด้าน
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
  3)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
   (1)  พฒันาการตลาด และส่งเสริมการขายในกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่มท่ีไทยมีศกัยภาพ เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮนันีมูน เป็นตน้ โดยสร้างจุดขายใหม่ดา้นการ
ท่องเท่ียว กิจกรรมและขอ้เสนอพิเศษ เพื่อจูงใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาประเทศไทย 
   (2)  ด าเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิการจดังานระดบัโลก ระดบั
ภูมิภาค รวมถึงการจดังานประชุม และงาน Event ระหวา่งประเทศ 
   (3)  จดังานแสดงต่างๆ เพื่อสนบัสนุนวฒันธรรมความคิดสร้างสรรค ์และ
น าความคิดสร้างสรรคไ์ปต่อยอดกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น การออกแบบ และภาพยนตร์ 
   (4)  ประสานความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการส่งเสริมการตลาด 
และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวภายใตก้รอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดบัต่างๆ เพื่อสร้าง
โครงข่ายความเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มพื้นท่ีการท่องเท่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  4)  สร้างกระแสการรับรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้การท่องเท่ียว 
   (1)  โฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติผา่นส่ือทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง และจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย
ประเทศไทยผา่นส่ือออนไลน์ในทุกรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง 
   (2)  ใชว้ิธีการท าการตลาดโดยกลุ่มคนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ เช่น สถานทูต
ไทยประจ าประเทศต่างๆ เป็นท่ีเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว วฒันธรรมและสินคา้ไทย 
ใหแ้ก่ชาวต่างชาติ 
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   (3)  พัฒนาเว็บไซต์ส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งใน
ภาพลกัษณ์ พร้อมขอ้มูลการท่องเท่ียวและการใหบ้ริการ เช่น การจองท่ีพกั การเดินทาง เป็นตน้ โดย
พฒันาใหมี้หลากหลายภาษาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดม้ากยิง่ข้ึน 
  5)  การสร้างกระแสการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
   (1)  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้จกั
ของนักท่องเท่ียวไทยผ่านส่ือต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างทศันคติท่ีดีในการเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในระเทศอยา่งต่อเน่ือง 
   (2)  ร่วมกบัพนัธมิตรและคู่คา้จดัท าแพคเกจพิเศษเสนอขายนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเดินทาง 
   (3)  จดังานส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Trade & Consumer Fair 
และ Road Show ภายในประเทศ 
   (4)  ประสานงานและสนบัสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบินไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ โดยน าเสนอ Special 
Offer หรือจดั Promotion ส าหรับคนไทยในลกัษณะ Consortium 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์ร
ปกครองมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1)  การสร้างและพฒันากลไกในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
   (1)  เช่ือมโยงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานหลกัดา้นการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองบงัคบั
การต ารวจท่องเท่ียว องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน และ
ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (มหาชน) ให้มีความสอดคลอ้งกนัและประสาน
กบักระทรวงอ่ืนๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การก าหนด
นโยบายและสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   (2)  การสร้างพนัธมิตร หุ้นส่วน หรือเครือข่ายระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
ใหมี้ความเป็นรูปธรรมมากข้ึนโดยการอ านวยความสะดวก การลดขั้นตอนในการท างานการระดม
ทุน การจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะด าเนินงานร่วมกนั เช่น การส่งเสริมการขาย
การท่องเท่ียวต่างประเทศ การแสดงสินคา้และบริการ เป็นตน้ 
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   (3)  สนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดความกา้วหนา้ตามกรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการไวแ้ล้ว โดยควรมีก าหนดยุทธศาสตร์และผลกัดนัให้เกิดผลในทาง
ปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ท่ีริเร่ิมไวแ้ลว้ใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
   (4)  ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้สอดคล้องและ
อ านวยประสิทธิผลต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียวทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
   (5)  บูรณาการด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
นกัท่องเท่ียว ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อท าหนา้ท่ีในการประสานงานและการสั่งการในการเฝ้า
ระวงั เตือนภยัก ากบัดูแล และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทั้งในกรณีก่อน- หลงัเกิดเหตุฉุกเฉินทางการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
  2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
พฒันาท่องเท่ียว 
   (1)  อ  านวยความสะดวก สนบัสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความเขา้ใจใน
การบริหารจดัการท่องเท่ียวแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (2)  กระจายอ านาจ และจดัสรรผลประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความขดัแยง้และ
สามารถสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการสภาพและก าลงัรองรับของชุมชนและระบบ
นิเวศในทอ้งถ่ิน 
   (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยจดัตั้งคณะกรรมการในระดบัทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการ
บริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
 

จากยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า 
เพื่อเป็นแผนรองรับในการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
โดยการประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากร ทั้งดา้นบุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก และงบประมาณ ท่ีมีอยูใ่ห้สามารถท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะ
เป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนศกัยภาพการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้อยู่ใน
ระดบัแนวหนา้ในระดบันานาชาติต่อไป 
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2.4  แนวคดิการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของประเทศไทย  

 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2542: 2-7) กล่าวถึงท่ีมาของค าวา่ Ecotourism เป็นค าผสม
ระหวา่ง Ecology แปลวา่ นิเวศวิทยา และค าวา่ Tourism แปลวา่ การท่องเท่ียว ในวงการท่องเท่ียว
และแวดวงวชิาการไดพ้ยายามท่ีจะบญัญติัศพัทภ์าษาไทยไวห้ลายค า เช่น นิเวศสัญจร การท่องเท่ียว
เพื่อรักษาระบบนิเวศ การท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ โดยท่ีค าท่ีไดรั้บความนิยมใช้กนัแพร่หลายมากท่ีสุดค าหน่ึง คือ “การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเองก็เคยใช้ค  าว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แทนค าว่า 
Ecotourism ดงัจะเห็นไดจ้ากเอกสารต่างๆ เก่ียวกบั Ecotourism รวมทั้ง นโยบายและแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ปี พ.ศ. 2538-2539 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อย่างไรก็
ตาม ไดมี้การทว้งติงกนัวา่ ค  าวา่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น เป็นค าท่ีมีความหมายไม่ตรงกบัศพัท์
ภาษาองักฤษเดิม คือ Ecotourism ดงันั้น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงบญัญติัค าการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ แทนค า Ecotourism และส่งให้ราชบณัฑิตยสถานพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ัง
หน่ึง เพื่อให้ค  าดงักล่าวเป็นค าท่ีส่ือความหมายร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยจะประกาศเป็นนโยบาย
แห่งชาติต่อไป และเม่ือเดือน มิถุนายน 2541 ราชบณัฑิตยสถานไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบให้ใชค้  าวา่ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แทนค า Ecotourism เพราะถูกตอ้งตามหลกัภาษาและส่ือความหมายถึงการ
ท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศได ้
 Fennell (1999: 3) ไดส้รุปความหมายของ การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไวว้่า เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นความสมคัรใจและความสนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจจะศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็น สัตว ์ระบบนิเวศ และการศึกษาลกัษณะของธรณีวิทยาในพื้นท่ี 
รวมทั้ งการศึกษาวฒันธรรมของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเป็นส่ือและเคร่ืองมือในการท่ีจะช่วยให้
นักท่ อง เ ท่ี ยวและประชาชนในพื้ น ท่ี เ ห็นความส าคัญและ ช่วยกันอนุ รักษ์และ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว ้ซ่ึงจะเป็นหนทางหน่ึงในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ภาพที ่2.1 กระแสความตอ้งการการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544. 
 
 Lash (1998 อา้งถึงใน เศกสรรค ์ยงวณิชย ์และคณะ, 2551: 10) ไดก้ล่าวถึง การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ วา่เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ ซ่ึงตอ้งอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และตอ้งค านึงถึงประชาชนในทอ้งถ่ินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี โดยมีหลักการพื้นฐานของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัน้ี 

1.  หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบท่ีสามารถท าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อลกัษณะธรรมชาติหรือวฒันธรรมท่ีไดเ้ขา้ไปเยอืน 

2.  ใหก้ารศึกษาความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการอนุรักษแ์ก่นกัเดินทาง 
3.  รายไดจ้ากการท่องเท่ียวตอ้งลงไปสู่การอนุรักษพ์ื้นท่ีธรรมชาติและการจดัการในการ

ป้องกนัพื้นท่ีโดยตรง 
4.  ตอ้งน าผลก าไรท่ีไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ินและตอ้งสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ในพื้นท่ีโดยตรง เพื่อน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัพื้นท่ี 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ECOTOURISM 

ความตอ้งการในการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ

ทรัพยากร 

ความตอ้งการของตลาด

การท่องเท่ียวดา้น

การศึกษาเรียนรู้ 

ความตอ้งการพฒันาคน

โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
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5.  ตอ้งมีการวางแผนวา่เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและตอ้งแน่ใจวา่การพฒันาการท่องเท่ียวจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยตรง ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นท่ี 

6.  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจะตอ้งกลมกลืนกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ เช่นการลดการใชเ้ช้ือเพลิงพลงังาน การรักษาพนัธ์ุพืชและสัตวป่์าใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2542) ไดก้ล่าวถึงหลกัส าคญั 5 ประการ ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประกอบดว้ย 

1.  ความย ัง่ยืน (Sustainability) ความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการยอมรับจาก
รัฐบาลแห่งชาติว่าเป็นกุญแจน าไปสู่หลักการจดัการกิจกรรมของมนุษย์ Ecotourism คือ การ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืเชิงนิเวศ ซ่ึงด าเนินในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 

2.  องค์ประกอบส าคญัทางธรรมชาติ (Significant Natural Component) และวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกิดข้ึนและอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัอาจรวมถึง
องค์ประกอบทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นบัเป็นปัจจยัหลกัในการวางแผนพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3.  การศึกษาและการส่ือความหมาย (Education and Interpretation) การส่ือสารและการส่ือ
ความหมายดา้นสภาวะแวดลอ้ม นบัเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว
อนัน่าภิรมยแ์ละแฝงดว้ยความหมาย การท่องเท่ียวเชิงนิเวศดึงดูดใจบรรดาผูท่ี้ปรารถนาจะร่วมดูแล
ส่ิงแวดล้อม เพื่อท่ีจะพฒันาความรู้ ความส านึกและความช่ืนชมต่อสภาพแวดล้อมเหล่านั้น หาก
ขยายวงกวา้งออกไป การท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็น่าจะน าไปสู่การปฏิบติัการเชิงบวกเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเพิ่มพูนจิตส านึกของการนุรักษ์ ความรู้ท่ีได้จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถโน้มน้าว
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ชุมชนและอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัช่วยยึดกิจกรรมนกัท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมชาติใหค้งอยูต่่อไปอีกยาวนาน   

4.  ชุมชนท้องถ่ิน (Local Community) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน ไม่เพียงก่อ
ประโยชน์แก่ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม แต่ยงัปรับปรุงคุณภาพดา้นประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว 
ชุมชนทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมปฏิบติัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมทั้งการจดัเตรียมขอ้มูลความรู้ 
การบริการ เคร่ืองอ านวยความสะดวก และผลผลิต การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสามารถสร้างรายได้
ส าหรับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ด้านสังคมและ
วฒันธรรม 
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5.ความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ละผูม้าเยือน (User/Visitor Satisfaction) ความพึงพอใจของผูม้า
เยือนได้สัมผสัการท่องเท่ียวแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นับเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการด าเนิน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแบบน้ีในระยะยาว ขอ้มูลของท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรจะถูกตอ้งโดยก าหนด
จุดมุ่งหมายท่ีเจาะจงของการท่องเท่ียวแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามความเหมาะสมท่ีปรากฏอยู ่
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดส้รุปแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี
สาระส าคญัดงัน้ี 

1.  การท่องเท่ียวเก่ียวกบัพื้นท่ีธรรมชาติ รวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณคดีและ
วฒันธรรม โดยมุ่งเนน้ท่ีคุณค่าของธรรมชาติหรือลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว ท่ีไม่ใช่เนน้ท่ีการเสริมแต่งหรือการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

2.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ระบบนิเวศ
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติให้เส่ือม
โทรม 

3.  เน้นให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสั เรียนรู้ มีประสบการณ์กบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
โดยตรงและเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ซ่ึงนอกจากไดรั้บความ
พึงพอใจแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างจรรยาบรรณดา้นส่ิงแวดลอ้มเชิงบวก 

4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีคืนประโยชน์ต่อธรรมชาติและการอนุรักษธ์รรมชาติ ในขณะเดียวกนัจะ
เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ
ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ รวมทั้งทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศและการท่องเท่ียว
โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวข้อง ภายใตก้ารจดัการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
 

2.5 องค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของประเทศไทย 
 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวแนวใหม่ ท่ีใช้ในการป้องกนั
และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการท่องเท่ียว โดยให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ร่วมกนัและการมี
ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนทอ้งถ่ิน ส่ิงส าคญัท่ีท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แตกต่างจากการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ก็คือ เป็นการท่องเท่ียวและศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีความดั้งเดิมของระบบนิเวศ
หรือมีระบบชุมชนและวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศเป็นหลกั และมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
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ท่ีย ัง่ยืนโดยให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในทุกระดบัทุกขั้นตอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ดงันั้น 
องค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ประการ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2542: 2-45 – 2-48) คือ  

1)  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติท่ี
มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ (Eco-System) ในพื้นท่ีนั้นๆ ดงันั้น องคป์ระกอบดา้น
พื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ (Nature-based Tourism) 
 2)  องค์ประกอบด้านการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนและครอบคลุมไป
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจดัการส่ิงแวดล้อม การป้องกนัและก าจดัมลพิษ และควบคุมการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Managed Tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
 3)  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process) โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูก
จิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการ
ท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environment Education-based Tourism)  
 4)  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน (Involvement of Local Community or People Participation) ท่ีมีส่วน
ร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติัตามแผนไดรั้บประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษา
ทรัพยากรท่องเท่ียว อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ท้องถ่ิน ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการไดรั้บผลตอบแทนเพื่อกลบัมาบ ารุงรักษาและจดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย และ
ในท่ีสุดแลว้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ ทอ้งถ่ินในท่ีน้ี
เร่ิมตน้จากระดบัรากหญา้ จนถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation-based Tourism)  

กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ด้าน คือ ด้านพื้นท่ี ดา้น
กิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วม และด้านการจดัการ ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวในพื้นท่ีจะ
ไดรั้บความเพลิดเพลิน เกิดความประทบัใจ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
ความรับผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม สร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึก
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ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงหากนกัท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจ ก็จะส่งผลให้เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2 องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แหล่งทีม่า: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2542. 
  

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ี ข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบ
หลกัทั้ง 4 ดา้น หากการท่องเท่ียวใดมีองคป์ระกอบครบสมบูรณ์ดงักล่าวแลว้ จดัเป็นการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศท่ีสมบูรณ์ หากขาดหรือปราศจากขอ้ใดขอ้หน่ึงไปความสมบูรณ์จะลดนอ้ยลง จนอาจตอ้ง
จดัการ, ส่งเสริมหรือท าใหก้ารท่องเท่ียวนั้นเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบแบบอ่ืนๆ ต่อไป 
 การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเท่ียวกบัความพอใจในการ
เรียนรู้และสัมผสักับระบบนิเวศ (Ecosystem) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับความสนใจใน
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันาอารยะธรรมของมนุษยใ์นการเอาชนะธรรมชาติ ท่ีรวมเอา
ลักษณะของวฒันธรรมท่ีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ ไวล้กัษณะเฉพาะน้ีจึงท าให้ Ecotourism ไม่ใช่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture 
Tourism และ Historical Tourism) แมว้า่จะมีความคาบเก่ียวกนัในพื้นท่ีก็ตาม ในท านองเดียวกนั 
การท่องเท่ียวธรรมชาติ (Natural Tourism) จึงไม่ใช่ Ecotourism ทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวและการจดัการการท่องเท่ียวนั้นๆ ดว้ย ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
จึงมีเพียงบางส่วนจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงๆ อาจมีการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ได ้

ด้านพืน้ที ่

ทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ 

ด้านการจดัการ 

มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

ด้านกจิกรรม 

รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวเป็น

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

ด้านองค์กร 

ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
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 จากแนวคิดหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและองคป์ระกอบขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษา
เร่ืองการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยยึดหลัก
องค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ องค์ประกอบด้านพื้นท่ี องค์ประกอบด้านกิจกรรม 
องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม และองคป์ระกอบดา้นการจดัการ น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
(บทท่ี 3) ในการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาวา่ศูนยฯ์ มีการจดัการท่องเท่ียวตรงกบัหลกัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวของศูนยฯ์ จะมีการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของศูนยฯ์ ต่อไปหรือไม่ 

จากลกัษณะดงักล่าว จึงมีส่ิงท่ีควรท าความเขา้ใจ ดงัน้ี 
1.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีแตกต่างจากการท่องเท่ียวแบบปกติ

หรือแบบประเพณี ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั และเน้น
การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจเป็นส าคญั 

2.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ใช่ส่ิงตรงกนัขา้มกบัการท่องเท่ียวแบบเป็นคณะใหญ่ (Mass 
Tourism) เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ไดถู้กจ ากดัท่ีขนาดของการท่องเท่ียว แต่จ ากดัท่ีรูปแบบ
ของกิจกรรมและขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ สามารถท าลายส่ิงแวดลอ้มได้
เช่นเดียวกนัหรือมากกว่านกัเท่ียวเท่ียวคณะใหญ่หากปราศจากการจดัการท่ีดี การจดัการกบัการ
ท่องเท่ียวคณะใหญ่ในทิศทางและภายใต้รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ อาจจัดเป็น Mass 
Ecotourism 

3.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่จ  าเป็นต้องเป็นการจดัการง่ายๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ียากล าบาก มีรายได้จากการท่องเท่ียวน้อย เพียงแต่มีการจัดการท่ีดี มีการรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขา้ใจกบันักท่องเท่ียวและให้ประโยชน์ท่ี
เหมาะสมตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวแล้ว การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอาจตอบสนอง
นกัท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่ม ทุกระดบัและมีรายไดสู้งไดเ้ช่นกนั 

4.  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงให้ความส าคญัในการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกมากกวา่
การให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตของนกัท่องเท่ียว ดงันั้น จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีการ
ประสานความเขา้ใจกนัอยา่งเหมาะสมตลอดกระบวนการ 

ร าไพพรรณ แกว้สุริยะ (2543) ไดก้ล่าวถึง การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ
ไวว้่า “การบริหารจดัการน้ีสามารถแยกลักษณะการบริหารจัดการตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวจะตอ้งค านึงถึงการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวการบริหารจดัน า
เท่ียวและมคัคุเทศก์ การพฒันาสินคา้ของท่ีระลึกท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Green Products) รวมถึงการ
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ส่งเสริมการตลาดและการพฒันาตลาดอยูด่ว้ย” ดงันั้น การจดัการแหล่งท่องเท่ียวจึงมีองคป์ระกอบ
ส าคญั คือ 

1. คงรักษาไวใ้หมี้สภาพดั้งเดิมมากท่ีสุดและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี (สะอาด) มีเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน 

2. การออกแบบส่ิงก่อสร้างส่ิงบริการอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว (ท่ีพกั การเดินทาง 
การบริการอาหารเคร่ืองด่ืม ห้องสุขา ตอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติแวดลอ้มและวฒันธรรมพื้นบา้น 
ไม่เป็นส่ิงแปลกปลอมเขา้ไป การออกแบบส่ิงก่อสร้างท่ีทางเดินตอ้งค านึงถึงคนพิการดว้ยแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติควรหลีกเล่ียงการตดัตน้ไมเ้ป็นส าคญัและค านึงถึงกระแสน ้ าจะไม่ก่อให้เกิด
การพงัทลายไม่กีดขวางทางเดินของสัตวป่์า การเดินทางเขา้ชมท่ีสะดวก (มิไดห้มายถึง ถนนลาดยาง
จรดถึงแหล่งท่องเท่ียว) ทางเดินในแหล่งธรรมชาติท่ีเปราะบาง ควรท าทางเดิน (Board Walk) 
ค านึงถึงความปลอดภยัมีระบบการส่ือความหมายท่ีดี  (แมเ้ดินเท่ียวคนเดียวก็ได)้ รวมถึงการใช้
เส้นทางเพื่อคนพิการ นอกจากนั้น ตอ้งค านึงถึงการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีฉุกเฉินป้ายส่ือความหมายควรออกแบบใชไ้ดท้นทานและตอ้งค านึงถึง
คนพิการดว้ยแหล่งบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ตอ้งค านึงถึงการจดัการก าจดัขยะและน ้ าเสียใน
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเดินทางระยะไกล ควรสร้างห้องสุขาบริการตามระยะทางเดินห่าง
กนัอยา่งนอ้ย 3 กิโลเมตรต่อหน่ึงแห่ง ห้องสุขาตอ้งสะอาด (คิดค่าบริการเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายการจดั
จา้งแรงงานดูแล) 

3. มีการจดัสาธารณูปโภคพื้นฐานตอ้งค านึงถึงขีดความสามารถ ขอบเขตในการรองรับ
ปริมาณนกัท่องเท่ียว (จ านวนนกัท่องเท่ียว) โดยใชห้ลกัการสภาพแวดลอ้ม ขีดความสามารถการ
รองรับทางกายภาพ (Physical Carrying Capacity) และขีดความสามารถการรองรับทาง
สภาพแวดลอ้ม (Environment Carrying Capacity) อาทิ น ้าประปา ไฟฟ้า ขยะมูลฝอยตอ้งมีแผนการ
จดัการอยา่งดีเพียงพอต่อการใช ้

4. ศึกษาวเิคราะห์ความอ่อนไหวของระบบนิเวศ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกทาง
วฒันธรรมและแหล่งโบราณคดี โบราณสถานต่างๆ แมเ้ป็นเพียงเนินดินร้างยอ่มสะทอ้นอดีตกาลท่ี
ทรงคุณค่า ซ่ึงเราสามารถศึกษาคน้ควา้ถึงลกัษณะการตั้งถ่ินฐานชุมชนโบราณได ้

5. ศึกษาและส ารวจแหล่งพลงังาน เพื่อน ามาใช้ก่อประโยชน์มากท่ีสุด อาทิ พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานกระแสลม พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ ควรใชพ้ลงังานจากธรรมชาติ
มากท่ีสุด หลีกเล่ียงการใชน้ ้ าธรรมชาติโดยให้ใชอ้ยา่งคุม้ค่า หลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองปรับอากาศมาก
ท่ีสุด 
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6.  การก าจดัของเสียจะตอ้งมีระบบการก าจดัน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ การบ าบดัน ้ าเสียก่อนทิ้ง
ตามธรรมชาติ การก าจดัขยะและปฏิกูล ถือหลกั ใชแ้ลว้ใชซ้ ้ า และเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์อีก 
(Reuse/recycle) ส าหรับของเสียจากห้องสุขา อาจใชร้ะบบการท าแก๊สมวลชีวภาพ (Bio Gas) เป็นตน้ 

7.  การบริหารจดัการ การบริการ ควรค านึงถึงระดบัมาตรฐานสากล ปัจจุบนัตอ้งค านึงถึง 
ISO 9000 / ISO 14000 / ISO 1800 ดว้ย 

8.  การให้การศึกษาตอ้งรู้จกัวิธีการบริหารจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว จะตอ้งให้การศึกษา
ต่อประชาชนในทอ้งถ่ินทุกระดบั ใหมี้การเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ รู้วิธีการบริการการฝึกอบรม 
ดูงาน ใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆ ทนัเหตุการณ์เสมอ 

9.  มีการตรวจสอบผลกระทบ การประเมินศกัยภาพในแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งก าหนด
สถานภาพใหเ้หมาะสม โดยหารายละเอียดรวบรวมขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในท่ีแห่งนั้นวา่ ควรอยูใ่น
ระดับไหน หาความสมดุลระหว่างความสามารถการรองรับของพื้นท่ีกับความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว และการยอมรับของชุมชนทอ้งถ่ินต่อการพฒันา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กัน เป้าหมายของการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งจากฝ่ายบริหารทุกระดบั การจดัการใชท้รัพยากรการท่องเท่ียวจะตอ้งค านึงถึง การลงทุน 
ตน้ทุนของส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

10.  การบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้น ตอ้งมีการวางแผน ปรับปรุงพฒันา
กฎระเบียบระหว่างผูป้ระกอบการ ภาครัฐบาล องค์กรพฒันาเอกชนกับประชาชนท้องถ่ิน
องค์ประกอบธุรกิจจะต้องเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมด าเนินการอย่างเสมอภาคกัน 
กล่าวโดยสรุป ปัจจุบนัคงมิอาจปฏิเสธได้ว่ากระแสด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมุ่งเน้นถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวได้มีบทบาทส าคญัท่ีจะสร้างและส่งเสริมให้ผูใ้ช้
ประโยชน์จากการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดใ้ห้
ความสนใจถึงการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นไปในทางท่ีย ัง่ยืนตามหลกัการและแนวทางการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศหากไดน้ าไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว 

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบนัคงไม่อาจปฏิเสธไดว้า่กระแสดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมุ่งเนน้
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวไดมี้บทบาทส าคญัท่ีจะสร้างและส่งเสริมให้
ผูใ้ชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ได้
ให้ความสนใจถึงการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ให้เป็นไปในทางท่ีย ัง่ยืนตามหลกัการและแนว
ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหากได้น าไปใช้ในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมก็จะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อพื้นท่ีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมหาศาลและมีความย ัง่ยนืไปดว้ย 
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2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 
 ผูศึ้กษาไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

นิฐริน ไลพ้นัธ์ (2544) ไดศึ้กษาศกัยภาพและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบวา่ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
มีศกัยภาพดา้นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศและดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนสูง เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เป็นส่ิงแวดล้อมศึกษามีศกัยภาพปานกลาง และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ท่องเท่ียวมีศกัยภาพต ่า และน าขอ้มูลจากการศึกษาระดบัศกัยภาพ มาเสนอแนวทางในการพฒันา
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 6 ดา้น คือ ดา้นการจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการน าเท่ียว ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริการ, ดา้นการส่งเสริมการลงทุน 
 ทดัดาว บุญปัญญาโรจน ์(2545) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียววนอุทยาน
ภูช้ีฟ้าตามหลักการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า แหล่งท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้ามีความพร้อม 
ในองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียว 3 ประการ คือ 1) มีส่ิงดึงดูดใจ 2) มีเส้นทางคมนาคมเขา้ถึง  
3) มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับระดบัความรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัพื้นท่ีวนอุทยานภูช้ีฟ้า
และความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งสองเร่ือง ในส่วนของปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียววนอุทยานภูช้ีฟ้าใน มุมมองของ
นกัท่องเท่ียว พบวา่ การบริการข่าวสารขอ้มูลยงัขาดขอ้มูลรายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียวส าหรับ
บริการนกัท่องเท่ียวป้ายสัญลกัษณ์ยงัขาดความชดัเจน และขาดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวแหล่ง
ท่องเท่ียวยงัขาดความเป็นธรรมชาติ ท่ีพกัและร้านอาหารไม่เพียงพอในช่วงฤดูกาล รวมทั้งไม่มี
สินคา้ท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวนอุทยานภูช้ีฟ้า อีกทั้งขาดเจา้หน้าท่ีดูแลนกัท่องเท่ียว น ้ าใช้
ห้องน ้ า และจ านวนถงัขยะสาธารณะไม่เพียงพอส าหรับนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ขาด
ความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและขาดมนุษยส์ัมพนัธ์กบันกัท่องเท่ียวดว้ยกนัเอง ในดา้นการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว พบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของงบประมาณ บุคลากรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูกาล ดา้นพื้นท่ีไม่สามารถจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงั
ขาดความเขา้ใจในระบบการบริหารจดัการของหน่วยงานวนอุทยาน นกัท่องเท่ียวบางส่วนไม่เคารพ
กฎระเบียบ และผูป้ระกอบการฉกฉวยโอกาสข้ึนราคาในช่วงฤดูกาล 
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 วฒันพร สุฉายา (2545) ศึกษาแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ตามหลกัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวดอยตุง จงัหวดัเชียงราย จากการศึกษา พบวา่ สภาพ
แหล่งท่องเท่ียวดอยตุงมีความพร้อมและสามารถจดัการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวดอยตุงมีความรู้ดา้นพื้นท่ีดอยตุง ความรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น การท่องเท่ียวควรจะมีการ
ปรับปรุงในดา้นการใหค้วามรู้และการส่ือความหมายใหก้บันกัท่องเท่ียวและคนในทอ้งถ่ิน 
 อุไรวรรณ ตองกาย (2545) ไดศึ้กษาศกัยภาพในการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
ภาคเหนือจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ สวนพฤกษศาสตร์ฯ มีศกัยภาพเป็น
แหล่งท่องเท่ียวระดบัปานกลางในดา้นความดึงดูดใจ ส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงและ
ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีในกรณีของปัญหา/ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อแหล่งท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ การบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การท าลายทรัพยากรในพื้นท่ีโดยนกัท่องเท่ียว ความเส่ือม
โทรมของแหล่งท่องเท่ียว ความไม่เพียงพอดา้นสาธารณูปโภค ความสกปรกจากปริมาณขยะ/ส่ิง
ปฏิกูลท่ีมากข้ึน การมัว่สุมและการทะเลาะวิวาทของนกัท่องเท่ียววยัรุ่นในพื้นท่ีนั้น นกัท่องเท่ียว
เห็นด้วยในระดับปานกลางว่าอาจมีปัญหา/ผลกระทบดังกล่าวเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี 
นกัท่องเท่ียวจ านวนหน่ึงไดเ้สนอแนะให้โฆษณาและประชาสัมพนัธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้เป็นท่ี
รู้จกัแก่นกันกัท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไป ตลอดจนการปรับปรุงป้ายบอกทาง ถนน ห้องสุขา และ 
จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ร้านจ าหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืม และสินคา้ของท่ีระลึก 
แก่นกัท่องเท่ียว จากการศึกษาศกัยภาพของสวนพฤกษศาสตร์ฯตามหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
พบวา่ สวนพฤกษศาสตร์ฯ มีศกัยภาพเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดบัดีดา้นพื้นท่ีในส่วนของส่ิง
ดึงดูดใจ การเขา้ถึง และดา้นการจดัการในส่วนของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม
ในส่วนการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ยงัจ าเป็นตอ้งปรับปรุงดา้น
พื้นท่ีในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการจดัการในส่วนของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
กิจกรรมและการให้การศึกษา ตลอดจนดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน และไดเ้สนอแนะ
แนวทางในการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 5 ดา้น คือ 1) การจดัการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 2) การบริหารจดัการ 3) การให้การศึกษาและสร้าง
จิตส านึก 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินและ 5) การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
 ฉลอง  ของเดิม (2548) ไดศึ้กษาศกัยภาพของอุทยานแห่งชาติสาละวิน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ ศกัยภาพของอุทยานแห่งชาติสาละวิน ในดา้น
ทรัพยากรการท่องเท่ียวความปลอดภยั ความสามารถในการรองรับ การบริการของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน
แห่งชาติสาละวนิอยูใ่นระดบัดี ในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัพอใช ้
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และในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การคมนาคมหรือการเขา้ถึง อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติสาละวิน ไดแ้ก่ ขาด
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บุคลากรไม่เพียงพอขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกหลายดา้น ไดแ้ก่ ป้ายบอกทาง ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในบา้นพกั ไม่มีบริเวณท่ีเล่นรอบกองไฟ ถงัขยะมีไมเพียงพอ 
ชุมชนทอ้งถ่ินยงัไม่ไดรั้บโอกาสแสวงหารายจากแหล่งท่องเท่ียวขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และ
การจดัเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว และไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของอุทยานแห่งชาติ
สาละวิน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นพื้นท่ี 2) ดา้นการจดัการ 3) ดา้น
กิจกรรมและกระบวนการ 4) ดา้นการมีส่วนร่วม 
 วรีะชยั  มงคลพนัธ์ (2542) ไดศึ้กษาความตอ้งการและความพร้อมของประชาชนทอ้งถ่ินใน
การเขา้ร่วมพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน
พบวา่ ประชาชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีความตอ้งการเป็นมคัคุเทศกน์ าเท่ียวธรรมชาติ มีความรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ไม่ตอ้งการให้บริการพาหนะรับ-ส่ง ไม่ตอ้งการให้บริการท่ีพกัไม่ตอ้งการ
จดับริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ขาดความรู้ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
ขาดความพร้อมดา้นเงินทุนและทรัพยากรท่ีใชป้ระกอบการให้การบริการดา้นการท่องเท่ียว และไม่
มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 จนัทร์ทิพย ์  คงปาน (2545) ไดศึ้กษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาเข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก พบว่า เข่ือนภูมิพลมี
องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมในพื้นท่ี ดา้นการ
จดัการมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเหมาะสมต่อการพฒันาเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ส่วนด้านกิจกรรมและกระบวนการ ท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัยงัมิไดรั้บการส่งเสริมอย่างจริงจงั เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นและขาด
สินคา้ท่ีระลึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ ดงันั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการท่องเท่ียวในเข่ือนภูมิพลเป็นไปตามหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงไดเ้สนอแนว
ทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายในเข่ือนภูมิพล ตามองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 4 องค์ประกอบ คือ 1) องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ  
2) องค์ประกอบด้านการจัดการมีการจัดการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  
3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมท่ีมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวส่ิงแวดล้อมศึกษา 
4) องค์ประกอบดา้นองค์กรท่ีเปิดให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ิน 
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 จินตนา  แสนวงศ์ (2542) ไดศึ้กษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตทหาร กรณีศึกษา
กองพลรบพิเศษท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา่ การท่องเท่ียวในกองพลรบพิเศษท่ี 2 มีลกัษณะของการ
จดัการตามแนวทางของการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลกัด าเนินการ และการท่องเท่ียว ไม่เป็น
ท่ีแพร่หลาย นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจและตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ทหาร กองพลรบท่ี 2 แต่พบปัญหา คือ มีการบุกท าลายพื้นท่ีป่าท่ีเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวเดินป่าเชิงนิเวศ 
การอ่อนดา้นการประชาสัมพนัธ์และการตลาด ขาดป้ายส่ือความหมายธรรมชาติและความปลอดภยั
ในเส้นทางเดินป่า 
 ปิยพร  ทาวีกุล (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา บา้นไหล่หิน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง จาก
ผลการศึกษา พบวา่ ความตอ้งการของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจดัแหล่งท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืนนั้นจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความถนัดของชาวบา้นและขนาดของงานว่าตอ้งการความ
ช่วยเหลือมากหรือนอ้ย ส าหรับรูปแบบท่ีประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยืนนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น คือ 1. การพฒันาเส้นทาง 2. การพฒันาร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ี
ระลึก 3. การประชาสัมพนัธ์ ควรมีการร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 4. ดา้นความ
ปลอดภยั 5. ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว 
 เพญ็ศรี เจริญวานิช และนิติพล ภูตะโชติ (2541) ศึกษาการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวใน 5 จงัหวดั คือ ขอนแก่น
นครราชสีมา บุรีรัมย ์ เลย และอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการรับรู้ ทศันคติและ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงโอกาสทางการตลาดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
รูปแบบ และกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม วิธีการท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจาก
การศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส าหรับทศันคติท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ชอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแมจ้ะไม่ทราบความหมายท่ี
ชดัเจน แต่ใหค้วามคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ และพบวา่ โอกาสทาง
การตลาดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมท่ีจะพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดั 5 จงัหวดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีเหมาะสมท่ีจะ
พฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ยงัเป็นเขตท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม 
กิจกรรมท่ีเหมาะสม คือ เท่ียวงานประเพณีต่างๆ และมีแนวโนม้ในอนาคตของการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะดี ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัมากท่ีสุดในการพฒันาตลาดการ
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ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การขาดเจา้หนา้ท่ีในการดูแลแนะน านกัท่องเท่ียวและขาดการดูแลเอาใจใส่
จากรัฐบาล 

สรัสวดี  อาสาสรรพกิจ (2542) ได้ศึกษาเพื่อหาปัจจยั ในการก าหนดความพร้อมของผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษา พบวา่ การก าหนดความพร้อม
ของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งก าหนดให้มีข้ึนและ
ใชอ้ยา่งจริงจงัผา่นกฎหมายและกระบวนการทางสังคมโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และปัจจยัท่ีก าหนดความพร้อมของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวเชิงนิเวศในภาคเหนือ
ตอนบน ประกอบด้วย (1) ปัจจยัก าหนดความพร้อมข้ึนพื้นฐานของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวเชิง
นิเวศ (2) ปัจจยัก าหนดความพร้อมข้ึนพื้นฐานของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวเชิงนิเวศในแต่ละ
องค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นพื้นท่ี องคป์ระกอบดา้นการ
จัดการ องค์ประกอบด้านกิจกรรม องค์ประกอบด้านองค์กร เพื่อน าไปใช้ในการตรวจสอบ
ผูป้ระกอบการ ใหเ้ป็นไปตามก าหนดไวใ้นแต่ละองคป์ระกอบ 
 สยามล  ชัยรัตนอุดมกุล (2544) ศึกษาเร่ืองความเขา้ใจในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
ชาวไทย: กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกันกับความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการศึกษา พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
ระดบัสูง ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และความถ่ีในการเดินทาง สถานการณ์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีแนวโนม้ความนิยมสูงข้ึนเร่ือยๆ นบัวา่เป็นเร่ืองดีท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว
จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึน แต่ต้องพฒันา 3 องค์ประกอบ 
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่องเท่ียว คือ แหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว และ
นกัท่องเท่ียว ให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งระบบ โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียว 
หากขาดความรู้ ความเขา้ใจและจิตส านึกในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไม่ใส่ใจในการดูแลและรักษา
สภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวได ้ภาครัฐควรปลูกฝัง
จิตส านึกใหก้บัประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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  ณัฐณีย์  ทวีผล (2546) ศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเม่ียง:
กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแกว้ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า
ชุมชนมีการปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาความไม่ย ัง่ยืนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โดยมีการ
จดัการท่องเท่ียวแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างรายไดเ้สริม สร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน ปกป้อง
รักษาธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งยงัเป็นรูปแบบการบริหารการท่องเท่ียวและเป็นทางเลือกในการ
พฒันาแก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป ชุมชนบา้นแม่ก าปองมีการผสมผสานแนวคิดและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้ งจากมุมมองทางวิชาการ องค์กรของรัฐและองค์กรธุรกิจเอกชน  
จนกลายเป็นการจัดการการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบ และมีกิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นท่ี 
นอกจากนั้นบทบาทของ “เม่ียง” และ “ป่าเม่ียง” ในชุมชนบา้นแม่ก าปองไดเ้พิ่มข้ึน จากเดิมท่ีเป็น
สินคา้ส าหรับการบริโภคซ่ึงสร้างรายไดห้ลกัแก่ครัวเรือน ใหส้ามารถเป็นสินคา้ส าหรับธุรกิจบริการ 
ซ่ึงสร้างรายไดเ้สริมแก่ชุมชน ทั้งน้ีถือไดว้า่เป็นการสร้าง “มูลค่า” ให้เกิดข้ึนในระบบ “คุณค่า” ของ
ระบบนิเวศเกษตรป่าเม่ียงและ “มูลค่า” ท่ีเกิดข้ึนยงัส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนกัใน “คุณค่า”
ของทุนทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีไดม้ากยิง่ข้ึน  
 บุษบา สิทธิการ และคณะ (2544) ศึกษาเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนบา้นแม่
กลางหลวง ดอยอินทนนท ์เชียงใหม่ จากการศึกษา พบวา่ การจดัการการท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนได ้เม่ือ
ชุมชนมีความพร้อมในเร่ืองความรู้เชิงนิเวศ เวลาและทุนทรัพย  ์ ส าหรับการลงทุนและมีเป้าหมาย
การพฒันาท่ีสอดคลอ้งเป็นแนวทางเดียวกนัของชุมชน นอกจากนั้น ยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัผูน้ าชุมชนท่ี
มีภาวะความเป็นผูน้ าสูง มีความรู้ ไหวพริบ ท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือ การยอมรับและความมัน่ใจ
ใหช้าวบา้นไดเ้ม่ือตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่นเดียวกบั การมีกลุ่มแกนน าท่ีเขม้แข็งท่ี
จะสามารถแสดงขอ้ดี ความเป็นไปได ้และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จากการจดัการท่องเท่ียวในชุมชน
ใหช้าวบา้นยอมรับ และตดัสินใจเขา้ร่วมจดัการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนไดใ้นท่ีสุด 
 นอกจากนั้น การท่ีชาวบา้นมีความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเชิงนิเวศและมีทศันคติท่ีดี
ต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่งผลให้เกิดการยอมรับให้มีการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนเอง
และเขา้มามีบทบาทดา้นการจดัการในท่ีสุด ยิ่งไปกว่านั้นการจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดโดยให้
ชาวบา้นไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและระดมสมอง ท าให้เกิดการผสมผสาน
ระหวา่งความรู้และความคิดของชาวบา้น อนัจะน าไปสู่กระบวนการวางแผนการด าเนินงานและ
แกไ้ขปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  
 สุณีย ์ บริสุทธ์ิ และคณะ (2549) ศึกษาเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพื้นท่ีป่า
ชุมชนหว้ยทรายขาว จงัหวดัล าพนู วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อพฒันาป่าชุมชนบา้นทาป่าเปาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เตรียมความพร้อมของผูน้ าชุมชน
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และชาวบา้นในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาโอกาส
ทางการตลาดในการน านักท่องเท่ียวเขา้ไปใช้บริการการท่องเท่ียวท่ีชุมชนร่วมกนัจดัข้ึน จาก
การศึกษาพบวา่ ผูน้ าชุมชน และชาวบา้นทาป่าเปา สามารถร่วมกนัสร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียว
ในหมู่บา้น และในป่าห้วยทรายขาวไดด้ว้ยตวัเอง ผูน้ าชุมชน และคนในหมู่บา้นไดร่้วมกนัจดั
บา้นพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท จนได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ จากกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา มีระบบการจดัการท่องเท่ียว รวมทั้งการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ท่องเท่ียวอย่างยุติธรรม และกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึงภายในหมู่บา้น ชาวบา้นทาป่าเปามีการ
รวมกลุ่มคนในชุมชนเพื่อการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของหมู่บา้นในรูปคณะกรรมการ แบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจน มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของชาวบ้าน ได้แก่
ส่วนประกอบยาพื้นบา้น สรรพคุณยาสมุนไพร ชุมชนไดร่้วมกนัออกกฎระเบียบเพื่อปกป้อง รักษา
สภาพแวดลอ้ม และแหล่งท่องเท่ียวของตนใหค้งอยูต่ลอดไป 

อรรณพ  เนตรทิพย์ (2552) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดันาน พบวา่ การมีส่วนร่วมในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในภาพรวม พบวา่ ผูน้  าชุมชนของต าบลดงพญามีส่วนร่วมดา้นการหาสาเหตุของ
ปัญหามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงแกไ้ขการมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล ตามล าดบั ซ่ึงในภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 พงษ์พจน์  ประสงคสิ์น (2553) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในทศันะ
ของประชาชน: กรณีศึกษาหาดวดัใต ้อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ ในอดีตหาดวดัใตเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนกั เน่ืองจากสมยัก่อนการคมนาคมและการเดินทางยงัไม่
มีการพฒันาอย่างในปัจจุบนั การเดินทางไม่สามารถเขา้ถึงหาดวดัใตไ้ด้อย่างสะดวกสบาย การ
ประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีไม่ทนัสมยัจึงท าให้การท่องเท่ียวไม่ได้รับความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวเท่าท่ีควร  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาได้น ามาประยุกต์ใช้
ประกอบการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงสรุปไดว้า่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะประสบผลส าเร็จไปสู่การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีมีความเหมาะสมไดน้ั้น ตอ้งมีการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีตามแนวทางการอนุรักษ์ มีการ
บริหารจดัการท่ีดีท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีการ
พิจารณาถึงขีดความสามารถสามารถท่ีจะรองรับได้ของพื้นท่ีและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยปัจจุบนัไดมี้แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติไดน้ า
หลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีเกณฑ์ใชพ้ิจารณาความเหมาะสม 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ
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ดา้นพื้นท่ี องค์ประกอบดา้นกิจกรรม องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม และองค์ประกอบดา้นการ
จดัการ น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการพื้นท่ี ซ่ึงมุ่งเน้นถึงการอนุรักษท์รัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีจะสร้างและส่งเสริมให้ผูใ้ช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวไม่ว่าจะ
เป็นนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความสนใจถึงการจดัการการท่องเท่ียว
ท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นไปในทางท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงหากพื้นท่ีใดไดน้ าหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไปใชใ้นการปฏิบติั
อยา่งเหมาะสมจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นท่ีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและยงัน าไปสู่การพฒันาท่ีมี
ความย ัง่ยนืไปดว้ย 
  

 



 

บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ วา่เป็นไปตามหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน ทั้งน้ีเพื่อน าผลมาประมวล วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ให้เป็นเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการของการ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.2  วธีิการด าเนินการศึกษา 
 3.3  แหล่งของขอ้มูลในการศึกษา 
 3.4  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 3.5  วธีิการเก็บขอ้มูลและอุปกรณ์ 
 3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ   
จงัหวดัจนัทบุรี ไดด้งัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นกรอบในการน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอา้วคุง้กระเบน ดงัน้ี 

บริบทของสภาพพืน้ทีเ่กี่ยวกับการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
- สภาพการณ์ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
- สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการการท่องเทีย่วเชิง
นิเวศของศูนย์ศึกษาการ
พฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตาม
องค์ประกอบการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
- องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี 
- องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 
- องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม 
- องคป์ระกอบดา้นการจดัการ 

   แนวทางในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศที่
เหมาะสมของศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน 

 



50 

บริบทของสภาพพืน้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็นการศึกษาสภาพการณ์ในพื้นท่ี
รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้า
พิจารณาในส่วนของการด าเนินงานและปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในของ
ศูนยฯ์ 

การจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตามองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้หลกัเกณฑ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประกอบไปดว้ย 4 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบด้านพื้นท่ี องค์ประกอบการกิจกรรม องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม และ
องค์ประกอบด้านการจัดการ เพื่อน าผลจากการด าเนินงานตามองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้าน ตาม
หลกัเกณฑก์ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มาพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนยฯ์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ เป็นการพิจารณาจากผลการด าเนินงานและบริบทของสภาพพื้นท่ีในการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ เพื่อน ามาเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย ์
 จากนั้นน าผลการศึกษาการด าเนินงานและปัญหาและอุปสรรคท่ีได ้มาสรุปเป็นแนวทางการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดัจนัทบุรี ต่อไป 
 

3.2  วธิีการด าเนินการศึกษา 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันา 
อ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดย การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) และ
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) แลว้น าขอ้มูลมาท าการเรียบเรียง 
วเิคราะห์ เน้ือหาเพื่อหาขอ้สรุปผลของการศึกษา 
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3.3  แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 
 แหล่งของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดแหล่งของขอ้มูลในการศึกษา ดงัน้ี 
 3.3.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้จิยัเก็บ
รวบรวมดว้ยตนเองโดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) โดย
การลงพื้นท่ีไปสังเกตลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพ รวมไปถึงบริบทของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 3.3.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

คือ ขอ้มูลเสริมประกอบการศึกษา หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลแผนและนโยบายการท่องเท่ียว ขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้ในหอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา และจากส่ือออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้ 

 

3.4  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกเฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ประกอบดว้ย กลุ่มท่ีเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั (Key Informants) โดยใชว้ธีิเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1)  เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน จ านวน 4 คน คดัเลือกจากผูบ้ริหาร 
จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน และผูช่้วยหวัหนา้ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบน และจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว จ านวน 2 คน  

2)  หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกรมการท่องเท่ียวและกีฬา โดยจะเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน 1 คน 

3)  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน คดัเลือกจากพื้นท่ีท าการศึกษาซ่ึงอยู่
ในพื้นท่ีเขตการปกครองและบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขดุ ซ่ึงมีบทบาทต่อการ
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พฒันาและด าเนินงานร่วมกบัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ในพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด ดงันั้น  
จึงเลือกนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 4)  ผูน้ าชุมชนท่ีอาศยัอยู่รอบแนวเขตศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน เป็นระยะ 5 
กิโลเมตรจ านวน 3 คน คดัเลือกจากบุคคลท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินงานของศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบน ไดแ้ก่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้นหรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
 5)  ประชาชนในทอ้งถ่ินจ านวน 10 คน 
 6)  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จ านวน 10  คน 
 

3.5  วธีิการเกบ็ข้อมูลและอปุกรณ์ 

 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโรงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) กลบักลุ่มผุใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) เจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐส่วนกลาง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดัจนัทบุรี เจา้หน้าท่ีกรมการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัจนัทบุรี 2) กลุ่มเจา้หน้าท่ีหน่วยงาน
ส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริการส่วนต าบลคองขดุ 3) กลุ่มประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียว โดย
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีใช้มีลกัษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) 
โดยผูศึ้กษาไดอ้อกแบบแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ซ่ึง
ก าหนดค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา  แล้วน าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อให้เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้น
สอดคลอ้ง ตรงประเด็นและครอบคลุมกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง
ท่ีศึกษาเป็นผูป้ระเมินแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว โดยการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างแต่ละคร้ังใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที - 2 ชัว่โมง  

ส าหรับการสร้างแบบสัมภาษณ์ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบสัมภาษณ์ให้ผูเ้ชียว
ชาญตรวจสอบ (OIC) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์และไดน้ าแบบสัมภาษณ์
ไปทดสอบความเหมาะสมของขอ้ค าถามโดยใช้วิธีศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กบักลุ่มนกัศึกษา
ปริญญาโท คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ นอกจากนั้น
ผูว้ิจยัยงัไดท้  าการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) ด้านขอ้มูล โดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในดา้นเวลา สถานท่ี 
และบุคคล เพื่อพิจารณาวา่ถา้เก็บขอ้มูลต่างเวลา ต่างสถานท่ี และผูใ้ห้ขอ้มูลต่างคน จะยงัไดข้อ้มูล
เหมือนเดิมหรือไม่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
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จากหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและกลุ่มของประชาชนในอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรี
นครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี จากนั้นจึงน าเคร่ืองมือดงักล่าวไปเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลใน
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี 

 
 3.5.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1)  แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 4 แบบ คือ 
(1)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
(2)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าชุมชน 
(3)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน 
(4)  แบบสัมภาษณ์ส าหรับนกัท่องเท่ียว 

โดย แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
    ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
  ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 

 

 3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยมี
แนวคิดทฤษฎีท่ีไดท้บทวนมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและน าเสนอ
รูปแบบแนวทางในการจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัน้ี 
 3.6.1  บริบทและสถานการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
การจดัการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯ 
 3.6.2  การวิเคราะห์ และเสนอรูปแบบแนวทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบน เพื่อใหเ้ป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงพรรณนาในดา้นต่างๆ คือ 
  3.6.2.1  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี 
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1)  การก าหนดขนาด ขอบเขต พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2)  เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ 
  3.6.2.2  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 

1)  การจดัใหมี้กิจกรรมการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวผูม้าใชบ้ริการในพื้นท่ี  

2)  การจดัใหมี้การใชก้ารส่ือความหมายธรรมชาติท่ีถูกตอ้งและมีคุณภาพ
ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3)  การสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องท่ีเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.6.2.3  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม 

1)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานและ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 

3)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันา
ปรับปรุงโครงการและเสริมสร้างศกัยภาพ ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4)  การสนบัสนุนใหมี้การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและการ
ส่งเสริมใหค้วามรู้ในการประกอบอาชีพจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  3.6.2.4 องคป์ระกอบดา้นการจดัการบริการการท่องเท่ียว 
   1)  การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   2)  การจดับริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี 
   3)  การจดัการของเสียท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียว 
   4)  การจดัการการบริการของท่ีระลึกและการจ าหน่ายอาหาร 
 
 วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัของพื้นท่ีท่ี
ท าการศึกษาขอ้มูลในดา้นปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวม ซ่ึงรวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การส ารวจและสัมภาษณ์นั้น จะได้น ามาสรุปและจดัหมวดหมู่ ในแต่ละประเด็กศึกษาและน ามา
วเิคราะห์ร่วมกบัแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีประเด็นใดบา้งท่ีไดท้  าการศึกษามาแลว้ มีรูปแบบ
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แนวทางในการด าเนินงานสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีนั้นๆ หรือไม่เพียงใดและน ารูปแบบท่ี
เหมาะสมมาประยกุตใ์ช ้



 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัจนัทบุรี ผูศึ้กษาได้ทาํการรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
จากกรมการท่องเท่ียวและกีฬา เจา้หนา้ท่ีของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เจา้หน้าท่ี
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองขดุ ผูน้าํชุมชนหมู่ 4 บา้นหมูดุด ผูน้าํชุมชนหมู่ 5 บา้นเจา้หลาว ผูน้าํ
ชุมชนหมู่ 7 บา้นคุง้กระเบน ประชาชนในพื้นท่ี และนกัท่องเท่ียว โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลการศึกษา
แยกเป็น 7 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

4.1 การดาํเนินงานการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
4.1.1 บริบทของพื้นท่ี 
4.1.2 องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี 
4.1.3 องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 
4.1.4 องคป์ระกอบการการมีส่วนร่วม 
4.1.5 องคป์ระกอบดา้นการจดัการ 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว 
คุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

4.3 แนวทางในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว 
คุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
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4.1  การด าเนินงานการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว 
      คุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

4.1.1  บริบทของพืน้ที่ 
          ในการศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี ผูศึ้กษาได้แบ่งประเด็นในส่วนของบริบทของพื้นท่ีออกเป็นประเด็น  
ยอ่ยๆ คือ ความเป็นมาของพื้นท่ี ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี ลกัษณะทางชีวภาพของพื้นท่ี ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 

ความเป็นมาของพืน้ที่ 
ช่ือโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนตามแนวพระราชดาํริพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสด็จพระราชดาํเนินประกอบพิธีพระบรม
ราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสิน ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2524 โดยมี
พระราชดาํริแก่ นายบุญนาค สายสวา่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี สรุปไดว้า่ “ให้พิจารณาพื้นท่ีท่ี
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เหมาะสม จดัทาํโครงการพฒันาดา้นอาชีพการประมงและการเกษตร ในเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของจงัหวดัจนัทบุรี” และไดพ้ระราชทานเงินท่ีราษฎรจงัหวดัจนัทบุรี ได้ร่วมทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายในโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสดงักล่าวเป็นทุนเร่ิมดาํเนินการ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดมี้พระราชดาํริ
เพิ่มเติม ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน สาระสรุปไดว้า่ 

“ให้พิจารณาจดัหาพื้นท่ีป่าสงวนเส่ือมโทรมหรือพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อจดัตั้งเป็น
ศูนยศึ์กษาการพฒันาเช่นเดียวกบัศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนยศึ์กษาเก่ียวกบัการ
พฒันาในเขตท่ีดินชายทะเล” ทางจงัหวดัจนัทบุรีจึงไดร่้วมกนัหารือกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม และกาํหนดพื้นท่ีบริเวณอ่าวคุง้กระเบน อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นพื้นท่ี
จดัตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ มีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ประสานการดาํเนินงานในพื้นท่ี โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัในขณะนั้น จึงรับสนองพระราชดาํริ ก่อตั้ง
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2524 ท่ีตาํบลคลองขุด 
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมประมง 
สํานกังานจงัหวดัจนัทบุรี กรมท่ีดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการ
ชลประทานจงัหวดัจนัทบุรี กรมชลประทาน สํานกันโยบายและส่ิงแวดลอ้ม กรมป่าไม ้กรมพฒันา
ท่ีดิน สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั กรมปศุสัตว ์และอ่ืนๆ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีพื้นท่ี
เป้าหมายของโครงการอยู ่ ณ บริเวณอ่าวคุง้กระเบน ครอบคลุมชายฝ่ังทะเลโดยรอบ รวม 200 ไร่ 
ส่วนพื้นท่ีรอบนอกไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตตาํบลคลองขุด ตาํบลสนามไชย และใกลเ้คียงเป็นเขตหมู่บา้น
ประมงตลอดแนวชายฝ่ังทะเล และเขตเกษตรกรรมประมาณ 32,000 ไร่” 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แห่งน้ี ไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือทางวชิาการจาก
รัฐบาลแคนาดา 5 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2533-2538 การดาํเนินงานของศูนยก์ารพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
มีเป้าหมาย ดงัน้ี 

1.  ยกระดบัความเป็นอยู ่อาชีพ ของราษฎรท่ียากจน รอบอ่าวคุง้กระเบน และพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 

2.  พฒันาอาชีพประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าชายฝ่ังทะเล เพื่อเพิ่มผลผลิต และเป็น
พื้นฐานของการพฒันาการประมงในอนาคต 

3.  พฒันาการใชแ้ละการอนุรักษธ์รรมชาติ ใหเ้กิดความสมดุล 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่างคุง้กระเบนฯ ไดด้าํเนินการด้านศึกษาวิจยัทดลองและเผยแพร่
ความรู้เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีเป็นผลดีหลายประการ เช่น 

1.  คดัเลือกประชาชน 105 ครัวเรือน เขา้ประกอบอาชีพเล้ียงกุง้กุลาดาํในพื้นท่ีเส่ือมโทรม
ป่าชายเลน โดยให้ดาํเนินการแบบอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสร้างบ่อเก็บตะกอนเลน ปลูกป่าชายเลนเพิ่ม
หลงันากุง้ 

2.  อนุรักษ์ป่าชายเลนท่ียงัสมบูรณ์รอบอ่าว และบนเขารอบๆ อ่าว และส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกป่าชายเลนเพิ่มข้ึนทุกปี โดยการศึกษาระบบนิเวศและให้ความรู้แก่ประชาชน ตรวจ
ตราและปราบปรามการทาํลายป่า 

3.  อนุรักษแ์ละควบคุมดูแลหญา้ทะเล ในอ่าวคุง้กระเบนให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป เพื่อเป็น
แหล่งอาหารของสัตวท์ะเล 

4.  สร้างแปลงพอ่แม่พนัธ์ุหอยนางรม เพื่อแพร่ขยายพนัธ์ุลูกหอยใหร้าษฎรเก็บไปเล้ียง เป็น
อาชีพเสริมรายได ้และลดมลภาวะจากแพลงตอนพืชท่ีมีมากในแหล่งนํ้ าอ่าวคุง้กระเบน ส่งเสริมให้
ประชาชนเล้ียงหอยนางรมแบบแขวน 

5.  เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังทะเล คือ กุง้แชบ๊วย กุง้กุลาดาํ ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปล่อย
ลงในป่าชายเลน และแหล่งหญา้ทะเลในอ่าว เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ
และรักษาสภาวะแวดลอ้ม 

6.  สร้างท่ีอยูอ่าศยัของสัตวท์ะเล บริเวณหนา้อ่าวคุง้กระเบนให้สัตวน์ํ้ าเจริญเติบโตไดดี้ 
แลว้ปล่อยออกสู่ทะเลเพื่อขยายพนัธ์ุใหอุ้ดมสมบูรณ์ต่อไป 

7.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพถาวรย ัง่ยืน ในพื้นท่ีรอบนอก โดยให้ความรู้และสร้าง
ปัจจยัท่ีให้ผล เช่น ในเร่ืองการทาํสวน ทาํไร่นา เร่ืองพืชท่ีเหมาะสม การปรับปรุงดิน การแปรรูป
อาหาร การเล้ียงปลาในกะชงั เป็นตน้ 

8.  ดูแลให้ความรู้ในด้านพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถร่วมมือในการพฒันาพื้นท่ี 

ผลงานของศูนย์ศึกษาพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ได้อาํนวย
ประโยชน์แก่ราษฎรยากจนในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีรอบนอก ทาํให้มีอาชีพย ัง่ยืน ยกฐานะความ
เป็นอยู่ดีข้ึน และราษฎรร่วมมือในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและพฒันาพื้นท่ีของตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดรั้บความรู้ ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ย
ความภาคภูมิใจท่ีสามารถทาํประโยชน์แก่บา้นเมือง โดยเฉพาะพื้นท่ีดงักล่าวไดรั้บการพฒันาให้มี
คุณค่ายิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 
1.  ศึกษารูปแบบการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 
2.  เป็นศูนยก์ลางในการอบรมเผยแพร่ ผลการศึกษาการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังให้แก่ส่วน

ราชการและภาคเอกชนทัว่ไป 
3.  ยกระดบัฐานะความเป็นอยู ่อาชีพของราษฎรบริเวณอ่าวคุง้กระเบน และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

โดยมุ่งเนน้พฒันาช่วยเหลือราษฎรท่ีมีฐานะยากจน 
4.  พฒันาดา้นการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า เพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ ตลอดจน

พฒันากิจกรรมอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย 
5.  อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและดุลยภาพทางธรรมชาติใหค้งลกัษณะพิเศษของพื้นท่ีเอาไว ้
6.  ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพฒันา 

 
ทีต่ั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
พื้นท่ีดาํเนินงานและพื้นท่ีขยายผลศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ครอบคลุม 33 

หมู่บา้นในตาํบลคลองขุด, ตาํบลรําพนั, ตาํบลโขมง อาํเภอท่าใหม่ และ ตาํบลสนามไชย, ตาํบล
กระแจะ อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 71,025 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  พื้นท่ีตั้งศูนยก์ลางของ ศูนยก์ารศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ตั้งอยูท่ี่ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกบริเวณอ่าวคุง้กระเบน ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 3, 4, 7, 9 และ 10 ของตาํบลคลองขุด อาํเภอท่า
ใหม่ และหมู่ท่ี 7ตาํบลสนามไชย อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร่ 

2.  พื้นท่ีหมู่บา้นรอบศูนย ์ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตตาํบลคลองขุด ตาํบลสนามไชย ตาํบลรําพนั 
ตาํบลกระแจะ และพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นเขตเกษตรกรรม และเขตหมู่บา้นประมงแนวฝ่ังทะเล มี
ขอบเขตพื้นท่ีประมาณ 57,025 ไร่ การดาํเนินกิจกรรมมุ่งเนน้การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 

3.  พื้นท่ีขยายผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ พื้นท่ี ตาํบลรําพนั ตาํบลโขมง ตาํบลเสม็ดโพธ์ิศรี 
อาํเภอท่าใหม่ และพื้นท่ีใกลเ้คียงศูนยฯ์ มีพื้นท่ีประมาณ 10,000 ไร่ เป็นการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพ ท่ีประสบความสาํเร็จ ในศูนยฯ์ สู่พื้นท่ีโดยรอบ พิกดั N 1392000 E 814000 ลาํดบัชุด L 7017 
ระวางแผนท่ี 5334 II 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อาํเภอแก่งหางแมว และอาํเภอเขาคิชฌกฎู 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอแหลมสิงห์และอ่าวไทย 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อาํเภอเขาคิชฌกฎู และอาํเภอเมืองจนัทบุรี 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อาํเภอนายายอาม 
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ภาพที ่4.2  แผนท่ีแสดงขอบเขตโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 
แหล่งทีม่า: ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2553. 
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การเข้าถึงพืน้ที่ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จากกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่จงัหวดัจนัทบุรี จนกระทัง่ถึงช่วงกิโลเมตรท่ี 

301-302 ให้เล้ียวขวาท่ีแยกหนองสีงา จากนั้นวิ่งตรงเขา้มาตามเส้นทางหลกัเร่ือยๆ อีกประมาณ 27 
กิโลเมตร ซ่ึงจะผา่นทั้งวดัวงัหิน วดัรําพนั วดัท่าศาลา และเม่ือถึงทางแยกท่ีตดักบัทางจะไปคุง้วิมาน 
ก็ให้เล้ียวซ้ายมุ่งหน้าตรงไปซักระยะ จะมีป้ายบอกจุดหมาย  คือ ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ อยูต่ลอดทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3  แผนท่ีการเดินทางจากถนนสุขมุวทิ-ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

แหล่งทีม่า: ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2554. 
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ตารางที ่4.1  ค่าบริการใชห้้องประชุมและอาคารหอพกัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 
 

ประเภท ค่าบริการต่อวนั (บาท) จ านวน (ห้อง) จ านวน (คน) 

1.ห้องประชุม(ปรับอากาศ)    

1.1 หอ้งประชุมนวลจนัทร์ 3,000 1 100 

1.2 หอ้งประชุมกะพงทอง 2,000 1 100 

1.3 หอ้งประชุมกระเบน 1,500 1 30 

2.อาคาร กปร. 
   

2.1 กลางวนั ไม่ใชแ้อร์ 2,500 1 200 

2.2 กลางวนั ใชแ้อร์ 6,000 1 200 

2.3 กลางคืน ไม่ใชแ้อร์ 1,500 1 200 

2.4 กลางคืน ใชแ้อร์ 2,500 1 200 

3.อาคารห้องอาหาร 1,000 1 90 

4.อาคารหอพกั 
   

4.1 หอ้งพกัรวม (พดัลม) 60 บาท/คน/วนั 1 12 

      - หอ้งพกั 12 คน 60 บาท/คน/วนั 3 45 

      - หอ้งพกั 15 คน 
   

4.2 หอ้งพกั 4 คน (ปรับอากาศ) 600 บาท/หอ้ง/วนั 10 40 

4.3 หอ้งพกั 2 คน (ปรับอากาศ) 600 บาท/หอ้ง/วนั 3 6 
 

แหล่งทีม่า: ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2554. 
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ตารางที ่4.2  จาํนวนผูเ้ขา้ศึกษาดูงานของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ ปีงบประมาณ 2555 

 
เดือน จ านวนผู้ศึกษาดูงาน (ราย) 

ตุลาคม 2554 
พฤศจิกายน 2554 
ธนัวาคม 2224 
มกราคม 2555 
กุมภาพนัธ์ 2555 
มีนาคม 2555 
เมษายน 2555 
พฤษภาคม 2555 
มิถุนายน 2555 
กรกฎาคม 2555 
สิงหาคม 2555 
กนัยายน 2555 

42,164 
48,983 
62,319 
63,166 
60,362 

100,130 
82,017 
67,522 
46,522 
35,377 
59,667 
44,976 

รวม 713,682 
 
แหล่งทีม่า: ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2554. 

 
ลกัษณะทางกายภาพ 
สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นรูปทรงล่ิมแคบๆ ทางทิศ
ตะวนัออก มีภูเขาท่ีทอดตวัไปตามแนวเหนือใต ้ยาวไปจรดอ่าวไทยเป็นแนวหินและเกาะเล็กๆ โดย
มียอดสูงสุดท่ีเขาหมูดุด ซ่ึงสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 213 เมตร ส่วนทางทิศตะวนัตกมีภูเขา
เล็กๆ เร่ิมตรงปากอ่าวคุง้กระเบนทอดตวัขนานไปกบัแนวชายฝ่ังทางดา้นทิศเหนือ บริเวณส่วนกลาง
ของพื้นท่ีอ่าว มีเน้ือท่ีประมาณ 4,000 ไร่ มีรูปทรงคลา้ยไต เป็นอ่าวท่ีเกือบถูกปิดลอ้มโดยสันทราย 
มีทางเขา้ออกของนํ้ าทะเลทางเดียว ปากอ่าวกวา้งประมาณ 650 เมตร ความกวา้งของอ่าวประมาณ 
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2.6 กิโลเมตร ยาว 4.6 กิโลเมตร มีความลึกสูงสุด 8 เมตร มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงอ่าว 7 คลอง พื้นท่ี
บริเวณรอบๆ อ่าวมีลกัษณะเป็นท่ีราบ รอบอ่าวมีป่าชายเลนข้ึนกระจายอยูค่่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ โคง้
ไปตามขอบอ่าวเป็นแนวยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ความกวา้งของแนวป่าโดยเฉล่ียประมาณ 30-200 
เมตร ถดัจากป่าชายเลนข้ึนไปเป็นพื้นท่ีเพาะเล้ียงกุง้ของราษฎรในโครงการ ถดัจากบ่อเล้ียงกุง้เป็น
นาขา้ว และถดัจากนาขา้วจะเป็นเนินสูงข้ึนไปจนถึงภูเขา มีการทาํสวนยางและสวนผลไมต้ามเชิง
เขาทัว่ๆ ไป บริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลนอกพื้นท่ีอ่าวเป็นหาดทรายท่ีมีลกัษณะสวยงาม ร่มร่ืน ดว้ยทิว
สนทะเลและสวนมะพร้าว มีความยาวต่อเน่ืองถึง 6 กิโลเมตร จึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรี  
 

สภาพภูมิอากาศ 
 พื้นท่ีโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ อยูใ่นบริเวณติดกบัทะเลเปิดจึงไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตโ้ดยตรงโดยจดัอยูใ่นลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนมีปริมาณ
นํ้ าฝนเฉล่ีย 2,813.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ีย 26.7 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 77.19 % 
สามารถแบ่งลกัษณะอากาศออกได ้3 ฤดูกาล ดงัน้ี 
 ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีฝน
ตก เฉล่ียรายเดือนมากกว่า 250 มิลลิเมตร และโดยเฉล่ียตกมากท่ีสุดในเดือนมิถุนายนประมาณ 
512.6 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียในช่วงฤดูฝนอยูใ่นช่วง 26.6 – 27.7 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  
เดือนมกราคม เป็นเดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด คือประมาณ 24.5 องศาเซลเซียส และมีนํ้ าฝนเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด 12.2 มิลลิเมตร 
 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงตน้เดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดย
อากาศจะร้อนมากในช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงตน้เดือนพฤษภาคม เดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด ถึง 28.0 องศาเซลเซียส และมีฝนตกเฉล่ีย 111.1 มิลลิเมตร  
 

ลกัษณะทางชีวภาพ 
ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 

 ในอดีตป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนและป่าอ่าวแขมหนู ในทอ้งท่ีตาํบลคลองขุด ตาํบลโขมง 
ตาํบลท่าใหม่ และตาํบลตระกาดเงา้ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์
แห่งหน่ึง มีไมโ้กงกาง ไมป้ระสัก ไมโ้ปรง ไมต้ะบูน ไมแ้สม ไมต้าตุ่ม รวมทั้งไมช้นิดอ่ืนๆ ท่ีมีค่า
จาํนวนมาก ดงันั้น เพื่อรักษาสภาพป่าไมข้องป่าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ไว ้ทางราชการได้
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ออกกฎกระทรวงฉบบัท่ี 579 (พ.ศ.2516) เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2516 ประกาศให้ป่าคุง้กระเบนและ
ป่าอ่าวแขมหนูแห่งน้ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ รวมเน้ือท่ีป่าชายเลนท่ีประกาศเป็นป่าสงวนทั้งส้ิน 
4,625 ไร่ สําหรับป่าชายเลนรอบอ่าวคุง้กระเบน เป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวนแห่งชาติป่าคุง้กระเบน
และป่าอ่าวแขมหนู มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 1,650 ไร่ 
 ต่อมาเม่ือไดมี้พระราชดาํริให้จดัหาพื้นท่ีชายทะเล เพื่อจดัตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ข้ึนเม่ือปี 2524 คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากจงัหวดั
จนัทบุรี พิจารณาเห็นว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนูมีความเส่ือมโทรม 
เน่ืองจากถูกประชาชนบุกรุกบางส่วน ทางจงัหวดัจนัทบุรีจึงไดอ้นุญาตให้ประโยชน์พื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าคุง้กระเบนและป่าอ่าวแขมหนู เฉพาะบริเวณป่าท่ีอยูร่อบอ่าวคุง้กระเบน เป็นจาํนวนเน้ือ
ท่ี 1,650 ไร่ เพื่อจดัเป็นแปลงสาธิตการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ควบคู่ไปกบัการปลูกป่าชายเลนและไมย้ืน
ตน้ เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มบริเวณชายฝ่ัง ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุญาตให้จงัหวดั
จนัทบุรีเขา้มาทาํประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งน้ี เพื่อการดงักล่าวเป็นเวลา 30 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จึงไดจ้ดัสรรพื้นท่ีป่าชายเลน บริเวณท่ีเส่ือมโทรม
เพื่อสาธิตและส่งเสริมใหเ้กษตรกรเล้ียงกุง้กุลาดาํ เป็นเน้ือท่ีประมาณ 728 ไร่ ส่งเสริมให้ปลูกป่าชาย
เลนและไมย้ืนตน้ดา้นหลงัของบ่อเล้ียงกุง้แต่ละแปลง เป็นเน้ือท่ีประมาณ 312 ไร่ ส่วนป่าชายเลน
ธรรมชาติท่ียงัข้ึนอยูอ่ยา่งสมบูรณ์และหนาแน่นรอบอ่าวคุง้กระเบน ให้อนุรักษไ์วเ้พื่อประโยชน์ใน
การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง และช่วยรักษาความสมดุลของงระบบนิเวศชายฝ่ังเป็นจาํนวนเน้ือท่ี
ประมาณ 610 ไร่  
 

แนวเขตพรรณไม้ 
 ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน มีลกัษณะโครงสร้างของพรรณไมก้ระจายตามลกัษณะพื้นท่ีท่ี
ข้ึนอยูจ่ากริมอ่าวจนถึงรอบต่อของพื้นท่ีป่าบก ซ่ึงอาจแบ่งแยกออกเป็น 4 กลุ่ม 
 1.  พื้นท่ีริมอ่าว ทางดา้นทิศใต ้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นดินทรายและมีซากสัตวพ์วกเปลือกหอย
ปนอยู่เป็นจาํนวนมาก มีไมแ้สมขาว แสมทะเล ลาํพูทะเล เป็นไมเ้ด่น ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้พบรองลงมา 
คือ โปรงแดง ประสักดอกแดง และโกงกางใบเล็ก ส่วนพื้นท่ีริมอ่าวทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศ
เหนือซ่ึงมีลกัษณะเป็นดินเลนค่อนขา้งลึก พนัธ์ุท่ีข้ึนอยู่เป็นไมโ้กงกางใบเล็กข้ึนครอบคลุมพื้นท่ี
เกือบทั้งหมด กลุ่มไมโ้กงกางใบเล็กเป็นสังคมพืชส่วนใหญ่ของป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน ส่วนไม้
โกงกางใบใหญ่จะพบตามริมคลองท่ีไหลลงสู่อ่าว และพบไมป้ระสักดอกแดงข้ึนปะปนอยูบ่า้ง 
 2.  พื้นท่ีสันทรายริมชายฝ่ังมีพนัธ์ุไมซ่ึ้งสามารถข้ึนอยูใ่นพื้นท่ีค่อนขา้งสูง มีนํ้าทะเลท่วม
ถึงไม่บ่อยนกั ไดแ้ก่ ตาตุ่มทะเล โปรงแดง เป็นตน้ 
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 3.  พื้นท่ีดอน พื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดบัสูงกวา่พื้นท่ีริมอ่าว พบพนัธ์ุไมฝ้าดดอกขาว และฝาด
ดอกแดงข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น มีไมโ้ปรงแดง ประสักดอกแดง ประสักดอกขาว และไมต้ะบูนข้ึน
ปะปนอยูบ่า้ง รวมทั้งพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนในท่ีดอน สีงํ้า ขลู่ พนัธ์ุไมพ้ื้นล่าง ประกอบดว้ย ปลงทะเล และ
เหงือกปลาหมอ เป็นตน้ 
 4.  พื้นท่ีรอบต่อป่าบก เป็นพื้นท่ีสูงมีนํ้ าทะเลท่วมน้อยคร้ัง พนัธ์ุไมมี้ลกัษณะคลา้ยป่าพรุ 
หรือป่าบึง ไดแ้ก่ เตยทะเล เสมด็ขาว เสมด็แดง ปอทะเล โพธ์ิทะเล เป้ง หงอนไก่ทะเล รักทะเล และ
พบไมพ้ื้นล่างเป็นเถาวแ์ละไมพุ้ม่ ไดแ้ก่ สาํมะง่า เหงือกปลาหมอ ปรงชนิดต่างๆ และหญา้บางชนิด  

 
4.1.2  องค์ประกอบด้านพืน้ที่ 

 ในการศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ ผูศึ้กษาได้แบ่งประเด็นในส่วนขององค์ประกอบดา้นพื้นท่ีออกเป็น 2 ประเด็นด้วยกนั 
ประกอบดว้ย ขนาดและขอบเขตของพื้นท่ี และเอกลกัลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ 
ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดงัน้ี   

4.1.2.1 ขนาด และ ขอบเขต ของพื้นท่ี 
  โครงการ “ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ตั้งอยู ่
ตาํบลคลองขุด อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี มีเน้ือท่ีประมาณ 11,000 ไร่ เป็นส่วนหน่ึงของป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าคุง้กระเบน และป่าอ่าวแขมหนู  โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 1, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  

 

“ในปัจจุบนัศูนย์ฯ มีพื้นท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามแห่งหน่ึงของ

จงัหวดัจนัทบุรี มีพนัธ์ุไมป่้าชายเลนจาํนวนทั้งส้ิน ประมาณ 30 ชนิด ข้ึนกระจาย

ปกคลุมอยูร่อบอ่าวเป็นแนวกวา้งโดยเฉล่ีย 30-200 เมตร และโคง้ยาวไปตามขอบ

อ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร ซ่ึงป่าชายเลนนบัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั

ท่ีสุดของ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เพราะเน่ืองจากทาํหนา้ท่ีสําคญั ใน

การรักษาระบบนิเวศชายฝ่ังแห่งน้ีให้อยู่ในความสมดุล และยงัส่งผลให้เกษตรกร

สามารถเพาะเล้ียงกุง้ทะเลไดอี้กดว้ย” 

   และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

คลองขดุ คนท่ี 1, 2557) ใหข้อ้มูลเสริมวา่  
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“ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนมีความสวยงาม และภายในพื้นท่ีศูนยฯ์ ยงัมีลาํคลองเล็ก 
ๆ คดเค้ียวไปมาหลงัป่าชายเลน ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของนกนานาชนิด ท่ีมีสีสันสวยงาม
เป็นจํานวนมาก จึงทําให้ป่าชายเลนแห่งน้ีเป็นบริเวณท่ีมีเสน่ห์และมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้ เป็นท่ีศึกษาหาความรู้เก่ียวกับธรรมชาติในรูปของพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ”  
   

พร้อมดว้ยการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน จะพบกบัตน้โกงกาง
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งขนาดใบเล็กและใบใหญ่ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไมเ้ด่นของป่าชายเลนแห่งน้ี ท่ีข้ึน
ครอบคลุมพื้นท่ีอ่าวคุง้กระเบน กวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนพนัธ์ุไมท้ั้งหมด ส่วนใหญ่จะมีอายุเฉล่ีย
ไม่ตํ่ากวา่ 30 ปี ข้ึนไป พร้อมกบัจดัสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 
ซ่ึงมีความยาวประมาณ 1,790 เมตร เข้าไปในป่าชายเลน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบ
นิเวศวิทยาป่าชายเลนในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ ธรรมชาติท่ีมีชีวิต แก่นกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจ
ทัว่ไป พร้อมกบัการอนุรักษป่์าชายเลนรอบอ่าวคุง้กระเบน 610 ไร่ พร้อมกบัปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม 
จาํนวน 690 ไร่ ทาํใหมี้พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1,300 ไร่ เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาดา้นนิเวศป่าชายเลนแก่ผูส้นใจและใช้ป่าชายเลนเป็นตวัดูด ธาตุอาหารท่ีเกิดจากการ
เล้ียงกุง้ทะเล ซ่ึงเป็นการบาํบดันํ้ าทางชีวภาพ เพื่อให้การเล้ียงกุง้ทะเลในโครงการฯย ัง่ยืนตลอดไป 
โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 2, 2557) ให้
ขอ้มูลวา่  

 
“จากอดีตท่ีผา่นมาทรัพยากรบริเวณอ่าวคุง้กระเบนเร่ิมเส่ือมโทรม มีการจบัสัตวน์ํ้ า
ในปริมาณท่ีเกินระดบัความเหมาะสมของการขยายพนัธ์ุ ทาํให้แหล่งประมงท่ีเคย
อุดมสมบูรณ์ลดปริมาณลง การเพาะปลูกไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากนํ้ าทะเลเอ่อ
ลน้ถึงพื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีเขตป่าสงวนถูกบุกรุกทาํลายเป็นป่าเส่ือมโทรมจาํนวน
มาก”  
 
  จากปัญหาดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรท่ีประสบ

ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดงักล่าว จึงมีพระราชดาํริท่ีจะทาํการศึกษาพฒันาพื้นท่ีในเขต
ท่ีดินชายทะเล เพื่อแนะนําให้ประชาชนได้มีความรู้และความสํา คัญของการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม จึงทรงมีพระราชดาํริแก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2524 มีความวา่ “ใหพ้ิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจดัทาํโครงการพฒันาอาชีพการ
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ประมงและการเกษตรใน เขตท่ีดินชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัจนัทบุรี” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2524 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ไดมี้พระราชดาํริเพิ่มเติม ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน กบั
นายเล็ก จินดาสงวน และ นายสุหะ ถนอมสิงห์ เก่ียวกบัโครงการพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนในเขตจงัหวดั
จนัทบุรี  
 

4.1.2.2 เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ 
  1)  พะยนู  

จากผลการศึกษาในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ พบวา่ เอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินท่ีทาํใหช้าวบา้นและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยี่ยมชมพูดถึง ก็คือ พะยนู ซ่ึงพะยนูจะมีรูปทรง
คลา้ยโลมา ดา้นหลงัลาํตวัสีเทาอมชมพู หรือนํ้ าตาล โดยดา้นทอ้งมีสีอ่อนกว่า ในวยัอ่อนลาํตวัมีสี
เทาอมชมพแูละดา้นทอ้งมีสีชมพ ูริมฝีปากอยูด่า้นล่างโดยมีลกัษณะกลมหนา โดยส่วนของจมูกและ
ปาก เรียกรวมกนัว่า Muzzle มีขนสั้ นๆ กระจายทัว่ลาํตวัและขนเส้นใหญ่อยูอ่ยา่งหนาแน่นบริเวณ
ปาก ตาและหูมีขนาดเล็ก โดยไม่มีใบหู รูจมูกอยู่ชิดกนัโดยมีล้ินปิด จะเปิดเฉพาะเวลาส่วนหัว
หายใจเขา้เม่ือส่วนหวัโผล่พน้นํ้า มีหวันม (nipple) อยูด่า้นหลงัของครีบขา้งใน ทั้งสองเพศ โดยจะมี
ขนาดใกลเ้คียงกนัในวยัเด็ก แต่ในตวัเตม็วยัตวัเมียจะมีขนาดใหญ่กวา่ชดัเจน ส่วนหางมีลกัษณะเป็น
แฉกคลา้ยโลมา สาํหรับตวัผูเ้ม่ือเป็นตวัเต็มวยัจะมีเข้ียวงอกพน้ริมฝีปากออกมา (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง, 2556) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4  พะยนู 
แหล่งทีม่า: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2547. 
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  นอกจากน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองขุด 
คนท่ี 2, 2557) ใหข้อ้มูลวา่เสริมวา่ “ ผูค้นในแต่ละถ่ินท่ีจะเรียกพะยนูต่างกนัไป บางท่ีเรียกพะยนูวา่ 
ววัทะเล บางท่ีเรียก หมูนํ้า แต่สาํหรับชาวประมง แถว จ.ระยอง จนัทบุรี ตราด เรียกพะยนูวา่ หมูดุด 
ตามอาการท่ีมนัเอาจมูกดุนดิน เวลาหาหญา้ทะเลกินตามชายฝ่ังทะเลท่ีมีนํ้าต้ืนๆ ” ซ่ึงจากปากคาํของ
ชาวประมง เคยมีหมูดุดชุกชุมในอ่าวคุง้กระเบนช่วง 50-100 ปีก่อน ทั้งยงัมีรายงานของคณะสํารวจ 
นาํโดย ดร.สุรพล สุดารา แห่งภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ ระบุวา่ในช่วง พ.ศ.2524-2534 มี
ชาวบา้นพบหมูดุดในอ่าวคุง้กระเบนถึงราว 30 ตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 1 หมู่ท่ี 4 บา้นหมูดุด, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 

 
“ ทุก ๆ ปี จะมีพวกพะยนูประมาณ 10-20 ตวั วา่ยมาหาหญา้ทะเลกินบริเวณอา้วคุง้
กระเบนเป็นประจาํ จึงทาํให้อ่าวคุง้กระเบนเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถมาช่ืนชมพะยูนได้
ทุกปีและถา้เราเดินทางมายงัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เราจะสังเกตเห็น
วงเวียนพะยูนซ่ึงชาวบา้นในทอ้งถ่ินจะเรียกวา่วงเวียนหมูดุดตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 
บา้นหมูดุด อีกดว้ย ดงันั้นชาวบา้นในพื้นท่ีก็ไดใ้ห้พะยนูเป็นสัตวป์ระจาํทอ้งถ่ินอีก
ดว้ย” 

 
2)  ป่าชายเลน  
จากผลการศึกษา ป่าชายเลน ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของทางศูนยศึ์กษาการ

พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เพราะประชาชนผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมส่วนใหญ่ส่ิงแรกท่ีนึกถึง ก็คือ ตอ้งการมา
ชมธรรมชาติของป่าชายเลน โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ คนท่ี 4, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  

 
“ ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน  มีพื้นท่ีประมาณ 1,100 ไร่ เป็นส่วนหน่ึงของป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคุง้กระเบนและป่าอ่าวแขมหนู ในปัจจุบนัจดัวา่เป็นป่าชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณ์และสวยงามแห่งหน่ึงของจงัหวดัจนัทบุรี มีพนัธ์ุไมป่้าชายเลน ประมาณ 30 
ชนิด ข้ึนกระจายปกคลุมอยูร่อบอ่าวเป็นแนวกวา้งโดยเฉล่ีย 30-200 เมตร และโคง้ยาว
ไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน จดัว่าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ป่าชายเลน
แห่งน้ีเป็นบริเวณท่ีมีเสน่ห์ และมีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นท่ีศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั
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ธรรมชาติในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต  (Living museum) รวมทั้ งเป็น
แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ” 
 

    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 20 (นกัท่องเท่ียวคนท่ี 1, 2557) ให้ขอ้มูล
เสริมว่า “ส่ิงแรกท่ีนึกถึงและคิดว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ ก็คือ ป่าชายเลน เพราะวา่ป่าชายเลนท่ีน่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีตน้ไมห้ลากหลายชนิด 
บรรยากาศร่มร่ืน” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  ป่าชายเลนศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 

 
  จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี

ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีรายละเอียดใน
ประเด็นยอ่ยๆ ประกอบดว้ย 1) ขนาดและขอบเขตของพื้นท่ี เดิมท่ีพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งศูนยฯ์น้ี มีสภาพ
เป็นป่าชายเลนท่ีมีความเส่ือมโทรม จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จมา
ทอดพระเนตรและได้รับสั่งให้มีการฟ้ืนฟูพื้นท่ีบริเวณน้ี และให้มีการก่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯข้ึน ซ่ึงอยู่ในโครงการพระราชดาํริ จนในปัจจุบนัพื้นท่ีแห่งน้ีมีความอุดม
สมบูรณ์มากโดยเฉพาะป่าชายเลน จนกลายเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางดา้นระบบนิเวศป่าชายเลน และ
ระบบนิเวศทางทะเล 2) เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ คือ พะยูน ซ่ึงชาวบา้นใน
พื้นท่ีจะเรียกว่า หมูดุด ซ่ึงเรียกตามลกัษณะกินอาหารโดยจะเอาจมูกดุนดิน และหมูดุดน้ีก็จะมา
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ปรากฏตวัหาอาหารกินหญา้ทะเลในพื้นท่ีอ่าวคุง้กระเบนน้ีทุกปี และท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงก็
คือป่าชายเลนท่ีค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ และนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวยงัศูนยฯ์ ก็
ตอ้งการมาดูและช่ืนชมธรรมชาติของป่าชายเลน 
 

4.1.3 องค์ประกอบด้านกจิกรรม 
 ในการศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ ผูศึ้กษาได้แบ่งประเด็นในส่วนขององค์ประกอบด้านการจดัการออกเป็น 3 ประเด็น
ด้วย กัน  ประ กอบด้วย  ก ารให้ค วาม รู้ เ ก่ี ยวกับก ารท่อง เ ท่ีย ว เ ชิง นิ เวศ แล ะกา รอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ระบบการส่ือความหมายธรรมชาติ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดงัน้ี  
   4.1.3.1 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  1)  ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 
  กลุ่มงานป่าไมข้องศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ได้เล็งเห็นความสําคญั
ของป่าชายเลนท่ีมีต่อระบบนิเวศวทิยาและการปลูกจิตสาํนึกในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลน จึงได้จัดสร้างสะพานทางเดินไปตามแนวป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตลอด
เส้นทางเดินมีศาลาส่ือความหมายอธิบายให้ทราบถึงประโยชน์ของระบบของป่าชายเลน เส้นทาง
เดินดงักล่าวมีความยาวประมาณ 1,600 เมตร สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 
ตั้งอยูต่รงขา้มศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ เวลาเพียง 30-45 นาที 
บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จะทาํใหไ้ดรั้บความรู้ และความประทบัใจในธรรมชาติ ทั้งน้ี 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 2, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 
 

“พื้นท่ีโดยรอบของป่าชายเลน นกัท่องเท่ียวสามารถใช ้สะพานเดินศึกษาธรรมชาติ
และป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ในการเท่ียวชมตามจุดต่างๆ พร้อมกับมีข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนท่ีติดอยู่ตรงศาลาเล็ก ๆ ให้ไดท้ราบอยู่เป็นระยะ เร่ิมตน้
เส้นทางกนับริเวณ ศาลาท่ี 1 กาํเนิดอ่าวคุง้กระเบน จุดน้ีจะอธิบายลกัษณะการ
กาํเนิดอ่าวคุง้กระเบน และป่าชายเลน วา่มีความเป็นมาอยา่งไร เพื่อนาํส่ิงท่ีไดม้าใช้
ประกอบการเท่ียวชมยงัจุดอ่ืนๆ ต่อไป เม่ือเดินผ่านจากจุดแรกมาแลว้ ตลอดสอง
ขา้งทางมีความร่มร่ืน เต็มไปดว้ยตน้ไมท่ี้ข้ึนอยา่งหนาแน่น และตน้ไมจ้ะมีป้ายช่ือ
ทางวทิยาศาสตร์กาํกบัเอาไว ้พร้อมกนันั้นเม่ือเดินต่อไปเร่ือยๆ ก็จะพบศาลายอ่ยถดั 
ๆ ไปซ่ึงให้ขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ทั้งตน้แสม ลาํพู โกงกาง ว่ามีความพิเศษ 
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หรือมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ก็ยงัจะได้
ความรู้กลบับา้นไปอีกดว้ย” 
 

    และนอกจากนั้น ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบล
คลองขดุ คนท่ี 2, 2557) ไดเ้สริมในส่วนของศาลาใหค้วามรู้ โดยใหข้อ้มูลวา่  
 

“ตามแนวบริเวณสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลนนั้น ไดจ้ดัสร้างศาลา
ส่ือความหมายธรรมชาติ (Nature Interpretation) (ตารางท่ี 4.2) โดยให้ความรู้ต่างๆ 
ท่ีสําคญัมากมาย  และระเบียงหยุดพกัชมธรรมชาติเป็นระยะๆ  เพื่อให้ผูท่ี้มาเท่ียว
ชมไดศึ้กษาหาความรู้เร่ืองราวของป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นพนัธ์ุไมห้รือส่ิงมีชีวิตท่ี
อาศยัอยูใ่นป่าชายเลน ซ่ึงจะแสดงบนบอร์ด  พร้อมกบัดูตวัอยา่งจากของจริงบริเวณ
รอบๆ ศาลา จาํนวนทั้งส้ิน 13  ศาลาดงัน้ี (ภาพท่ี 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 และ 4.10)” 
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ตารางที ่4.3  ศาลาใหค้วามรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
 

ศาลาที่ ช่ือ ค าอธิบาย 

1 กาํเนิดอ่าวคุง้กระเบน - อธิบายเร่ืองการกาํเนิดของอ่าวคุง้กระเบนและป่าชายเลน   

2 ไมเ้บิกนาํ (ทพัหนา้ป่าชาย
เลน) 

- อธิบายเร่ือง  สงัคมพืชไมเ้บิกนาํในป่าชายเลน  ไดแ้ก่  ไมแ้สม  และไมล้าํพ ู
 

3 
ดงฝาด - อธิบายเร่ืองระบบรากของตน้ไมป่้าชายเลน  และการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติของไมป่้า

ชายเลน 

4 ป่าปลูก - อธิบายเร่ืองการปลูกตน้ไม ้ ป่าชายเลน และห่วงโซ่อาหารในป่าชายเลน 

5 ปู่ แสม - อธิบายเร่ืองวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้น   และการเก็บหาผลิตภณัฑส์ตัวน์ํ้าบริเวณ
ป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน 

6 
ศาลาชมวิว - เป็นศาลาท่ีสร้างยื่นออกไปในอ่าว สามารถมองเห็นแนวป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ี

ทอดตวัเป็นแนวโดยรอบ ผูม้าเท่ียวชมจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบา้นและชาวประมง
ขนาดเล็กท่ีผกูพนัอยูก่บัผืนนํ้าและผืนป่าแห่งน้ีทั้งในยามนํ้าข้ึนและนํ้าลด 

7 

ศาลาพะยนู - อธิบายถึงความสําเร็จในการดาํเนินงานของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน
ฯ  เก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีสาํคญั  คือการท่ีมีพะยนูซ่ึง
เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ท่ีหายไปจากอ่าวคุง้กระเบนเป็นเวลานบัสิบปี ไดห้วนกลบัเขา้
มาหากินหญา้ทะเลในบริเวณอ่าวคุง้กระเบนอีกคร้ังหน่ึง 

8 
ศาลาคายกั - เป็นท่าจอดเรือคายกัของ  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พ่ือ

อาํนวยความสะดวก  สาํหรับผูม้าเท่ียวชมป่าชายเลน  โดยการพายเรือคายกั  

9 โกงกาง - อธิบายเร่ืองความสาํคญัและประโยชน์ของไมโ้กงกาง 

10 ป่าไม ้- ประมง - อธิบายเร่ืองการปลูกป่าชายเลนควบคู่ไปกบัการเล้ียงปลากะพงขาว 

11 ลาํพ ู - อธิบายเร่ืองไมใ้นวงศล์าํพแูละความสัมพนัธ์ของห่ิงห้อยกบัตน้ลาํพู 

12 
ประมง - อธิบายเร่ืองการเล้ียงกุง้ระบบปิด  เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยใชป่้าชายเลนเป็นตวั

ดูดซบัธาตุอาหารและบาํบดันํ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ และระบบชลประทานนํ้าเคม็  

13 เชิงทรง - อธิบายระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ี  บริเวณรอยต่อระหว่าง 
ป่าบก และป่าชายเลน 
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   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 11 (ชาวบา้นคนท่ี 2 หมู่ท่ี 7 บา้นหมูดุด, 
2557) ใหข้อ้มูลเสริมวา่  

“ระหว่างเส้นทางในบางช่วงท่ีเดินชมนั้น นกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็น สัตวน์ํ้ าตวัเล็ก ๆ 

เช่น  ปลาตีน ปูแสม  แมงดาทะเล ฯลฯ  และเม่ือเดินต่อไปเร่ือย ๆ ก็จะมาถึง ศาลา

ชมวิว ท่ีสร้างยื่นออกไปในอ่าวสามารถมองเห็นแนวป่าชายเลน ท่ีทอดตวัยาว

ขนานไปกบัผนืนํ้าอยา่งสวยงาม ซ่ึงนกัท่องเท่ียวยงัจะไดช่ื้นชมวถีิชีวติของชาวบา้น

ในการประกอบอาชีพทาํประมงชายฝ่ัง”  

 
  

  
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.6 สะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนฯ 
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ภาพที ่4.7 สะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.8 สะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่4.9 หอดูนกในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
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ภาพที ่4.10 เส้นเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนฯ 
 

  2)  สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
  จากผลการศึกษาในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ พบวา่ นอกจากป่า

ชายเลนท่ีมีสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแลว้ยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึง ก็คือ ศูนย์
แสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า ซ่ึงสร้างข้ึนเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 72 พระชนัษา ในปี พ.ศ.2542 กรมประมง โดยศูนยศึ์กษาการพฒันาประมงอ่าวคุง้กระเบนฯ
และสํานกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  (กปร.) 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัโดยดาํเนินการก่อสร้างสถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
ในบริเวณพื้นท่ีโครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
ทรงพระราชทานนามสถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าแห่งน้ีเพื่อเป็นศิริมงคลว่า สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ภาพท่ี 4.11) 
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ภาพที ่4.11 สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
 
    ซ่ึง ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน คนท่ี 3, 
2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“เหตุผลท่ีทาํการก่อตั้ง เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ดา้นระบบนิเวศและพนัธ์ุสัตว์
นํ้ าท่ีมีความสําคญัในดา้นต่างๆ ให้แก่ประชาชนท่ีสนใจ รวมทั้งนกัเรียนนกัศึกษา
จากสถาบนัศึกษาต่างๆ ท่ีเขา้มาศึกษาดูงานในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ แห่งน้ี และ นอกจากนั้น ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในพื้นท่ีอีกทั้งยงัใหป้ระโยชน์ในดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจไดอี้กดว้ย” 
 

    และ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 
4, 2557) ใหข้อ้มูลเสริมในประเด็นดงักล่าววา่  
 

“ในปัจจุบนัเราจะเห็นว่าปัญหาของทรัพยากรสัตว์นํ้ าในน่านนํ้ าทะเลของไทย 
นับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตการนําทรัพยากรสัตว์นํ้ าข้ึนมาใช้อย่างมากมายเกินกว่าท่ี
ธรรมชาติจะรักษาสภาวะสมดุลไวไ้ดย้อ่มจะเกิดปัญหาในอนาคตข้ึนอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้แนวทางหน่ึงท่ีเราจะสามารถช่วยลดปัญหาดงักล่าวไดคื้อการสร้างจิตสํานึก
และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัประชาชน และสถานแสดง
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พนัธ์ุสัตวน์ํ้ าเฉลิมพระเกียรติฯแห่งน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรสัตวน์ํ้าในดา้นต่างๆ ” 
 

    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ คนท่ี 1, 2557) ให้ขอ้มูลเสริมไวว้า่  
 

“สถานแสดงพนัธ์ุนํ้ าสัตวน์ํ้ าแห่งน้ีไดมี้การจดัโชวพ์นัธ์ุปลาต่างๆ ไวท้ั้งส้ิน 36 ตู้
ดว้ยกนั รวมทั้งมีอุโมงคส์ัตวน์ํ้าขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 4.12) ซ่ึงสัตวน์ํ้าท่ีนาํมาแสดงใน
อุโมงคแ์ละในตูป้ลา จะมีถ่ินอาศยัอยู่ในบริเวณอ่าวคุง้กระเบนและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
ตลอดจนภายในสถานแสดงสัตวน์ํ้ าแห่งน้ียงัมีการแสดงระบบนิเวศวิทยาของอ่าว
คุง้กระเบนและความสัมพนัธ์ของสัตว์นํ้ ามีทั้งประเภทสวยงาม และสัตวน์ํ้ าท่ีที
คุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีพบตามแนวปะการังและโขดหินตามแนวชายฝ่ังชายหาด
แหลมเสด็จ หรือชายหาดบ้านเจา้หลาว เช่น ปลากะพงขาว ปลาสินสมุทร ปลา
การ์ตูน ปลาฉลามกบ ปลากระเบน เป็นตน้ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ประชาชน 
และผูท่ี้สนใจใช้เป็นท่ีศึกษาหาความรู้และทาํให้เกิดความเพลิดเพลินในความ
สวยงามของสัตวท์ะเล”  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.12 อุโมงคส์ัตวน์ํ้า  
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3)  การเล้ียงปลาในกระชงั 
  จากผลการศึกษา พบว่า ในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ไดมี้การ
เล้ียงปลาในกระชัง ซ่ึงเป็นรูปแบบการเล้ียงท่ีให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิง
เศรษฐศาสตร์ และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้ าทัว่ไป อีกทั้งยงัช่วยให้ผูท่ี้ไม่มีท่ีดินทาํกินสามารถ
หนัมาเล้ียงปลาได ้หากปล่อยปลาในอตัราท่ีเหมาะสมจะทาํให้ปลามีอตัราการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน
สามารถช่วยลดระยะเวลาการเล้ียงให้สั้ นลงได้ นอกจากน้ี ยงัสะดวกในการดูแลจัดการการ
เคล่ือนยา้ย รวมทั้งการเก็บเก่ียวผลผลิตและมีการลงทุนตํ่ากว่ารูปแบบการเล้ียงอ่ืนๆ โดย ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 หมู่ 7 บา้นคุง้กระเบน, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“กระชงัปลา (ภาพท่ี 4.13 ) ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ไดส้ร้างข้ึนน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการขยายพนัธ์สัตวน์ํ้ าท่ีหายากในพื้นท่ีทะเลอ่าวคุง้กระเบน 
ซ่ึงในการประกอบอาชีพประมงของชาวบา้นในแต่ละวนับางคร้ังก็จะไดป้ลาแปลก
ชนิดก็จะนําปลาเหล่านั้ นมาให้ทางศูนย์ฯ ศึกษาและขยายพันธ์ุต่อไป และ
นอกจากนั้น กระชังปลาก็ยงัเปิดให้ประชาชน นกัท่องเท่ียว ได้เขา้มาเยี่ยมชมอีก
ดว้ย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.13 กระชงัปลา 

 

    โดยสอดคลอ้งกบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ คนท่ี 4, 2557) ให้ขอ้มูลวา่  
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“กระชงัปลา ท่ีสร้างข้ึนนั้นไม่ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเพราะเล้ียงในการจาํหน่าย แต่สร้าง
ข้ึนเพื่อขยายพันธ์ุปลาท่ีหายาก และในแต่ละวนัก็จะมีการเปิดให้ประชาชน
นักท่องเท่ียวได้เขา้ชมกระชังปลาซ่ึงก็จะมีการสาธิตให้อาหารปลาฉลาม(รูปท่ี 
4.14) มีการอธิบายในการเพาะเล้ียงหอยนางรม และท่ีน่าสนใจก็คือจะมีตวัอย่าง
สัตวท์ะเลหายากดองไวใ้นโหล (รูปท่ี 4.15) เพื่อให้นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้มาดูงาน
ไดศึ้กษาหาความรู้อีกดว้ย” 

  

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.14 สาธิตการใหอ้าหารปลาฉลาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.15 ตวัอยา่งสัตวท์ะเลดอง 
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  4.1.3.2 การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  จากผลการศึกษาศูนยฯ์ มีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี ก็คือ กิจกรรม "คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พฒันา
ชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม" ความเป็นมาของกิจจกรมน้ีก็คือเป็นการเฉลิมฉลองใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีครบรอบในแต่ละปี  โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หน้าท่ีศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 2, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“ในปีน้ีกิจกรรมดงักล่าว ไดจ้ดัข้ึนในวนั เสาร์ ท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นคร้ังท่ี 10 
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการ นกัดาํ
นํ้ า นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป และองคก์รเอกชนร่วมโครงการฯ และใน
คร้ังน้ีเราไดท้าํการปล่อยพนัธ์ุปลากะพงขาว จาํนวน 10,000 ตวั กุง้แชบ๊วย จาํนวน 
1,000,000 ตวั และหอยมือเสือ จาํนวน 102 ตวั คืนสู่ทอ้งทะเล และยงัมีการนาํซั้ ง
เชือกบา้นปลาไปวางไวใ้ตท้ะเล เพื่อเป็นท่ีอาศยัของสัตวน์ํ้าต่าง ๆ”  
 

    และนอกจากนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 หมู่ท่ี 5 บา้นเจา้หลาว, 
2557) ใหข้อ้มูลเสริมวา่  
 

“ในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ 
เอกชน นกัเรียน นกัศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี โดยแยกเป็นผูท้าํความสะอาด
ชายหาด(ภาพท่ี 4.16) ซ่ึงแนวชายหาดท่ีเราทาํความสะอาดนั้น มีระยะทางประมาณ 
7 กิโลเมตร ขยะท่ีเราเก็บได ้มีนํ้ าหนกัประมาณ 3,932 กิโลกรัม และอาสาสมคัร
เก็บขยะใต้ทะเล (ภาพท่ี 4.17) สามารถเก็บขยะใต้ทะเลได้ประมาณ 207.85 
กิโลกรัม” 
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ภาพที ่4.16 กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวคุง้กระเบน 
แหล่งทีม่า: ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2556. 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.17 เก็บขยะใตท้ะเล 
แหล่งทีม่า: ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2556 
 
   ซ่ึงกิจกรรมสร้างจิตสาํนึกท่ีทางศูนยฯ์ จดัข้ึนนั้นไม่ไดมี้เพียงเท่าน้ี ยงัมีกิจกรรมอ่ืน 
ๆ อีกมากมาย เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ในวนัสําคญัต่างๆ โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 6 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองขดุ คนท่ี 2, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“ในส่วนของกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนั้น ทาง อบต.คลองขุด กบัทางศูนยฯ์ ร่วมมือ
กนัในการจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในวนัสําคญัต่าง ๆ เช่น วนั
พ่อ 5 ธันวาคม หรือ วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นต้น หรือถ้าทางสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานราชการตอ้งการนาํนกัเรียนนกัศึกษาเจา้หน้าท่ี มีความประสงคต์อ้งการ
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จดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทางศูนยฯ์ก็จะมีกลา้ไมแ้ละจดัหาพื้นท่ีในการปลูกให ้
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย” 

 

    ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ให้
เกิดแก่เยาวชน ประชาชน และผูท่ี้ใช้ประโยชน์จากท้องทะเล และยงัเป็นการส่งเสริมภาคการ
ท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอีกดว้ย 

  4.1.3.3 ระบบการส่ือความหมายธรรมชาติ 
  จากผลการศึกษาในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จะเห็นว่า ทางศูนยฯ์ 
ไดด้าํเนินการจดัให้มีระบบส่ือความหมายธรรมชาติ โดยให้เจา้หน้าท่ีศูนยฯ์ ป้ายส่ือความหมายต่างๆ 
ตลอดจนเอกสารแผ่นพบัแนะนําศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และแผ่นพบัอ่ืนๆ เป็น
ส่ือกลางในการถ่ายทอดใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เขา้มาเท่ียวชมศึกษาธรรมชาติ เช่น ท่ีทาํการศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน ศูนยแ์สดงพนัธ์ุ
สัตวน์ํ้ า เป็นตน้ โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 
3, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“ป้ายส่ือความหมายธรรมชาติของทางศูนยน์ั้น เป็นป้ายท่ีอธิบายขอ้มูลต่าง ๆ เช่น 
ถา้เป็น ตน้ไมท่ี้อยูใ่นป่าชายเลน จะมีช่ือตน้ไมท่ี้เป็นช่ือวิทยาศาสตร์มีทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ (ภาพท่ี 4.18) ซ่ึงการทาํป้ายส่ือความหมายธรรมชาตินั้น ไดมี้การ
ยดึรูปแบบมาตรฐานการจดัทาํป้ายของสํานกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นต้นแบบในการจัดทํา ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานตน้สังกดั รวมทั้งจากหน่วยงานภายนอก ท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่าง ๆ” 
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ภาพที ่4.18 ป้ายส่ือความหมายธรรมชาติ 

    นอกจากนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน
ฯ คนท่ี 4, 2557) ไดใ้หข้อ้มูลเสริมวา่  
 

“ในปัจจุบนั ป้ายส่ือความหมายทางธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลย หรือศูนยแ์สดงสัตว์นํ้ า จะเห็นว่ายงัคงเป็นป้ายท่ีแสดงช่ือ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเท่านั้น เพราะฉะนั้นในอนาคตเพื่อให้เขา้กบัการเขา้สู้ 
AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เราจะเพิ่มภาษาท่ีใช้ในการส่ือความหมาย
ธรรมชาติเขา้ไปอีก เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือ ภาษาพม่า เป็นตน้ ” 
 
  จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบด้าน

กิจกรรมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มี
รายละเอียดในประเด็นยอ่ยๆ ประกอบดว้ย 1) การให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (1) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นเส้นทางท่ีทาํด้วย
สะพานไมท่ี้ทอดตวัยาวลงไปในบริเวณป่าชายเลน มีความยาวประมาณ 1600 เมตร ซ่ึงระหวา่งท่ีก็
จะมีซุม้ใหค้วามรู้ต่างๆ เช่น ลกัษณะพนัธ์ุไมใ้นป่าชายเลน สัตวท่ี์อาศยัในป่าชายเลน ฯลฯ มีจาํนวน
ทั้งหมด 13 ซุ้ม (2) สถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า จะเป็นท่ีรวบรวมสัตวท์ะเล โดยจะแสดงโชวอ์ยู่ในตู้
กระจก และภายในก็จะมีอุโมงคป์ลาขนาดใหญ่ และนอกจากนั้นก็จะมีการให้ความรู้เก่ียวกบัสาย
พนัธ์ุปลาแต่ละชนิด และปลาหายาก (3) การเล้ียงปลาในกระชงั เป็นสถานท่ีใช้ในการเพาะพนัธ์ุ
ปลาหายาก และสัตว์ทะเลอ่ืนๆ เช่น ปลาฉลาม ปลาเก๋า เต่า หอยนางรม ฯลฯ มีวิทยากรและ
เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามรู้เก่ียวกบัชนิดปลาต่างๆ รวมถึง มีการสาธิตการให้อาหารปลาอีกดว้ย 2) การ
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สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงกิจกรรมท่ีทางศูนยฯ์ ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี
เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกนั้นคือเป็นกิจกรรม คลีนน่ิง เดย ์เป็นกิจกรรมท่ีทางศูนยฯ์ ร่วมมือกบั
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นท่ี ให้มาช่วยกนัทาํความสะอาดท้องทะเลและ
ชายหาด มีการเก็บขยะบริเวณชายหาดและมีอาสาสมคัรนักประดานํ้ าลงไปเก็บขยะใตท้ะเล และ
นอกนั้นก็มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวนัสําคญัต่างๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ของทุกๆ ปี 
 3) ระบบส่ือความหมายธรรมชาติ มีทั้งท่ีเป็นแผ่นพบั โปสเตอร์ และป้ายให้ความรู้ต่างๆ เช่นป้าย
ช่ือต้นไม้ท่ีอยู่ในป่าชายเลน ป้ายแสดงช่ือพนัธ์ุสัตว์นํ้ าในสถานแสดงพนัธ์ุสัตว์นํ้ า เป็นช่ือทาง
วทิยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ    
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4.1.4 องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 

 ในการศึกษาเร่ือง การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ ผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นในส่วนขององคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 ประเด็น 
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสให้ประชาชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา วิเคราะห์ 
วางแผน และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน การ
ยกระดบัคุณภาพชีวติ การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี ซ่ึงมีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

   4.1.4.1  การเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
วเิคราะห์ วางแผน และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 

  จากผลการศึกษาในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ทางศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในวิเคราะห์ปัญหา 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการการตดัสินใจกาํหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและขั้นการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึง ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองขุด 
คนท่ี 1, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 

 

 “เวทีการประชุมของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ท่ีจดัข้ึนนั้น จะเชิญ
หน่วยงานในพื้นท่ีเช่น องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองขุด เขา้ร่วมประชุมดว้ยทุก
คร้ัง ส่วนราชการต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ผูน้ําชุมชนท้องถ่ิน ผูน้ําหรือตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน เขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นท่ีประชุมของทาง
ศูนยฯ์จึงเป็นเวทีกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลติดตามผลการดาํเนินงานตลอดจน
ร่วมกาํหนด ทิศทางการพฒันา หรือดาํเนินการต่าง ๆ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าว
คุง้กระเบนฯ”  
 

   ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ไดเ้ปิดโอกาศให้
ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงปัญหาหรือขอ้เสนอแนะท่ีจะ
นาํไปพฒันาหรือต่อยอดโครงการเพื่อใหป้ระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

   ในการจดัการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีทางศูนยศึ์กษาการพัฒนาอ่าวคุง้
กระเบนฯจะจดัข้ึนในวนัท่ี 9 ของทุกเดือน ซ่ึงจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาจะพบวา่ปัญหาท่ีทาง
ประชาชนในทอ้งถ่ินประสบปัญหามีหลากหลายแตกต่างกนัออกไปสาเหตุ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่การ
ประกอบอาชีพในพื้นท่ีมีค่อนขา้งหลากหลาย จึงทาํให้ประชาชนท่ีมีปัญหาในลกัษณะคล้ายกนั
รวมกลุ่มกนั พอมีการประชุมประจาํเดือน กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีก็จะส่งตวัแทนเขา้ร่วมประชุมพร้อมกบั
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เสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มของตนเอง โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่าน 9 (ผูน้าํชุมชน คนท่ี 3 หมู่ท่ี 7 บา้น
คุง้กระเบน, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“ปัจจุบนัน้ีประชาชนมีการรวมกลุ่มกันมากข้ึนซ่ึง เกิดเป็นศูนย์ 20 ศูนย์ (หรือ
อาจจะเรียกว่า 19 กลุ่ม 19 กิจกรรมก็ได้ โดยแบ่งเป็นด้านได้ 4 ด้าน ได้แก่ อาชีพ 
ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และการออมทรัพย ์บางศูนยมี์หลายกิจกรรม
ในกลุ่มเดียวกนั และแต่ละศูนยใ์น 19 ศูนยก์็จะแบ่งแยกยอ่ยออกเป็นกลุ่มต่างๆ อีก
หลายกลุ่มโดยมีศูนย์เ รียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมเป็นศูนย์
ประสานงานและเร่ิมตน้จากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์ป็นกลุ่มแรกและขยายเป็นศูนย์
ต่างๆ 20ศูนย ์คณะทาํงานท่ีศูนยเ์รียนรู้จะตอ้งมีจิตสาธารณะเป็นผูป้ระสานงานและ
เป็นวทิยากรชุมชนได”้ 

   และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ผูน้าํชุมชน คนท่ี 2 หมู่ท่ี 5 บา้นเจา้หลาว, 2557) ให้
ขอ้มูลเสริมวา่  
 

“รายช่ือ 19 กลุ่มท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ประกอบไปดว้ยกลุ่มต่างๆ คือ  
1.  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  2.  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  
3.  กลุ่มขา้วพนัธ์ุดีครบวงจร  4.  กลุ่มโรงสีขา้ว  

  5.  กลุ่มผลิตผกัและผลไมอ้นามยั  6.  กลุ่มเห็ดแปรรูป  
7.  กลุ่มแปรรูปนํ้าปลา   8.  กลุ่มแปรรูปกะปิ  
9.  กลุ่มแปรรูปผลผลิต  10.  กลุ่มสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบา้น  

  11.  กลุ่มประมงพื้นบา้น   12.  กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม  
13.  กลุ่มหตัถกรรมพื้นบา้น 14.  กลุ่มอนุรักษไ์ก่พื้นเมือง  
15.  กลุ่มเพาะเล้ียงปลากระพงในกระชงั 

  16.  กลุ่มเพาะเล้ียงปะการัง  17.  กลุ่มเล้ียงกุง้ทะเลระบบปิด   
18.  กลุ่มท่องเท่ียวเจา้หลาว 19.  กลุ่มท่องเท่ียวแหลมเสด็จ” 
 
4.1.4.2  การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

   จากผลการศึกษาในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ พบวา่ ทางศูนยฯ์ 
ได้มีโครงการฝึกอบรมเร่ืองมคัคุเทศก์ให้กบัประชาชนท่ีสนใจ ซ่ึงหลกัสูตรท่ีจดัอบรมนั้นก็จะมี
หลายหลกัสูตรแต่ท่ีทางศูนยฯ์จ ัดอบรม ก็คือ หลกัสูตรการให้ความรู้ของพนัธ์ุพืชและส่ิงมีชีวิตใน
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ป่าชายเลนเพราะเราถือวา่ลกัษณะเด่นในพื้นท่ี ก็คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน นกัท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มาเยี่ยมชมทางศูนยฯ์ จะตอ้งเดินเท่ียวชมในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเสมอ โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี1, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 
  

“การดาํเนินงานโครงการจดัฝึกอบรมมคัคุเทศฏ์ทอ้งถ่ินนั้น ทางศูนยฯ์ เราจะจดัข้ึน
ปีละ2 คร้ัง โดยให้ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด แต่
ส่วนใหญ่จะสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพราะว่าช่วงปิดเทอม
เด็กๆ เหล่าน้ีจะไดมี้รายไดจ้ากการมาเป็นมคัคุเทศก”์ 

 

4.1.4.3  การยกระดบัคุณภาพชีวติ  
   จากผลการศึกษา พบว่า เดิมท่ีพื้นท่ีบริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ
แห่งน้ี มีสภาพเป็นป่าชายเลนทีมีความเส่ือมโทรม และเน่ืองจากพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่จะติดกบัทะเล
จึงทาํให้ชาวบา้นแถวน้ีประกอบอาชีพประมงออกทะเลเพื่อไปหาปลามาเล้ียงครอบครัว บางครอบครัว
ก็เอาปลาท่ีได้ไปขายให้กับร้านอาหารหรือส่งขายตามท้องตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซ่ึงได้
ค่าตอบแทนไม่มากนกั และบางครอบครัวก็ออกทะเลหาปลาเพื่อนาํมาประกอบอาหารภายในครอบครัว
โดย ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ประชาชน คนท่ี 8 หมู่ท่ี 7 บา้นคุง้กระเบน, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 

  
“เม่ือสมยัก่อนชาวบา้นส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นชาวประมงหาปูหาปลามาขายบางคน
ก็เอามากินกนัในครอบครัว ถ้าครอบครัวไหนมีเรือท่ีจะใช้ออกหาปลาท่ีมีขนาด
ใหญ่หน่อยก็จะหาปลามาไดเ้ยอะหน่อยพวกเขาก็จะเอาไปขาย แต่หลงัจากมีการ
ก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคง้กระเบนฯข้ึน ทางศูนยฯ์ ก็มีการประกาศรับสมคัร
คนงาน ชาวบา้นก็ให้ความสนใจดี ถา้คนท่ีสูงอายุหน่อยก็จะไปสมคัรเป็นแม่บา้น 
คนสวน แต่ถา้เป็นเด็กวยัรุ่นหน่อยท่ีพอเรียนสูงๆ ก็จะเขา้มาสมคัรงานท่ีทาํงานดา้น
ในศูนยฯ์ ส่วนใหญ่ก็จะทาํพวกเอกสาร” 
 

   และ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่าน 9 (ผูน้าํชุมชน คนท่ี 3 หมู่ท่ี 7 บา้นคุง้กระเบน, 2557) ให้
ขอ้มูลเสริมวา่ 

 

“จากท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีประกอบอาชีพประมงเพียงอยา่งเดียว ก็หนัมาสมคัรเป็น
ลูกจา้งภายในศูนยฯ์มากข้ึน ทาํให้ชาวบา้นในพื้นท่ีหรือโดยรอบมีรายไดเ้พิ่มมาก
ข้ึนจากการเป็นลูกจา้งของทางศูนยฯ์ และท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือเม่ือก่อนเด็กท่ีจบมา
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ใหม่ๆ จะต้องออกไปทาํงานในกรุงเทพหรือในเมือง แต่เด๋ียวน้ีพวกเด็กๆ ก็มา
สมคัรทาํงานกนัภายในศูนยฯ์กนัเป็นจาํนวนมาก” 
 

   และนอกจากการสร้างรายไดโ้ดยการไดเ้ขา้ไปทาํงานภายในศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯและ เน่ืองจากท่ีตั้งของศูนยฯ์ได้ติดกบัทะเลและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม จึงเป็น
แหล่งดึงดูดให้มีผูท่ี้สนใจท่องเท่ียวมาดูงานภายในศูนย์ฯ มีจาํนวนมาก จึงทาํให้พื้นท่ีบริเวณ
โดยรอบศูนย์ฯ มีผูป้ระกอบการหรือนักลงทุนมาสร้างท่ีพกัไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรม
ค่อนขา้งมากจึงทาํให้สถานประกอบการเหล่าน้ีเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการหารายไดข้องคนหรือ
ชาวบา้นในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือชาวบา้นในพื้นท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึนก็ทาํให้มีชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน
ตามลาํดบั เช่น ลูกหลานไดมี้โอกาสเรียนมากข้ึน ชาวบา้นมีอาชีพ เป็นตน้  

4.1.4.4  การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี  
   จากผลการศึกษา พบวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณโดยรอบหรือพื้นท่ี
ใกลเ้คียงกบัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ยงัคงประกอบอาชีพทาํการประมงและการเล้ียง
กุ้ง ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ีทางศูนย์ฯ ก็เป็นฝ่ายท่ีให้การดูแลและช่วยเหลือเช่นให้คาํปรึกษาเร่ืองการ
เพาะเล้ียงกุง้วา่จะตอ้งมีการเตรียมบ่ออยา่งไร เตรียมพื้นท่ีอยา่งไร หรือวิธีการเลือกพนัธ์ุกุง้อยา่งไร 
เป็นตน้ โดย ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 2, 2557) 
ใหข้อ้มูลวา่  
 

“ทางศูนยฯ์ ไดใ้หป้ระชาชนไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีของศูนยฯ์ อยูแ่ลว้ ซ่ึงจะ
เห็นวา่บริเวณท่ีตั้งของศูนยฯ์ติดกบัทะเลและประกอบกบัชาวบา้นในพื้นท่ีตอ้งออก
หาปลาบริเวณนั้น ทางศูนย์ฯ เราก็ได้มีการปล่อยปลาเพื่อให้ชาวบ้านได้ไปจบั
มากมาย แต่ก็จะมีเจา้หน้าท่ีเรียกประชุมสําหรับชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพประมง
ช้ีแจงเก่ียวกบัการจบัปลา อยา่งเช่น ถา้ถึงฤดูท่ีปลามีการวางไข่ ก็ใหช้าวบา้นจบัปลา
ในปริมาณนอ้ยลง หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจบัปลาก็ควรจะเป็นเคร่ืองมือในระดบั
พื้นบา้นไม่ใหใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป และ ในพื้นท่ีศูนยฯ์ ก็ยงัมีเขาแหลม
เสด็จกบัเขาคุง้กระเบน ไวใ้หช้าวบา้นไดเ้ขา้ไปหาของป่าดว้ยเช่นกนั”  
 

   นอกจากนั้นภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ยงัมีหน่วยงานต่างๆ ไว้
คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั อย่างเช่นหน่วยงานท่ีมาจากกรม
ปศุศตัว์ ท่ีช่วยเหลือให้คาํปรึกษาด้านปศุสัตวทุ์กอย่าง เช่น ฉีดวคัซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 



91 

ทั้งส้ิน หรือ หน่วยงานจากกรมการเกษตร ก็คอยช่วยเหลือให้ความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้  
   จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่องคป์ระกอบดา้นการมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มี
รายละเอียดในประเด็นยอ่ย ๆ ประกอบดว้ย 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมในการ
เสนอปัญหา วเิคราะห์ วางแผน ตดัสินใจ และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ซ่ึงทางศูนยจ์ะมีการ
จดัประชุมประจาํเดือนทุกวนัท่ี 9 ของเดือน โดยผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุมจะเป็นตวัแทนขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ผูน้าํชุมชน และตวัแทนของประชาชนจะมาจากตวัแทนท่ีเกิดจากการร่วมกลุ่ม
กนัตามสายอาชีพโดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มประมงพื้นบา้น กลุ่มเห็ดแปรรูป ฯลฯ ซ่ึงในการ
ประชุมแต่ละคร้ังก็จะมีการพดูคุยถึงปัญหา และแนวทางท่ีจะพฒันาในส่วนต่าง ๆ จะเปิดอากาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมถึงร่วมกนัเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
และติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานร่วมกนั 2) การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศก์จะมีการจดั
อบรม 2 คร้ังต่อปี โดยประชาชนท่ีมีความสนใจและเขา้ร่วมการอบรมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของ
นักเรียนนักศึกษา จะใช้เวลาช่วงปิดเทอมในการเข้าร่วมกิจกรรม 3) การยกระดับคุณภาพชีวิต
หลงัจากท่ีมีการก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ทาํให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดี
ข้ึนจากเดิมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการจา้งงาน เยาวชนในชุมชนมีโอกาสได้
ศึกษาในระดบัท่ีสูงมากข้ึน ส่วนท่ีเพิ่งจบมาใหม่ก็ไดท้าํงานในพื่นท่ีของตนเองโดยไม่ตอ้งออกไป
หางานทาํในเมืองหรือในกรุงเทพฯ 4) การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี เน่ืองจากภายในศูนยฯ์ มีหน่วยงาน
ท่ีร่วมกนัทาํงานหลายหน่วยงาน เช่น กรมการปศุศตัว ์กรมการประมง กรมการเกษตร ฯลฯ ซ่ึง
ประชาชนสามารถเขา้ไปปรึกษาหรือขอรับบริการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดทุ้กเร่ืองโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

4.1.5  องค์ประกอบด้านการจัดการ 

 ในการศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบน ผูศึ้กษาได้แบ่งประเด็นในส่วนขององค์ประกอบด้านการจดัการ ออกเป็น 5 ประเด็น 
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย แผนพฒันาในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมท่ีช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติทอ้งถ่ินและธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นท่ี
การจดัการปัญหามลพิษในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการจดัการของท่ีระลึกและอาหาร ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดงัน้ี  
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4.1.5.1  แผนพฒันาในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  จากผลการศึกษา พบวา่ ศูนยฯ์ มีแผนในการพฒันาในพื้นท่ีหลายโครงการ แต่ก็มี
โครงการท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่เน่ืองจากตอ้งการพฒันาพื้นท่ีเพื่ออาํนวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียว
และทาํให้ศูนย์ฯ มีจุดดึงดูดให้กับนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาเท่ียวชม โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 
(เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 1, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“แผนพฒันาท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการอยู่นั้น คือ การขยายถนนบริเวณเส้นทาง
ตั้ งแต่วงเวียนหมูดุดเข้ามาจนถึงท่ีตั้ งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
เน่ืองจากทุกวนัน้ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชมเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่จะมาเป็น
รถบสัเป็นหมู่คณะจึงทาํให้พื้นท่ีลานจอดรถไม่เพียงพอ เราจึงมีการขยายถนนเพื่อ
รองรับการจอดรถของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มาเท่ียวชมศึกษาดูงาน ซ่ึงตอนน้ีก็กาํลงั
ดาํเนินการอยู ่รวมไปถึงดวงไฟบริเวณทางเดินริมหาดซ่ึงก่อนหนา้น้ีไม่มีไฟทาํให้
เวลากลางคืนบริเวณหาดจะมืดมากแต่ตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการติดตั้งดวงไฟ
ไวใ้หผู้ท่ี้พกัคา้งคืนภายในศูนยไ์ดช้มทศันียภาพยามคํ่าคืน” 

4.2.5.2  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
  จากการศึกษา พบวา่ เน่ืองจากทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ น้ี ไดเ้ปิด
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ศึกษาไม่วา่จะเป็นระบบนิเวศป่าชายเลน การเพาะพนัธ์ุปลา หรือการให้ความรู้
เก่ียวกบัการเกษตร ดงันั้น ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชมศึกษาเป็นจาํนวน
มาก ซ่ึง ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 4, 2557) ให้
ขอ้มูลวา่ 
 

“ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางดา้นท่ีพกั
ใหก้บักลุ่มท่ีมาเป็นหมู่คณะท่ีมาอบรมหรือจดัสัมมนา โดยท่ีพกันั้นจะมีแบบท่ีเป็น
หอ้งนอนรวมกนัขนาดใหญ่ มีทั้งหอ้งพดัลมและห้องแอร์ และท่ีพกัท่ีทางศูนยฯ์ จดั
ไวใ้หบ้ริการกบัประชาชนและนกัท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึง ก็คือ จุดกลางเตน้ท ์มีบริการ
เตน้ทใ์ห้เช่า ส่วนสถานท่ีจดังานเล้ียง การจดัอบรมสัมนา มีห้องประชุมขนาดใหญ่
เพื่อรองรับกิจกรรมเหล่าน้ีเหมือนกนั แต่ในการขอใช้สถานท่ีพกัเหล่าน้ีไม่ว่าจะ
เป็นท่ีพกัภายในศูนยฯ์ หรือห้องประชุม จะตอ้งทาํการติดต่อล่วงหน้าเพื่อทาํการ
จองไวเ้พราะวา่จะมีนกัท่องเท่ียวท่ีมาอบรมสัมนาตลอดทุกวนั ” 



93 

   นอกจากท่ีพกัและห้องจดัอบรมสัมนาแล้วยงัมีบริการห้องนํ้ าทั้ งชายและหญิง
แยกกนัอย่างชัดเจน โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ผูน้ ําชุมชน คนท่ี 2 หมู่ท่ี 5 บา้นเจา้หลาว) ให้
ขอ้มูลเสริมวา่ “เน่ืองจากพื้นท่ีของทางศูนยฯ์ มีขนาดใหญ่และแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งก็มีระยะทางท่ี
ค่อนขา้งไกลจากท่ีทาํการศูนยฯ์ เช่น กระชงัปลา ป่าชายเลน ศูนยแ์สดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า ทางศูนยฯ์ก็มี
บริการรถรางไวค้อยใหบ้ริการ”  
  4.1.5.3  การจดัการปัญหามลพิษในแหล่งท่องเท่ียว  

 จากผลการศึกษา พบวา่ เน่ืองจากศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แห่งน้ีเป็น
ศูนยฯ์ แห่งการเรียนรู้และการพฒันาจึงทาํใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวไปในตวัประกอบกบัลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของศูนยฯ์ อยูติ่ดกบัชายหาดเจา้หลาว ซ่ึงมีทศันยภาพท่ีสวยงามถือวา่เป็นจุด
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเท่ียวชมไดเ้ป็นอยา่งดีและถือวา่เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจและไดค้วามรู้
ไปในตวั เม่ือศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แห่งน้ีไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว ก็คงจะหนี
ไม่พน้ปัญหาท่ีตามมาอยา่งแน่นอน คือ ปัญหาเก่ียวกบัมลพิษทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 1, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 

  
“จากท่ีผา่นถา้พดูถึงเร่ืองปัญามลพิษทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของเราน้ี 
ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็จะเป็นปัญหาเร่ืองขยะ เพราะเน่ืองจากในการเขา้มาเท่ียวชมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคณะแต่ละคร้ังมีจาํนวนมากและแต่ละคนก็มีอาหารของกินติด
มือกนัเกือบทุกคน จึงทาํให้ทางศูนยฯ์ ของเราไม่สามารถจดัถงัขยะเพื่อรองรับขยะ
เหล่าน้ีไดท้ั้งหมด ทาํให้นกัท่องเท่ียวบางรายก็มกัง่าย เช่น แอบเอาถุงขนมหรือเศษ
อาหารต่างๆ ไปทิ้งตามโคนต้นไม้ หรือแอบซุกไวต้ามพุ่มไม้ ทาํให้เกิดปัญหา
มลพิษตามมาภายหลัง ส่วนเร่ืองการกาํจดัขยะนั้น ทาง อบต. จะเขา้มาเก็บขยะ
ภายในศูนยฯ์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง”  
 

   นอกจากปัญหาดา้นขยะท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ปัญหามลพิษอ่ืน เช่น ปัญหามลพิษ
ทางอากาศและทางนํ้า จากผลการศึกษา พบวา่ ปัญหามลพิษทางอากาศนั้น ตอนน้ียงัไม่เกิดข้ึน และ
ส่วนปัญหาเร่ืองนํ้าเสียก็ยงัไม่เกิดปัญหาข้ึนเช่นเดียวกนั โดย ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผูน้าํชุมชน คน
ท่ี 3 หมู่ท่ี 7 บา้นคุง้กระเบน, 2557) ใหข้อ้มูลเสริมวา่  
 

“ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีผา่นมายงัไม่เคยเกิด ชาวบา้นแถวน้ีไม่เคยร้องเรียนเร่ือง
อากาศเป็นพิษเลย เพราะเน่ืองจากศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ตั้งอยู่ใน
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พื้นท่ีท่ีเป็นทางตนัไม่สามารถเช่ือมไปตดักบัเส้นทางอ่ืนได้ จึงทาํให้รถท่ีวิ่งผ่าน
เส้นทางน้ีค่อนข้างน้อยหรือถ้าจะผ่านมาทางน้ีก็จะต้องตั้ งใจมาเท่ียวยงัศูนย์ฯ 
เท่านั้น แก๊สพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากรถยนต์ก็น้อย ทาํให้ปัญหามลพิษทางอากาศไม่
เกิดข้ึน ส่วนปัญหานํ้ าเสียก็ยงัไม่เคยเกิดปัญหา เพราะว่าทุกปีทางศูนย์ฯ จะมี
กิจกรรม Cleaning Day ก็คือการช่วยกนัเก็บขยะในทะเลทั้งบนบกและใตน้ํ้า” 
 

4.1.5.4  การจดัการร้านอาหารและของท่ีระลึก 
  จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ในส่วนของการจดัการของท่ีระลึกและอาหาร ของ
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ไม่ไดมี้ผูป้ระกอบเอกชนเขา้มาจดัการดา้นการขายของตรงน้ี
แต่จะเป็นทางศูนยฯ์เองท่ีเขา้มาดูแล ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีลงไปดูแลในส่วนของร้านคา้ขายของท่ีละลึก
และร้านอาหารภายในศูนย์ โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ คนท่ี 2, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ 
 

“ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการจดัการทางดา้นของท่ีระลึกและ
ร้านอาหารอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกก็จะเป็นร้านอาหารซ่ึงตั้ งภายในศูนย์ฯ ซ่ึง
ร้านอาหารก็จะรับจดัทาํอาหารให้กบัผูท่ี้มาสัมนาหรือจดัประชุมท่ีมาเป็นหมู่คณะ
และบริการอาหารตามสั่งสําหรับนักเท่ียวขาจรท่ีมาเท่ียวชมแต่ส่วนใหญ่ก็จะทาํ
ให้กบัผูท่ี้เขา้มาสัมนาหรือจดัประชุมเป็นส่วนมากโดยท่ีแม่ครัวหรือลูกจา้งต่างๆ 
ทางศูนยฯ์ก็ไดท้าํการจา้งประจาํท่ีครัวเลย ร้านขายของท่ีระลึกซ่ึงมีดว้ยกนัทั้งหมด 
2 ร้านดว้ยกนั และทั้งสองร้านขายของท่ีระลึกจาํพวก โปสการ์ด พวงกุญแจ เส้ือยืด 
ฯลฯ ซ่ึงจะเป็นลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท่ีน่ี เช่น ลายหมูดุด หรือเป็นลายของทะเล
ของหาดเจา้หลาว นอกจากนั้น ก็จะมีสินคา้ OTOP ของชาวบา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียง
จดัจาํหน่ายเหมือนกนั เช่น ขาวเกรียบหอยนางรม นํ้ าพริกเผาหอยนางรม นํ้ าปลา
แทอ้ยา่งดี”  

   โดยสอดคลอ้งกบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 14 (ชาวบา้น คนท่ี 5 หมู่ท่ี 5 บา้นเจา้หลาว, 
2557) ใหข้อ้มูลเสริมวา่  
 

“นอกจากร้านอาหารดา้นในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แลว้ ก็จะมีร้าน
ขายอาหารท่ีเป็นพวกร้านคา้ท่ีเคล่ือนท่ีได้ ร้านคา้หาบเร่ จะมาตั้งตามแนวถนนริม
หาดภายในศูนยไ์วบ้ริหารให้กบันักท่องเท่ียว โดยส่วนใหญ่ก็จะขายอาหารพวก 
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ขา้วเหนียวส้มตาํ ไก่ย่าง หมึกยา่ง ร้านขายกาแฟ ซ่ึงร้านท่ีขายของเหล่าน้ีจะมาตั้ง
ตอนเชา้ ๆ พอเยน็หน่อย นกัท่องเท่ียวไม่มีก็จะกลบับา้นหรือไปขายท่ีอ่ืนแทน” 
 
  จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่องคป์ระกอบดา้นการมี

ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มี
รายละเอียดในประเด็นย่อยๆ ประกอบดว้ย 1) แผนพฒันาในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตอนน้ี
ทางศูนยฯ์ กาํลงัดาํเนินการขยายถนนเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายและรองรับจาํนวนนกัท่องเท่ียว
ท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อให้การสัญจรไปมาในพื้นท่ีคล่องตวัข้ึน และมีการปรับปรุงทศันียภาพบริเวณริมหาด
ภายในศูนยฯ์ โดยการทาํทางเดินเขา้และมีการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสวา่งยามคํ่าคืน 2) ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จะมีท่ีใชใ้นการจดังานเล้ียง อบรมและสัมนา พกัคา้งคืนท่ี
เป็นแบบหอ้งพกัส่วนตวัและหอ้งพกัท่ีนอนรวมกนั 30-40 คน และมีโซนท่ีสามารถให้นกัท่องเท่ียว
นาํเตน้ทม์ากางพกัผอ่นไดเ้ช่นกนั หรือถา้ไม่มีเต็นทม์าทางศูนยฯ์ ก็มีให้เช่าในราคาไม่แพง 4) การ
จดัการมลพิษในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ เร่ืองของขยะมูลฝอย 
เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวชมยงัศูนยฯ์เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ถงัขยะท่ีใชใ้นการรองรับ
ขยะจากนกัท่องเท่ียวไม่เพียงพอ จึงทาํให้นกัท่องเท่ียวแอบเอาขยะไปทิ้งตามท่ีต่างๆ ซ่ึงการจดัการ
ขยะของทางศูนยฯ์ ก็จะมีรถเก็บขยะของทาง อบต. มาเก็บขยะภายในศูนยฯ์ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 5) 
การจดัการร้านอาหารและของท่ีระลึก ภายในศูนย์มีร้านขายอาหารตามสั่งและจดัทาํอาหารให้กบัผู ้
ท่ีมาอบรมสัมนาจาํนวน 1 ร้าน และร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้ OTOP ของชาวบา้นในพื้นท่ี
จาํนวน 2 ร้าน และนอกจากนั้นช่วงเวลากลางวนั บริเวณริมหาดภายในศูนยฯ์ ก็จะมีร้านคา้หาบเร่มา
ขายอาหาร จาํพวก ส้มตาํ ไก่ยา่ง อาหารทะเล  



ตารางที ่4.4  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

 
ประเดน็ ผลการศึกษา 

1.  ความเหมาะสมของขนาด 
และขอบเขตของพ้ืนท่ี 

 
 

2.  เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ 

 

- ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯเดิมทีพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งศูนยฯ์น้ี มีสภาพเป็นป่าชายเลนท่ีมีความเส่ือมโทรม และไดมี้การ
ฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีบริเวณน้ี  ทาํใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะป่าชายเลน และในปัจจุบนัพ้ืนท่ีน้ีถือวา่มีความเหมาะสม
ในการท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศทางทะเล  

 

-  เอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศของศูนยฯ์  ก็คือ พะยนู ซ่ึงชาวบา้นในพ้ืนท่ีจะเรียกวา่ หมูดุด ซ่ึงเรียกตามลกัษณะกินอาหาร
โดยจะเอาจมูกดุนดิน  จะมาปรากฎตวัหาอาหารกินหญา้ทะเลในพ้ืนท่ีอ่าวคุง้กระเบนฯ ทุกปี และเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงก็คือป่า
ชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวยงัศูนยฯ์ ก็ตอ้งการมาดูและช่ืนชมธรรมชาติของป่าชายเลน 
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ตารางที ่4.5  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

 
ประเดน็ ผลการศึกษา 

1.  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ       
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ              

         

         

 

         

 

โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี 

1.1  เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 

- เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นเส้นทางท่ีทาํดว้ยสะพานไมท่ี้ทอดตวัยาวลงไปในบริเวณป่าชายเลน มีความยาว
ประมาณ 1600 เมตร ภายในป่าชายเลนจะมีซุม้ใหค้วามรู้ต่าง ๆ เช่น ลกัษณะพนัธ์ุไมใ้นป่าชายเลน สตัวท่ี์อาศยัในป่าชายเลน ฯลฯ มี
จาํนวนทั้งหมด 13 ซุม้ 

1.2  สถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า 

-  สถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า เป็นท่ีรวบรวมสัตวท์ะเล โดยจะแสดงโชวอ์ยูใ่นตูก้ระจก และภายในก็จะมีอุโมงคป์ลาขนาดใหญ่ และ
นอกจากนั้นก็จะมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสายพนัธ์ุปลาแต่ละชนิด ปลาหายาก เป็นตน้ 

1.3  การเล้ียงปลาในกระชงั 

-  การเล้ียงปลาในกระชงัเป็นสถานท่ีใชใ้นการเพาะพนัธ์ุปลาหายาก และสัตวท์ะเลอ่ืน ๆ เช่น ปลาฉลาม ปลาเก๋า เต่า หอยนางรม 
ฯลฯ โดยในพ้ืนท่ีกระชงัปลามีวิทยากรและเจา้หนา้ท่ีคอยให้ความรู้เก่ียวกบัชนิดปลาต่าง ๆ รวมถึงมีการสาธิตการให่อาหารปลา 
ดว้ยเช่นกนั 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ประเดน็ ผลการศึกษา 

2.  การสร้างจิตสาํนึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 

3.  ระบบส่ือความหมาย
ธรรมชาติ 

         

         

 

         

 

-  กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี คือ
กิจกรรม คลีนน่ิง เดย ์(Cleaning Day) เป็นการร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ให้มาช่วยกนัทาํความ
สะอาดทอ้งทะเลและชายหาด มีการเก็บขยะบริเวณชายหาดและมีอาสาสมคัรนักประดานํ้ าลงไปเก็บขยะใตท้ะเล นอกนั้นยงัมี
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ของทุก ๆ ปี 

- ระบบส่ือความหมายธรรมชาติของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีทั้งท่ีเป็นแผ่นพบั โปสเตอร์ และป้ายให้ความรู้  
ต่าง ๆ เช่นป้ายช่ือตน้ไมท่ี้อยูใ่นป่าชายเลน ป้ายแสดงช่ือพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าในสถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า จะเป็นช่ือทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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ตารางที ่4.6  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
 

ประเดน็ ผลการศึกษา 

1.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
2.  การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน 

3.  การยกระดบัคุณภาพชีวติ 

 

4.  การใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี 

             

 

- ศูนยฯ์ มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินมาร่วมในการเสนอปัญหา วิเคราะห์ วางแผน ตดัสินใจ และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
ซ่ึงทางศูนยฯ์ จะมีการจดัประชุมประจาํเดือนทุกวนัท่ี 9 ของเดือน โดยผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุมจะเป็นตวัแทนขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
ผูน้าํชุมชน และตวัแทนประชาชนจะมาจากตวัแทนท่ีเกิดจากการร่วมกลุ่มกนัตามสายอาชีพโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มประมงพ้ืนบา้น 
กลุ่มเห็ดแปรรูป ฯลฯ ในการประชุมจะมีการพดูคุยถึงปัญหา และแนวทางท่ีจะพฒันาในส่วนต่าง ๆ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมถึงร่วมกนัเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานร่วมกนั 

 

- ศูนยฯ์ มีการจดัอบรมมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินปีละ 2 คร้ัง โดยใหป้ระชาชนท่ีมีความสนใจสามารถเขา้ร่วมการอบรมส่วนได ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มของนกัเรียนนกัศึกษา จะใชเ้วลาช่วงปิดเทอมในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

-  การก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ทาํให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการจา้งงานของศูนยฯ์  
เยาวชนในชุมชนไดศึ้กษาในระดบัท่ีสูงมากข้ึน  

 

-  เน่ืองจากภายในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีหน่วยงานท่ีร่วมกนัทาํงานหลายหน่วยงาน เช่น กรมการปศุศตัว ์กรมการประมง 
กรมการเกษตร ฯลฯ ประชาชนสามารถเขา้ไปปรึกษาหรือขอรับบริการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดทุ้กเร่ืองโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน  
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ตารางที ่4.7  องคป์ระกอบดา้นการจดัการ ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

 
ประเดน็ ผลการศึกษา 

1.  แผนพฒันาในพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

2.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 

3.  การจดัการมลพิษในแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

4.  การจดัการร้านอาหารและของท่ี
ระลึก             

 

-  ศูนยฯ์กาํลงัดาํเนินการขยายถนนเพ่ืออาํนวยความและใหก้ารสญัจรไปมาในพ้ืนท่ีคล่องตวัข้ึน และมีการปรับปรุงทศันียภาพบริเวณริมหาด
ภายในศูนยฯ์ โดยการทาํทางเดินและมีการติดตั้งไฟฟ้า 
 

-  ศูนยฯ์ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกคือ หอ้งในการจดังานเล้ียง อบรมและสมันา พกัพกัคา้งคืนท่ีเป็นแบบหอ้งพกัส่วนตวัและหอ้งพกัท่ีนอน
รวม  และมีโซนท่ีสามารถใหน้กัท่องเท่ียวนาํเตน็ทม์ากางพกัผอ่นได ้
 

 

-  ศูนยฯ์ มีปัญหามลพิษ คือ เร่ืองของขยะมูลฝอย เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวชมยงัศูนยฯ์เป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหถ้งัขยะไม่เพียงพอ
กบัปริมาณขยะ  ซ่ึงมีการจดัการขยะโดยมีรถเก็บขยะของทาง อบต. มาเก็บขยะภายในศูนยฯ์ 2 คร้ังต่อสปัดาห์ 

 

-  ภายในศูนยฯ์ จะมีร้านขายอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้ OTOP ของชาวบา้นในพ้ืนท่ี  

100 



101 

4.2  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันา 
      อ่าวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
จากผลการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงาน

จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เม่ือนาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัความ
คิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และจากการเข้าไปสังเกตุการณ์ในพื้นท่ี สามารถนําสรุปถึงปัญหา
อุปสรรคตามองคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้ดงัน้ี 

 
  4.2.1  ปัญหาอุปสรรคเกีย่วกับการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ องค์ประกอบด้านพืน้ที่ 
  4.3.1.1  การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  
  จากผลการศึกษาข้อมูลปัญหาและอุปสรรคทางด้านพื้นท่ี ในประเด็นของการ
คมนาคมเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 หมู่ท่ี 4 บา้นหมูดุด, 
2557) ใหข้อ้มูลวา่ “ การคมนาคมเขา้ถึงศูนยฯ์  สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยยานพาหนะส่วนตวัเท่านั้น ไม่
มีรถประจาํทางผา่น ทาํให้นกัท่องเท่ียวท่ีไม่มียานพาหนะส่วนตวั เดินทางมายงัศูนยฯ์ไดล้าํบาก ทาํ
ใหน้กัท่องเท่ียวไม่ตดัสินใจมาเท่ียวชม” 
  4.2.1.2  เอกลกัษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเท่ียว 
  จากผลการศึกษาข้อมูลปัญหาและอุปสรรคทางด้านพื้นท่ี ในประเด็นของ
เอกลกัษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเท่ียว พบว่า “ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีเอกลกัษณ์
เฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นในเร่ืองของป่าชายเลนเพียงอยา่งเดียว โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 
20 (นกัท่องเท่ียว, 2557) ให้ขอ้มูลว่า “ พื้นท่ีศูนยฯ์ ยงัขาดส่ิงดึงดูดใจอ่ืนๆ ซ่ึงความมีเอกลกัษณ์
เฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวถือวา่มีความสาํคญัต่อแหล่งท่องเท่ียว ความไม่หลากหลายของเอกลกัษณ์
เฉพาะของพื้นท่ี ทาํให้พื้นท่ีขาดความน่าสนใจ ” อาจทาํให้ไม่สามารถดึงดูดในนักท่องเท่ียวได้
เพียงพอ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวบางกลุ่มตดัสินใจไม่เดินทางมาเยีย่มชมทางศูนยฯ์ได”้  
 

4.2.2  ปัญหาอุปสรรคเกีย่วกับการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ องค์ประกอบด้านกจิกรรม 
  4.2.2.1  การใหค้วามรู้และการสร้างจิตสาํนึก   

  จากผลการศึกษาขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคทางดา้นกิจกรรม ในประเด็นของการ
ให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึก พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ท่ีจะเขา้มาเท่ียวชม
ธรรมชาติของป่าชายเลนท่ีมีความสมบูรณ์ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 30 (เจา้หนา้ท่ีกรมการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2557) ให้ขอ้มูลว่า “ศูนยฯ์ไม่มีห้องหรือสถานท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนเลย มีเพียง
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วิทยากรท่ีคอยให้ความรู้เพียง 3 ท่าน ” และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 4, 2557) ให้ขอ้มูลเสริมในประเด็นดงัล่าวว่า “ เม่ือนกัท่องเท่ียวไดม้าเห็น
สถานท่ีจริงประกอบกบัรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจึงมีความสนใจอยากรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัป่าชาย
เลนเป็นพิเศษ จึงทาํให้มีวิทยากรไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะซ่ึงมีจาํนวน
มาก” 
   4.2.2.2  วธีิการเผยแพร่เน้ือหาและการใชแ้หล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ 
   จากผลการศึกษาข้อมูลปัญหาและอุปสรรคทางด้านกิจกรรม ในประเด็นของ
วิธีการเผยแพร่เน้ือหาและการใช้แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ พบว่า ถึงแมว้่าทางศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการเตรียมการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ทั้งดา้นการเตรียมความ
พร้อมของสถานท่ี และในเร่ืองของการฝึกอบรมทกัษะต่าง ๆ แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเขม้งวด 
แต่ก็ยงัพบปัญหาการให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ คนท่ี 1, 2557) กล่าววา่ 
 

 “ เจา้หนา้ท่ียงัไม่สามารถให้ความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวไดใ้นทุก ๆ ประเด็น รวม
ไปถึงการเช่ือมโยง บรรยายขยายความเน้ือหาความรู้จากพื้นท่ีศึกษาไปสู่ความรู้
แขนงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง เช่น การให้
ความรู้ในเร่ืองของการเพาะพันธ์ุปลาหายาก และเช่ือมโยงไปถึงสภาพทาง
นิเวศวทิยา รวมทั้งการอธิบายถึงความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ
กระทาํของมนุษยท่ี์ทาํใหป้ลาชนิดนั้น ๆ หายาก ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่สามารถอธิบายให้
นกัท่องเท่ียวตระหนกัถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มได ้”  

  
4.2.3  ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกบัการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 

  4.2.3.1  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
   จากผลการศึกษาขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการมีส่วนร่วม ในประเด็นของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผน
ตัดสินใจกําหนดแนวทางในการพฒันาติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนร่วมรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้น พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 30 (เจา้หน้าท่ี
กรมการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 หมู่ท่ี 7 บา้นคุง้
กระเบน, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
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“ ประชาชนในทอ้งถ่ินยงัขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ จึงไม่ทราบถึงผลท่ีจะไดรั้บ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีจะตามมา และไม่วา่จะ
เป็นการประชุมพุดคุยรับฟังความคิดเห็นท่ีทางศูนยฯ์ จดัข้ึนประจาํทุกเดือนจะเห็น
ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนในทอ้งถ่ินค่อนขา้งน้อย เป็นเพราะว่าการจดั
ประชุมในเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นวนัธรรมดา ซ่ึงชาวบ้านส่วนใหญ่จะมี
อาชีพประจาํจึงทาํใหไ้ม่สามารถมาเขา้ร่วมได ้”  
  

   ส่วนประชาชนท่ีไม่มีอาชีพประจาํเม่ือถึงเวลาประชุมประจาํเดือนประชาชน
เหล่าน้ีก็จะมองวา่มีค่าตอบแทนในการประชุมหรือไม่ ถา้ไม่มีก็ไม่เขา้ร่วม จึงทาํให้การมีส่วรร่วม
ของประชาชนทอ้งถ่ินกบัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯค่อนขา้งท่ีจะมีนอ้ย 
   4.2.3.2  การสนบัสนุนใหมี้การสร้างเครือข่ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
    จากผลการศึกษาขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการมีส่วนร่วม ในประเด็น
ของการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน พบว่า ผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 
(เจ้าหน้าท่ีศูนย์-ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ คนท่ี 3, 2557) และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5 
(เจา้หนา้ท่ี อบต. คนท่ี1, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  
 

“ โดยส่วนใหญ่แลว้ประชาชนในทอ้งถ่ินยงัขาดองคค์วามรู้ดา้นการเป็นมคัคุเทศก ์

และขาดการประสานงานดา้นการส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศก์ทองถ่ินซ่ึงเคยมี

กลุ่มท่ีเคยผา่นการฝึกอบรมจากทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มาแลว้ 

แต่ก็ไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นมคัคุเทศกท่ี์เป็นรูปธรรมและขาดการติดตามการทาํงานการ

รวมกลุ่มของมคัคุเทศกอี์กดว้ย ” 

 
4.2.4  ปัญหาอุปสรรคเกีย่วกับการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ องค์ประกอบด้านการจัดการ 

  4.2.4.1  การพฒันาแหล่งอาํนวยความสะดวก  
     จากผลการศึกษาขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการจดัการ ในประเด็นของการ
พฒันาแหล่งอาํนวยความสะดวก พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ คนท่ี 4, 2557) ให้ขอ้มูลวา่ “ ในช่วงท่ีทางศูนยฯ์มีการใช้ไฟฟ้าจาํนวนมากจะทาํให้เกิด
กระแสไฟฟ้าตก เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณโดยรอบศูนย์ฯนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการ
จาํพวกรีสอร์ทหรือโรงแรมทาํใหใ้หมี้การแยง่ใชไ้ฟฟ้ากนัเป็นจาํนวนมาก ” และ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่าน
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ท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 หมู่ท่ี 5 บา้นเจา้หลาว, 2557) ให้ขอ้มูลเสริมวา่ “งบประมาณท่ีจะใช้ในการ
พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตอ้งรองบประมาณตามระเบียบขั้นตอนทางราชการในการ
จดัสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกและการปรับปรุงพฒันาทาํให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการใช้
ประโยชน ์
   4.2.4.2  การจดัการดา้นขยะมูลฝอย 
   จากผลการศึกษาขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการจดัการ ในประเด็นของการ
จดัการขยะมูลฝอย พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผูน้าํชุมชน คนท่ี3 หมู่7 บา้นคุง้กระเบน, 2557) 
ใหข้อ้มูลวา่ “ภายในพื้นท่ีศูนยฯ์ มีจุดทิ้งขยะค่อนขา้งนอ้ย จึงทาํให้เวลาท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว
จาํนวนมาก ไม่มีจุดทิ้งขยะรองรับขยะ เม่ือนกัท่องเท่ียวไม่รู้ว่าจะเอาขยะไปทิ้งท่ีไหนก็เกิดความ 
มกัง่ายเอาไปทิ้งตามโคนตน้ไมห้รือตามพุม่ไม ้ทาํใหท้ศันียภาพท่ีสวยงามของพื้นท่ีเสียหายไป ” 
   4.2.4.3  การบริการของท่ีระลึกและร้านอาหาร 
   จากผลการศึกษาขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคทางดา้นการจดัการ ในประเด็นของการ
จดับริการของท่ีระลึกและอาหาร พบวา่ ภายในศูนยฯ์ จะมีร้านท่ีขายของท่ีระลึก 2 ร้าน และร้านขาย
อาหาร 1 ร้าน ทั้งร้านขายของท่ีระลึกและร้านขายอาหารจะอยูใ่นความดูแลของทางศูนยฯ์ โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (นกัท่องเท่ียว คนท่ี 6, 2557) และ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (เจา้หนา้ท่ีศูนย ์คนท่ี2, 
2557) ให้ขอ้มูลว่า “ ถา้ช่วงไหนท่ีมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก ร้านอาหารภายในศูนยฯ์ไม่สามารถ
รองรับไดท้ั้งหมด และร้านขายของท่ีระลึกก็มีสภาพเก่า ดูทรุดโทรม ไม่มีการปรับปรุงพฒันาให้ดี
ข้ึน จึงไม่ดึงดูดใหก้บันกัท่องเท่ียวเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้มากนกั ”  

  จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1) องค์ประกอบด้านพื้นท่ี พบว่า มีความลําบากในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว และเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศยงัไม่เพียงพอ 2) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม พบวา่ บุคลากรใน
การให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มยงัคงไม่เพียงพอ และบุคลากรยงัขาดการ
เช่ือมโยงประเด็นเน้ือหาของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวกบัความรู้แขนงอ่ืนๆ 3) องค์ประกอบดา้นการมี
ส่วนร่วม พบว่า ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม และขาดความต่อเน่ืองในการสร้างกลุ่มเครือข่าย
มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน 4) องค์ประกอบด้านการจัดการ พบว่า การจัดการด้านขยะมูลฝอยยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ และ บริการร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหารยงัไม่เพียงพอ 
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4.3  แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมของศูนย์ศึกษาการพฒันา 
      อ่าวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันา

อ่าวคุง้กระเบนฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน จากการเก็บขอ้มูลแบบการสัมภาษณ์และ
การสังเกตการณ์โดยการลงพื้นท่ีของผูว้ิจยั ทาํให้ไดแ้นวทางในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตาม
องคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงัน้ี 

 
4.3.1  องค์ประกอบด้านพืน้ที่ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ในการจดัการเก่ียวกับการท่องเท่ียวของศูนย์ศึกษาการพฒันา 
อ่าวคุง้กระเบนฯ ตามองค์ประกอบดา้นพื้นท่ีมีความเหมาะสม และส่งผลสําเร็จต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหลายประการดว้ยกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เสนอเป็นแนวทางในการจดัการให้ศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

  4.3.1.1  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองขุด คนท่ี 
1, 2557) และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (เจ้าหน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ คนท่ี 3, 
2557) ใหข้อ้มูลวา่  

 
“ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ควรมีการพฒันาปรับปรุงพื้นท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียวให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้เต็มท่ี โดยตอ้งปรับปรุงพื้นท่ีให้เกิด

ความสวยงาม โดดเด่น ปลอดภัย และสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มศกัยภาพของพื้นท่ี และควรมีการประสานงานขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ืองและมีการติดตามผล

อยูเ่สมอ” 

   4.3.1.2  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรมีการกาํหนดพื้นท่ีรองรับการ
ใชป้ระโยชน์แหล่งท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม และหาวิธีการต่างๆ ท่ีจะลดปัญหาการใชป้ระโยชน์ใน
พื้นท่ีคราวเดียวกนัมากๆ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
คนท่ี 1, 2557) ให้ขอ้มูลวา่  “ตอ้งเพิ่มการให้ขอ้มูลข่าวสารให้กบันกัท่องเท่ียวทราบและเขา้ใจ เพื่อ
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จะไดห้ลีกเล่ียงหรือเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียวหรือเลือกไปใชบ้ริการในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 
นอกเขตพื้นท่ีศูนยฯ์ ท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก” และ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี2 หมู่ท่ี5 
บา้นเจา้หลาว, 2557) ใหข้อ้มูลเสริมในประเด็นดงักล่าววา่  
 

“ ตอ้งเพิ่มเจา้หน้าท่ีเขา้ไปดูแลจดัการนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในช่วง

เทศกาลวนัหยุดโดยการประสานงานขอสนับสนุนอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีจาก

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ตาํรวจ อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ให้เข้ามาช่วย

ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตวัในการทาํงานเพิ่มมากข้ึน” 

 
  4.3.2  องค์ประกอบด้านกจิกรรม 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ในการจดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าว
คุง้กระเบนฯ  ตามองคป์ระกอบดา้นกิจกรรม ซ่ึงไดด้าํเนินงานในการจดัการให้การศึกษาและสร้าง
จิตสํานึกดา้นส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งดี แต่ก็ยงัพบปัญหาอุปสรรถท่ีเกิดข้ึนในส่วนขององค์ประกอบ
ดา้นกิจกรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้วิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เสนอเป็นแนวทางในการ
จดัการใหศู้นยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
  4.3.2.1  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรมีการพฒันาและเพิ่มบุคลากรท่ี
สามารถให้ความรู้ในการสร้างจิตสํานึกด้านส่ิงแวดล้อมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียว 
เยาวชน หรือประชาชนทัว่ไป โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ คนท่ี 4, 2557) ให้ข้อมูลว่า “ศูนยฯ์ ควรมีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปให้ความรู้ตามจุดต่าง ๆ 
ภายในแหล่งท่องเท่ียว และให้มีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้ระหว่างเจา้หน้าท่ีดว้ยกนัและกบั
บุคคลภายนอกท่ีสนใจในด้านต่างๆ” นอกจากน้ี ศูนยฯ์ ควรมีการจดัหาและพฒันากิจกรรมท่ีให้
ความรู้และสร้างจิตสํานึกท่ีหลากหลาย น่าสนใจและทนัเหตุการณ์กบัขอ้มูลข่าวสารในกระแส
สังคมปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  4.3.2.2  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรมีการตรวจสอบระบบส่ือ
ความหมายธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้ โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 30 (เจา้หน้าท่ีกรมการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) ใหข้อ้มูลวา่ “ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลและป้ายส่ือความหมายให้ทนัสมยั 
มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย” หรือถ้ามีงบประมาณไม่เพียงพอในการพฒันาและดูแล
บาํรุงรักษา จาํเป็นต้องดาํเนินการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มาช่วยอีกทางหน่ึง 
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  4.3.3  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 

จากผลการศึกษาในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ถึงแมว้่าศูนยจ์ะมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัประชุมเพื่อแจง้ให้ทราบ เก่ียวกบัขอ้มูล
การท่องเท่ียวของทางศูนยฯ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม โดยการนาํ
ตวัแทนของสมาชิกแต่ละกลุ่มเขา้มาร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา วางแผน ตดัสินใจในการดาํเนินงาน
และการประเมินผลการดาํเนินงาน แต่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 หมู่ท่ี 4 บา้นหมูดุด
, 2557) ใหข้อ้มูลวา่  

 
“ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการจดัการในเร่ืองของการท่องเท่ียว ถูกจาํกดั

ในเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งอาํนาจในการตดัสินใจส่วนใหญ่อยู่ท่ีผูน้าํชุมชน 

ขณะเดียวกันผลประโยชน์ท่ีได้รับจะกระจายอยู่ในกลุ่มผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในการ

ดาํเนินการเท่านั้น เพราะฉะนั้นทางศูนยฯ์ ควรจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอยา่งแทจ้ริง” 

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ควรมีการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินอยา่งจริงจงั โดยการใหก้ารช่วยเหลือดา้นขอ้มูลและให้คาํปรึกษาหาวิธีการเพื่อให้
กลุ่มสามารถรวมตวักนัได ้ตลอดจนช่วยประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลดา้นการ
ท่องเท่ียวและพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบัคนในชุมชนโดยตรง ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนการสร้าง
องค์กรให้มีความเขม้แข็งโดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 หมู่ท่ี 7 บา้นคุง้กระเบน, 
2557) ให้ขอ้มูลว่า “ต้องมีการสร้างเครือข่ายมคัคุเทศก์ท้องถ่ินให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเน่ืองของการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวโดยอาศยัมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน และศูนยฯ์ ควรมีการส่งเสริม
ขยายกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินไปยงัชุมชนอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงดว้ยเช่นกนั” 
 
  4.3.4  องค์ประกอบด้านการจัดการ 
 จากผลการศึกษาพบวา่ในการจดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ ตามองค์ประกอบด้านการจดัการในภาพรวม มีการดาํเนินการไปในทิศทางท่ีดี แต่ก็มี
ปัญหาอุปสรรคในการจดัการบางประการท่ีไม่อาจทาํให้การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ประสบความสําเร็จไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เสนอเป็นแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 
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  4.3.4.1  ศูนยฯ์ ควรมีการเพิ่มจาํนวนวนัหรือชัว่โมงในการจดัรายการวิทยุของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ผา่นสถานีวทิยชุุมชนในทอ้งถ่ิน โดย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 1 หมู่ท่ี 4 บา้นหมูดุด, 2557) ให้ขอ้มูลวา่  “ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ตอ้งมี
การเพิ่มการประชาสัมพนัธ์และบริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
ประชาชนเขา้ถึงในการรับรู้ข่าวสารได้ง่าย หรือการใช้ระบบอินเตอร์ในการนาํเสนอขอ้มูลและ
แนะนาํแหล่งท่องเท่ียว” นอกจากน้ี ตอ้งสนับสนุนและช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจเอกชนในดา้น
ขอ้มูลการท่องเท่ียวและส่งเสริมการตลาดผา่นหน่วยงานหลกัท่ีดูแลดา้นการท่องเท่ียวในภาพรวม 
เช่น ศูนยก์ารท่องเท่ียวและกีฬา สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว เป็นตน้ 
  4.3.4.2  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรเพิ่มเร่ืองของการดาํเนินการ
เช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีศูนยฯ์ โดยมอบหมายงานให้มีผูรั้บผิดชอบ
ดูแลท่ีชัดเจนและดาํเนินการประสานงานการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีให้มีความชัดเจนบนพื้น
ฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ซ่ึงใหส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 30 (เจา้หนา้ท่ีกรมการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
ให้ขอ้มูลเสริมวา่ “ควรหาเวทีการประชุมหน่วยงานท่ีดูแลในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งให้มีโอกาส
ได้พบปะ พูดคุย และหาแนวทางการดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวไปในทิศทางเดียวกนัและมีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวใหเ้ป็นโครงข่ายการท่องเท่ียวท่ีแทจ้ริง” 
  4.3.4.3  ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรมีการพฒันาส่ิงอาํนวยความ
สะดวกตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและการใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัและมองถึงไปในอนาคต และ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ต้องได้รับการดูแลและพฒันาปรับปรุงให้มีความพร้อมรองรับ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์อยู่เสมอ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (ชาวบา้นคนท่ี 7 หมู่ท่ี 7 บา้นคุง้
กระเบน, 2557) ให้ข้อมูลว่า “ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีควรได้รับการพฒันาเร่งด่วนในปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ การขยายถนนและพื้นท่ีจอดรถให้สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดเ้พียงพอ ไฟฟ้าท่ีให้แสง
สวา่งทาง และหอ้งนํ้า เป็นตน้” 

จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวทางในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมสาํหรับพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี
1) องค์ประกอบด้านพื้นท่ี พบว่า ควรมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสวยงาม และควร
กาํหนดพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกบัการท่องเท่ียว 2) องค์ประกอบดา้นกิจกรรม พบว่า 
ควรเพิ่มบุคลากรในการใหค้วามรู้และการสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3) องคป์ระกอบดา้นการมี
ส่วนร่วม พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และ ควรมีการ
สนบัสนุนใหมี้การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินอยา่งจริงจงั 4) องคป์ระกอบดา้นการจดัการ 



109 

พบวา่ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว เพิ่มการเช่ืองโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
และ ควรเพิ่มการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกในพื้นท่ี 



 

บทที ่5 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาการด าเนินงานการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 2) เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ในการพฒันาจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ  
3) เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจาก
กรมการท่องเท่ียวและกีฬา เจ้าหน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองขุด ผูน้ าชุมชนหมู่ท่ี 4 บา้นหมูดุด ผูน้ าชุมชนหมู่ท่ี 5 บา้นเจา้หลาว ผูน้ า
ชุมชนหมูท่ี่ 7 บา้นคุง้กระเบน ประชาชนในพื้นท่ี และนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพร้อมขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 

 5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน 
จงัหวดัจนัทบุรี ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 
 

5.1.1  การด าเนินงานการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  
 จากการศึกษาการด าเนินงานการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าว
คุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
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5.1.1.1  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี 
 จากการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านพื้นท่ี พบว่า ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้ง

กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เดิมทีพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นป่าชายเลนท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม และ
ไดมี้การพฒันาฟ้ืนฟูมาเร่ือยๆ จนกลายเป็นป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ และลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
ของพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ติดกบัทะเลหาดเจา้หลาวและหาดแหลมเสด็จ และถือวา่
ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ นอกจากใช้
ในการศึกษาทางธรรมชาติแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเช่นเดียวกนั โดยสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ บุษกร ภวจินดา (2547) ซ่ึงพบวา่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ถูกน ามาพิจารณาเพื่อฟ้ืนฟู
สภาพทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมและป้องกนัไม่ให้ทรัพยากรใหม่ๆ ตอ้งถูกท าลาย ทั้งน้ีอาจ
กล่าวไดว้า่ ทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว การจดัการพื้นท่ีธรรมชาติ
เพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติของบริเวณนั้นๆ จึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และยงัสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 (2554) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความย ัง่ยืน และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมให้กลบัคืนสู่
สภาพเดิม เพื่อน าไปสู่กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม และวถีิชีวติของชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

  นอกจากนั้น ในพื้นท่ีศูนยฯ์ ยงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศท่ี
ท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มากข้ึน ก็คือ พะยูน และป่าชายเลน 
ซ่ึงการท่ีพื้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นวฒันธรรมหรือทางธรรมชาติก็ตาม ถือวา่
เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีส าคัญในการสร้างจุดเด่นให้กับสถานท่ีท่องเท่ียวรวมไปถึงเป็นจุดขายให้
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชม ดงันั้น เราจะเห็นว่าพื้นท่ีตั้งของศูนยศึ์กษาการพฒันาอา้วคุง้กระเบนฯ 
แห่งน้ีในส่วนขององคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ทั้งสภาพพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศอยา่งชดัเจน รวมไปถึงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบนิเวศเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิฐริน ไลพ้นัธ์ (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองศกัยภาพ
และแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมีศกัยภาพด้านพื้นท่ีธรรมชาติท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศและ
ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ    

  ดงันั้น จากองค์ประกอบด้านพื้นท่ี สามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จะตอ้งมีการค านึงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับธรรมชาติหรือระบบนิเวศ โดย
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จะตอ้งมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ จึงจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นมีความพร้อมดา้นพื้นท่ีในการท่ีจะ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                

  5.1.1.2  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 
   จากการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านกิจกรรม พบว่า ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ มีกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
คือ กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบนฯ โดยเกิดจากกลุ่มงานป่าไมเ้ล็งเห็น
ความส าคัญของป่าชายเลนท่ีมีต่อระบบนิเวศวิทยาและการปลูกจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน จึงได้จดัสร้างสะพานทางเดินตามแนวป่าชายเลนบริเวณอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ ตลอดเส้นทางเดินมีศาลาส่ือความหมายอธิบายให้ทราบถึงประโยชน์ของระบบ
นิเวศวิทยา ห่วงโซ่อาหารในแง่มุมต่างๆ ของป่าชายเลน โดยจะแสดงอยู่ในรูปของซุ้มให้ความรู้
ต่างๆ นอกจากจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแลว้ยงัมีสถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น ้ าเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โดยสถานแสดงพนัธ์ุน ้ าสัตวน์ ้ าแห่งน้ีไดมี้การจดัโชวส์ายพนัธ์ุปลา
ชนิดต่างๆ ตลอดจนภายในสถานแสดงสัตวน์ ้ า ยงัมีการแสดงระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุง้กระเบน
และความสัมพนัธ์ของสัตวน์ ้ ามีทั้งประเภทสวยงาม และสัตวน์ ้ าท่ีทีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้
นกัเรียนนกัศึกษา ประชาชน และผูท่ี้สนใจใช้เป็นท่ีศึกษาหาความรู้และท าให้เกิดความเพลิดเพลิน
ในความสวยงามของสัตวน์ ้ า และกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกกิจกรรมหน่ึงของทางศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯ ก็คือ การเล้ียงปลาในกระชงั ไดส้ร้างข้ึนมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการขยายพนัธ์สัตว์
น ้าท่ีหายากในพื้นท่ีทะเลอ่าวคุง้กระเบน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชฏาพร ขุนทองเพชร (2550) 
ซ่ึงได้ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของถ ้ าภูภาเพชร พบว่า การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของถ ้าภูภาเพชรเป็นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีแฝงดว้ยกระบวนการเรียนรู้
และสร้างความเขา้ใจด้านส่ิงแวดลอ้มให้กบันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งเป็นอย่างดี และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิเวศ อรุณเบิกฟ้า (2553) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการทรัพยากรป่าชาย
เลน ของชุมชนบา้นหนองสมาน อ าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรัง พบวา่ ภายในชุมชนมีการพฒันาป่า
ชายเลน โดยความพยายามสร้างเครือข่ายในการจดัการป่าชายเลน ยกระดบัให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้การจดัการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการปลูกจิตส านึกให้เยาวชนรุ่นหลงัโดยการถ่ายทอด
ความรู้เช่ือมโยงกบัโรงเรียนชุมชนบา้นหนองสมานและชุมชนใกล้เคียงต่อไป ดังนั้นกิจกรรม
เหล่าน้ี ถือว่าเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนรวมไปถึงความต้องการให้นักท่องเท่ียว 
เยาวชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญัของระบบ
นิเวศ และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนคุณค่า ความเช่ือ วฒันธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนกั และ
จิตส านึกในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  
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   ในดา้นของการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯก็ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี คือ กิจกรรมคุง้กระเบนเทิดไท้
องคร์าชนั พฒันาชายหาดร่วมกนั เพื่อสานฝันทะเลงาม ในการด าเนินงานนั้นเกิดจากความร่วมมือ
กนัของทุกภาคส่วนรวมไปถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มาช่วยกนัดูแลพื้นท่ีให้มีความสะอาดสวยงาม และยงัมี
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุดกบัทางศูนยศึ์กษาการพฒันา 
อ่าวคุง้กระเบนฯ ร่วมมือกนัในการจดักิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในวนัส าคญั ซ่ึงถือวา่
เป็นกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมกบัมนุษย ์ตลอดจนปลูกสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการห่วงใยและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชญาน์ นกัฟ้อน (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พบว่า 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีแนวทางการจดัการด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศไดอ้ย่างสมบูรณ์และ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นต่างๆ จากแหล่งท่องเท่ียว และท าให้นกัท่องเท่ียวเกิด
ความรู้ความเขา้ใจและจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติมากข้ึน และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2542) ได้ศึกษาเร่ืองการวางแผนการท่องเท่ียว จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า การพฒันาจิตส านึกทางการท่องเท่ียว จะตอ้งมีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทุกฝ่าย โดยการให้ความรู้และ
ส่ือความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกทางการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม  
ในดา้นของระบบส่ือความหมายธรรมชาติ ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ไดด้ าเนินการ
จดัให้มีระบบส่ือความหมายธรรมชาติ โดยให้เจา้หน้าท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯและ
ป้ายส่ือความหมายต่างๆ รวมถึงแผ่นพับ ช่วยเป็นส่ือกลางในการแนะน าถ่ายทอดให้กับ
นกัท่องเท่ียวหรือประชาชนในพื้นท่ีท่ีเขา้มาเยีย่มชม  

  ดงันั้น จากองค์ประกอบดา้นกิจกรรม สามารถสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จะตอ้งมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคูก้บัการสร้างจิตส านึกท่ีดี
ในการเป็นนกัอนุรักษ ์รวมไปถึงการส่ือความหมายทางธรรมชาติจะตอ้งมีความถูกตอ้งและชดัเจน
สามารถอธิบายใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจไดง่้าย จึงจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นมีความพร้อมดา้นในการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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  5.1.1.2  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม 
  จากการศึกษาถึงองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม พบวา่ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าว

คุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในวิเคราะห์
ปัญหา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการการตดัสินใจก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาไปจนถึงขั้นการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล และทางศูนยฯ์ มีการจดัเวทีการประชุมทุกวนัท่ี 9 ของเดือน จะเชิญ
หน่วยงานในพื้นท่ี คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขุด ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน ชาวบา้นหรือตวัแทน
กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน โดยเป็นการพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้ง
ช่วยกนัเสนอแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการด าเนินการและมอบหมายหน้าท่ีให้มีผูรั้บผิดชอบในการ
ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานอีกคร้ัง รวมถึงการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดโดยเฉพาะชุมชนต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมในการตดัสินใจ มุ่งเน้นความรู้และความ
รับผดิชอบต่อแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีตอ้งไม่ละเลยองคป์ระกอบในเชิงวฒันธรรมชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ น าชยั ทนุผล (2542) พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินนั้น เป็นเป้าหมาย
ส าคญัของกระบวนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและถือไดว้า่เป็นพื้นฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในองค์
รวมของระบบ และจดัเป็นองคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวรูปแบบน้ี และแนวคิดน้ีเนน้การให้
ความส าคญัแก่ประชาชนทอ้งถ่ินในการท่ีมีบทบาทในการก ากบัดูแล และควบคุมทรัพยากรและการ
ท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินมากข้ึนและสามารถให้ประชาชนทอ้งถ่ินด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี ดงันั้น  
ท่ีประชุมของทางศูนย์ฯ จึงเป็นเวทีกลางในการแลกเปล่ียนข้อมูลติดตามผลการด าเนินงาน 
ตลอดจน ร่วมก าหนด ทิศทางการพฒันา หรือด าเนินการต่างๆ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภราเดช พยฆัวิเชียร (2545) ซ่ึงพบวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งประกอบไปดว้ย กระบวนการ
หรือกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงมุ่งเน้นการด าเนินการตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ เร่ือง
ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดโดยเฉพาะชุมชนตอ้ง
ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมในการตดัสินใจ  

  ในดา้นของการส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่าวมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินของศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการจดัอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินปีละ 2 คร้ัง โดยส่วนมากก็จะเป็นการ
อบรมหลกัสูตรให้ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุพืชและส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลนเพราะวา่พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น 
ป่าชายเลนและมีความส าคญักับศูนยฯ์ มาก รวมไปถึงท าให้ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวบา้นใน
ชุมชนหรือชาวบา้นในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน จากการจา้งงานท่ีเกิดในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ และท าให้เยาวชนในพื้นท่ีมีมีโอกาสได้ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน นอกจากนั้น
ประชาชนหรือนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ของศูนยฯอย่างเต็มท่ี ซ่ึงภายใน
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯยงัมีหน่วยงานต่างๆ ไวค้อยให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น 
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กรมปศุสัตว ์กรมการเกษตร กรมประมง กรมการพฒันาท่ีดินเป็นตน้ โดย สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ มนสั ศุภลกัษณ์ (2544) พบว่า การส่งเสริมอาชีพให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินทางการท่องเท่ียว เป็น
การพฒันาการสร้างโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับชุมชนท้องถ่ินให้สามารถจัดการการท่องเท่ียวของตนเอง และให้ชุมชนท้องถ่ินได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อันจะท าให้ชุมชนท้องถ่ินเกิดความหวงแหนและรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่ลอดไป 

  ดงันั้น จากองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม สามารถสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จะตอ้งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา วางแผนในการ
แกปั้ญหา ไปจนถึงขั้นตอนการติดตามตรวจสอบประเมินผลตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน 
และมีการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนในถอ้งถ่ินให้มีรายไดห้รือไดรั้บผลประโยชน์ในการเป็น
แหล่งท่องเท่ียว จึงจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นมีความพร้อมดา้นการมีส่วนร่วมในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  5.1.1.2  องคป์ระกอบดา้นการจดัการ 
   จากการศึกษาถึงองค์ประกอบดา้นการจดัการ พบว่า ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ มีการจดัการในหลายๆ ดา้น คือ แผนพฒันาในพื้นท่ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีอยู่
ในระหว่างการด าเนินการ ก็คือ การขยายถนนบริเวณเส้นทางตั้งแต่วงเวียนหมูดุดเขา้มาจนถึงท่ีตั้ง
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ และติดตั้งดวงไฟบริเวณทางเดินริมหาด เพื่อรองรับจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี การพฒันาในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นนอกจะเป็นการปรับปรุง
ทศันียภาพใหส้วยงามแลว้ยงัเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือประชาชนในพื้นท่ี
ให้สามารถเขา้มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของบุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 
(2542)  พบวา่ ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีของ จะตอ้งมีการพิจารณาถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ของพื้นท่ี ในการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวและปริมาณนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ี
สามารถอยู่ไดด้ว้ยความพอใจและไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม และทางศูนยศึ์กษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการค านึงถึงศกัยภาพของชุมชนดา้นวถีิชีวติและศกัยภาพของพื้นท่ีจาก
การปรับเปล่ียนโปรแกรมการท่องเท่ียวในแต่ละฤดูกาลให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในศูนยฯ์ มีความพร้อมในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น
ห้องพกัให้กบักลุ่มท่ีมาเป็นหมู่คณะท่ีมาอบรมหรือจดัสัมนา มีจุดกลางเตน้ท์ มีห้องประชุมขนาด
ใหญ่ห้องจดัอบรมสัมนา ร้านขายของท่ีระลึก  ถือว่าเป็นการสร้างได้รายให้กบัชุมชนไปในตวั 
เพราะฉะนั้นส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการท่ีดีก็เป็นจุดท่ีสามารถท าให้นักท่องเท่ียว
ประทบัใจเม่ือมาเยือน และกลบัไปกล่าวถึงความประทบัใจท่ีไดรั้บ เป็นการประชาสัมพนัธ์การ
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ท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนั้นยงัมีโอกาสท่ีนกัท่องเท่ียวจะกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีกในอนาคต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kannan Subbiah (2012) ซ่ึงศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การบริหารจดัการการ
พฒันาท่องเท่ียวเชิงนิเวศในปาปัวนิวกินี พบว่า การอ านวยความสะดวก เร่ืองการขนส่ง ท่ีพกั 
กิจกรรมร้านอาหาร และกิจกรรมส าหรับการท่องเท่ียวมีความส าคญัในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดรรชนี เอมพนัธ์ (2545) พบว่า 
ปัจจัยทางกายภาพและการอ านวยความสะดวก ทั้ งด้านการบริหารจัดการและการบริการ
นักท่องเท่ียวนั้น เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดความประทับใจ และอ านวยความสะดวกต่อ
นกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีการดูแลเร่ืองความสะอาดและการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการต่างๆ จึงเป็น
เร่ืองท่ีผู ้ดูแลต้องให้ความส าคัญและต้องมีการด า เนินการอย่างต่อเน่ือง สม ่ าเสมอเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ส่วนปัญหาทางดา้นมลพิษท่ีทางทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้
กระเบนฯ ประสบปัญหานั้นมีเพียงปัญหาขยะท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียวเท่านั้น การจดัการของทางศูนย์
ก็คือมีการเพิ่มจ านวนถงัขยะเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนขยะ และมีการเขียนป้ายรณรงคห์้ามทิ้งขยะ
ตามจุดต่างๆ     
   ดงันั้น จากองคป์ระกอบดา้นการจดัการ สามารถสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ตอ้งมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกรวมไปถึงมีการพฒันาพื้นท่ีให้มีความโดดเด่นเพื่อท่ีจะ
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียว และตอ้งมีการค านึงถึงปริมาณนกัท่องเท่ียวให้มีความ
เหมะสมกบัความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี จึงจะท าให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นมีความพร้อมดา้น
การจดัการ ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

5.1.2  ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการพฒันาจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษา
การพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตาม
องคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 
   5.1.2.1  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี 
   ปัญหาอุปสรรคด้านพื้นท่ี ท่ีพบคือ การเดินทางเขา้ถึงแหล่งพื้นท่ีศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่านท าให้การเดิน
ทางเข้าไปด้านใน จะตอ้งมียานพาหนะส่วนตวัเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีจึงอาจจะท าให้นักท่องเท่ียวท่ี
สนใจเขา้มาเท่ียวยงัศูนยฯ์เปล่ียนเป้าหมายแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหม่เน่ืองจากการเดินทางท่ีไม่สะดวก 
รวมไปถึงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง ซ่ึงทางศูนยศึ์กษาการ
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พฒันาอ่าวคุง้กระเบนถือวา่มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินทั้งทางวฒันธรรมหรือทางธรรมชาติค่อนขา้งนอ้ย 
จึงท าใหพ้ื้นท่ีศูนยไ์ม่ค่อยเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเท่ียวชมเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ฉลอง ของเดิม (2548) ท่ีศึกษาศักยภาพของอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่ การคมนาคมหรือการเขา้ถึงพื้นท่ีอยู่
ในระดบัตอ้งปรับปรุง เน่ืองมาจากพื้นท่ีเป็นภูเขา มีเส้นทางเดินรถท่ีคดเค้ียว และส่วนใหญ่รถ
โดยสารจะเขา้ไปไม่ถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติสาละวิน  แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ ณัฐณีย ์ทวีผล 
(2546) ศึกษาเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเม่ียง กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปอง ต าบล
ห้วยแกว้ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ชมชนบา้นแม่ก าปองมีการผสมผสานแนวคิด
และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งจากมุมมองทางวิชาการ องค์กรของรัฐและ
องค์กรธุรกิจเอกชน จนกลายเป็นการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบ และมีกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะพื้นท่ีท าใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชมเป็นจ านวนมาก 
   ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่าปัญหาและอุปสรรคองค์ประกอบดา้นพื้นท่ี ท่ีจะท าให้การ
จัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ประสบความส าเร็จ ก็คือความสามารถในการเข้าถึงพื้นท่ีของ
นกัท่องเท่ียว รวมไปถึงตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศอยา่งเพียงพอ 
   5.1.2.2  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 
   ปัญหาอุปสรรคดา้นกิจกรรม ท่ีพบคือ การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเน่ืองจาก เจา้หน้าท่ีท่ีคอยให้ความรู้มีจ  านวนไม่
เพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม จึงท าให้นกัท่องเท่ียวบางส่วนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ภายในศูนยฯ์ไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีจะขอขอ้มูลในประเด็นท่ีตนเองสนใจ รวม
ไปถึงการเผยแพร่เน้ือหาและการใชแ้หล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ ยงัไม่สามารถให้ความเขา้ใจแต่
นกัท่องเท่ียวไดใ้นทุก ๆ ประเด็น รวมไปถึงการเช่ือมโยงขยายความ เน้ือหาความรู้จากพื้นท่ีศึกษา
ไปสู่ความรู้แขนงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้นักท่องเท่ียวเข้าใจอย่างลึกซ้ึงยงัมีเพียงเล็กน้อย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็ศรี เจริญวานิช และ นิติพล ภูตะโชติ (2541) ศึกษาการพฒันาตลาด
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัมากท่ีสุดใน
การพฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การขาดเจา้หน้าท่ีในการดูแลและแนะน านกัท่องเท่ียว
เก่ียวกบัสถานท่ี และขาดเจา้หนา้ท่ีคอยให้ความรู้ตามจุดท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และขาดการดูแล
เอาใจใส่จากภาครัฐ 
   ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมท่ีจะท าให้การ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ประสบความส าเร็จ คือ การขาดเจา้หน้าท่ีคอยให้ความรู้ในการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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   5.1.2.3  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม 
   ปัญหาอุปสรรคดา้นการมีส่วนร่วม ท่ีพบก็คือ ถึงแมว้่าทางศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหารวมไปถึงร่วมกนั
วางแผนแกไ้ขปัญหาและการติดตามตรวจสอบและประเมินผล แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินยงัคงให้ความร่วมมือค่อนขา้งนอ้ย เป็นเพราะประชาชนค่อนขา้งท่ีจะมีความรู้ทางดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศนอ้ยและอ านาจการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยในการเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาจะเป็น
อ านาจของผูน้ าชุมชนเท่านั้น จึงท าให้ชาวบา้นไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นอะไร เพราะว่าแสดง
ความคิดเห็นไปก็ไม่ไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิฐริน
ไลพ้นัธ์ (2544) ไดศึ้กษาศกัยภาพและแนวทางการพฒันาทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติภู
นางจองนายอย จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนใน
การจดัการท่องเท่ียวยงัมีไม่เพียงพอ และประชาชนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมค่อนขา้งนอ้ย 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิวฒัน์ รัตนเกตุ (2542) จากการศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ีและความ
พร้อมของชุมชนในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ประเภทอ่างเก็บน ้ า พบว่า 
ความคาดหวงัในการจดัการพื้นท่ีในรูปของคณะกรรมการหรือองค์กรในระดบัการตดัสินใจพบว่า
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการตดัสินใจในการด าเนินการกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และโดยส่วนตวัของ
ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีก็มีระดบัการตดัสินใจยงัไม่ถึงขั้นการตดัสินใจด าเนินการ แต่ขดัแยง้กบั
งานวจิยัของ สุณีย ์บริสุทธ์ิ และคณะ (2549) ศึกษาเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพื้นท่ีป่า
ชุมชนห้วยทรายขาว จงัหวดัล าพูน พบว่า ผูน้ าชุมชน และชาวบา้นทาป่าเปาสามารถร่วมกนั
สร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียวในหมู่บา้น และในป่าห้วยทรายขาวไดด้ว้ยตวัเอง ผูน้ าชุมชน และ
คนในหมู่บา้นไดร่้วมกนัจดับา้นพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท จนไดรั้บการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย ์
จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วิเคราะห์ไดว้่า เน่ืองจากผูน้ าชุมชนมีความเขม้แข็งในการ
บริหารจดัการและสามารถรวบรวมประชาชนในทอ้งถ่ินให้มาร่วมท ากิจกรรมร่วมกนัไดโ้ดยพร้อม
เพียง และชาวบา้นในทอ้งถ่ินให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกนัเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 
   ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคองคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมท่ีจะท า
ให้การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ประสบความส าเร็จ คือ การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆในทุกขั้นอยา่งเหมาะสม 
   5.1.2.4  องคป์ระกอบดา้นการการจดัการ 
  ปัญหาอุปสรรคดา้นการจดัการ ท่ีพบคือ การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ี
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เน่ืองจากในช่วงเทศกาลมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวยงัศูนยฯ์เป็น
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จ านวนมากท าให้ห้องพกัท่ีเตรียมไวร้องรับนกัท่องเท่ียวไม่เพียงพอ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้า ซ่ึงถา้
ช่วงไหนมีการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนมากท าให้กระแสไฟฟ้าตก เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ ศูนยฯ์มี
สถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ทจ านวนมากท าให้เกิดการแย่งไฟฟ้า ส่วนดา้นการ
จดัการด้านขยะมูลฝอย ยงัมีการจดัการท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะว่าจุดท่ีทิ้งขยะ
ภายในศูนยฯ์ ถา้เทียบกบัปริมาณขยะจากนกัท่องเท่ียวในแต่ละวนัถือวา่จุดทิ้งขยะมีจ านวนนอ้ยมาก 
เม่ือไม่มีจุดทิ้งขยะก็ท าใหน้กัท่องเท่ียวน าขยะไปทิ้งตามโคนตน้ไมห้รือพุ่มไมท้  าให้ทศันียภาพและ
ความสวยงามของพื้นท่ีหายไป และนอกจากนั้นร้านคา้ขายของท่ีระลึกและร้านอาหารภายในศูนยฯ์
มีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถรองรับการให้บริการกบันักท่องเท่ียวได้เพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ทดัดาว บุญปัญญาโรจน์ (2545) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียววน
อุทยานภูช้ีฟ้าตามหลักการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่าส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านท่ีพกัและ
ร้านอาหารไม่เพียงพอในช่วงฤดูกาล รวมทั้งไม่มีสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวนอุทยานภูชีฟ้า น ้ าใช ้
หอ้งน ้า และถงัขยะสาธารณะไม่เพียงพอส าหรับนกัท่องเท่ียว 
   ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคองคป์ระกอบดา้นการจดัการท่ีจะท าให้
การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ประสบความส าเร็จ คือ การขาดการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก
ในดา้นต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียว ท าใหไ้ม่สามารถรองรับกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้
  ทั้งน้ีผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1 สรุปการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดจันทบุรี 

องค์ประกอบ
ด้านพืน้ที ่

ความเหมาะสม
ของขนาดและ
ขอบเขตของ
พืน้ที ่
- พื้นท่ีมีความ 
เก่ียวเน่ืองกบั
ระบบนิเวศป่า
ชายเลนซ่ึงมี
ความอุดม
สมบูรณ์จึงท า
ใหพ้ื้นท่ีมีความ
เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

เอกลกัษณ์
เฉพาะถิ่นที่
เกีย่วข้องกบั
ระบบนิเวศ 

- ป่าชายเลน
และพะยนู 

 

องค์ประกอบด้านกจิกรรม 

การให้ความรู้เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิง
นิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- เสน้ทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ให้
ความรู้เก่ียวกบัพืชและส่ิงมีชีวติในระบบ
นิเวศป่าชายเลน 

- สถานแสดงพนัธุ์สตัวน์ ้ า ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
พนัธุ์ปลาหายาก  ชนิดปลาสายพนัธุ์ต่างๆ  และให้
ความเพลิดเพลินในการเท่ียวชม 

- การเล้ียงปลาในกระชงั ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
เพาะพนัธุ์ปลาหายากรเต่าและหอย 

การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- มีกิจกรรมท าความสะอาดชายหาดโดย
ชาวบา้นและหน่วยงานราชการช่วยกนัเกบ็
ขยะบนหาดและใตท้ะเล  
ระบบส่ือความหมายธรรมชาต ิ

- มีแผน่พบั โปสเตอร์ และป้ายใหค้วามรู้
ต่าง ๆ เช่น ป้ายช่ือตน้ไม ้ป้ายแสดงช่ือสาย
พนัธุ์สตัวน์ ้ าทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ)  

องค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

- ชาวบา้นมีการรวมกลุ่มตามสาย
อา ชีพและ ส่ งตัว แทน เข้า ไ ป
ประชุมในการเสนอปัญหา แนว
ทางแก้ไขรวมไปถึงร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 

การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศก์ 

- มีการจดัอบรมให้กบัประชาชนท่ีสนใจ
และชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ปีละ 2 คร้ัง 
การยกระดบัคุณภาพชีวติ 

- ศูนยฯ์ ท าใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนจากการจา้งงาน 

- เยาวชน ในชุมชน มีการศึกษาสูงข้ึน 

การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ 
- ศูนยฯ์ มีหลายหน่วยงานท างาน
ร่วมกนั เช่น กรมประมง กรมป่า
ไม ้กรมปศุสตัว ์ฯลฯ สามารถเขา้
ไปขอความช่วยเหลือหรือ
ค าปรึกษาไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

องค์ประกอบด้านการจัดการ 

แผนพฒันาในแหล่งพืน้ที่
ท่องเทีย่ว 

- อยูร่ะหวา่งการขยายถนน
และติดตั้งไฟบริเวณริม
ชายหาดภายในศูนยฯ์ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเทีย่ว 

- มีหอ้งพกัรับรอง บริเวณ
กางเตน็ท ์หอ้งจดัอบรม
สมัมนา หอ้งน ้า และรถราง 

การจัดการมลพษิในแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

- ปัญหาดา้นขยะ ศูนยฯ์ ให้
รถเก็บขยะจากทาง อบต. มา
เกบ็ขยะ อาทิตยล์ะ 2 คร้ัง  
การจัดการร้านอาหารและ
ของทีร่ะลกึ 

- ภายในศูนยฯ์ มีร้านคา้ขาย
ของท่ีระลึกและสินคา้ OTOP 2 
ร้านและร้านอาหารอีก 1 ร้าน 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ด้านพืน้ที ่
- การเดินทางเขา้มายงัศูนยฯ์ ตอ้งอาศยัยานพาหนะ
ส่วนตวัเท่านั้นไม่มีรถบริการขนส่งมวลชนเขา้มาถึง 
- เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน มีนอ้ยเกินไป ท าให้ไม่มีส่ิงดึงดูด
ใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชมเท่าท่ีควร 
ด้านกจิกรรม 
- ศูนยฯ์ มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยเกินไป ไม่
เพียงพอกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะ 
- เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถสร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวไดค้รบ
ทุกประเด็น รวมไปถึงการเช่ือมโยงเน้ือหาความรู้จากพื้นท่ีศึกษา
ไปสู่ความรู้แขนงอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด้านการมส่ีวนร่วม 
- ประชาชนใหค้วามสนใจนอ้ย เน่ืองจากยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและประชาชนไม่มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีแทจ้ริง 
- ขาดการประสานงานดา้นเครือข่ายมคัคุเทศก ์ท าใหก้าร
ด าเนินงานดา้นมคัคุเทศกข์าดความต่อเน่ือง 
ด้านการจัดการ 
- เม่ือภายในศูนยฯ์ มีการใชไ้ฟฟ้าจ านวนมากจะท าให้
กระแสไฟฟ้าตก เน่ืองจากมีการแยง่ใชไ้ฟฟ้ากนักบัทาง
สถานประกอบการรีสอร์ท บริเวณรอบ ศูนยฯ์ 
- จุดท้ิงขยะค่อนขา้งนอ้ยไม่เพยีงพอตอ่ปริมาณขยะของนกัท่องเท่ียว 
- ร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหารไม่เพียงพอกบั
นกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลและมีสภาพทรุดโทรม  
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  5.1.3  แนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพฒันา  
                       อ่าวคุ้งกระเบนฯ เพือ่พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
              จากการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตาม
องคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 
   5.1.3.1  องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี 
   ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการให้บริการขนส่งสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมา
เท่ียวชมและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน และควรการปรับปรุงพื้นท่ี
ท่องเท่ียวทางดา้นทศันียภาพใหมี้ความโดดเด่น และสวยงาม เพราะเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะตอ้งมีลกัษณะเด่นหรือส่ิงนกัท่องเท่ียวตอ้งพูดถึง ตวัอยา่งเช่น มีสวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีมี
สีสันสวยงาม มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจให้กบันกัท่องเท่ียว หรือจดัสร้างพื้นท่ีให้เป็นแลนด์มาร์คเพื่อ
เอาไวเ้ป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเท่ียว เป็นตน้  ซ่ึงสามารถเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเขา้มา
เท่ียวชมได้   และ ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ควรมีการก าหนดพื้นท่ีรองรับการใช้
ประโยชน์แหล่งท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม และหาวิธีการต่างๆ ท่ีจะลดปัญหาการใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีคราวเดียวกนัทีละมาก ๆ เพราะถา้เป็นในช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดยาวติดต่อกนัหลายวนั จะมี
นักท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชมยงัศูนย์ฯเป็นจ านวนมาก ดงันั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีคอยช้ีแจง
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบว่าทางศูนยฯ์ มีกิจกรรมอะไรให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมบา้งและอธิบาย
เส้นทางหรือจุดส าคญัๆภายในศูนยฯ์ตอ้งแจง้ให้นกัท่องเท่ียวทราบอยา่งชดัเจนเพื่อท่ีจะไดก้ระจาย
นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมตามจุดต่างๆ ภายในศูนย ์เพื่อไม่ให้เกิดการใช้พื้นท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงมาก
เกินไป และนอกจากนั้น ก็ควรจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีประจ าตามจุดส าคญัต่างๆ ให้เพียงพอกบัปริมาณ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวชม  

  5.1.3.2  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม 
   ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรมีการพฒันาและเพิ่มบุคลากรท่ีสามารถ
สร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียว เยาวชน หรือประชาชน 
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวเพราะการให้ความรู้ ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เป็นแนวทางหน่ึงของการพฒันาจิตส านึกจากการท่องเท่ียว อนั
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้มีความตระหนกั มีจิตส านึกท่ีดี และ
ถูกตอ้ง ในการช่วยกนัป้องกนัรักษา มีความหวงแหนในทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน ควบคู่
ไปกับการท่องเท่ียวอย่างสมดุล และศูนย์ฯ ควรมีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบติังานครบตามจุดให้
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ความรู้ต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียว และให้มีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้ระหว่างเจา้หน้าท่ี
ด้วยกนัและกับบุคคลภายนอกท่ีสนใจ เพื่อจะได้มีส่วนช่วยให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานอีกทางหน่ึง 
นอกจากน้ี ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ตอ้งมีการจดัหาและพฒันากิจกรรมท่ีให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกท่ีหลากหลาย น่าสนใจและทนัเหตุการณ์กับข้อมูลข่าวสารในกระแสสังคม
ปัจจุบนัอยู่เสมอ และตอ้งมีการตรวจสอบระบบส่ือความหมายธรรมชาติท่ีมีอยู่ภายในศูนยฯ์ อยู่
เสมอให้มีสภาพพร้อมใช้ และมีการปรับปรุงข้อมูลส่ือคามหมายให้ทนัสมยั มีข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ชดัเจน เขา้ใจง่าย หรือถา้หากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการพฒันาสร้างใหม่และดูแลบ ารุงรักษา
ของเดิมให้ไดม้าตรฐาน จ าเป็นตอ้งด าเนินการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกเขา้มาช่วยอีกทางหน่ึง 

  5.1.3.2  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม 
   ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ปฏิบติัการ 
และมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผล เน่ืองจากทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรของชุมชน ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เป็นการสร้างความเขม้แข็ง
ในกบัชุมชนทอ้งถ่ินไปในตวั นอกจากนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามี
บทบาทในการบริหารจดัการ ถือว่าเป็นการระดมความคิดในการบริหารจดัการ ซ่ึงจะช่วยให้การ
บริหารจดัการประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และควรมีการสร้างเครือข่าย
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ืองของการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวโดย
อาศยัมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน โดยทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯตอ้งมีการส่งเสริมขยายกลุ่ม
เครือข่ายมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินไปยงัชุมชนอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึง  

  5.1.3.3  องคป์ระกอบดา้นการจดัการ 
  ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพนัธ์และ

บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและประชาชนเขา้ถึงในการรับรู้ข่าวสาร
ได้ง่าย หรือการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการน าเสนอข้อมูลและติดต่อข้อมูล เน่ืองจากการรับรู้
ข่าวสารในปัจจุบนั ค่อนขา้งท่ีจะมีความรวดเร็วโดยใชช่้องทางจากส่ือทางอินเตอร์เน็ต เพราะฉะนั้น
ถา้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยใช้ส่ือเหล่าน้ีในการประชาสัมพนัธ์จะเป็นการ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมมากยิ่งข้ึน และตอ้งเพิ่มเร่ืองของการด าเนินการเช่ือมโยงเครือข่าย
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีศูนยฯ์ โดยมอบหมายงานให้มีรับผิดชอบดูแลท่ีชัดเจนและ
ด าเนินการประสานงานการท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีให้มีความชัดเจนบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
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น่าเช่ือถือ โดยหาเวทีการประชุมหน่วยงานท่ีดูแลในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งให้มีโอกาสไดพ้บปะ 
พูดคุย และหาแนวทางการด าเนินการจดัการท่องเท่ียวไปในทิศทางเดียวกนัและมีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นโครงข่ายการท่องเท่ียวท่ีแทจ้ริง และศูนยฯ์ ควรมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก
เพิ่มตามความเหมาะสมของพื้นท่ี เช่น มีจุดทิ้งขยะให้เพียงพอกบัปริมาณขยะจากนกัท่องเท่ียว ตูก้ด
เงินอตัโนมติั ตูโ้ทรศพัท์สาธารณะ และการบริการจดัการให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงศูนยฯ์ ควรเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาประกอบกิจการร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก
ใหเ้พียงพอกบันกัท่องเท่ียวและปรับปรุงร้านท่ีมีอยูเ่ดิมใหดี้ข้ึน  

  ทั้งน้ีแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 5.2 



 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่5.2  สรุปแนวทางในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี 

แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัจันทบุรี 

องคป์ระกอบดา้นพ้ืนท่ี องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม องค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วม องค์ประกอบด้านการจดัการ 

- ศูนยฯ์ ควรประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ือส่งเสริมให้มีการเขา้ถึงพ้ืนท่ีไดส้ะดวก
ข้ึน 
- ศูนยฯ์ ควรมีการปรับปรุงทศันียภาพใน
พ้ืนท่ีให้มีความโดดเด่นสวยงาม เพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียว 
- ศูนย์ฯ ต้องก าหนดพ้ืนท่ีรองรับการใช้
ประโยชน์แหล่งท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม มี
การช้ีแจงแหล่งท่องเท่ียวภายในศูนยฯ์กับ
นักท่องเท่ียวให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาการ
ใชพ้ื้นท่ีจุดใดจุดหน่ึงมากเกินไป  

- ศูนยฯ์ ต้องมีการพฒันา
แ ล ะ เ พ่ิ ม บุ ค ล า ก ร ท่ี
สามารถให้ค  าแนะน าใน
การให้ค  าปรึกษาทางดา้น
การให้ความรู้และการ
สร้างจิตส านึกเ ก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ศู น ย์ฯ ค ว ร จ ะ มี ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บบ ส่ื อ
ความหมายให้ มีสภาพ
พร้อมใชแ้ละทนัสมยั 

- ศูนย์ฯ ควรเ พ่ิมการประชาสัมพันธ์และบริการ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
เพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงในการรับขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย 
- ศูนยฯ์ ควรเพ่ิมการด าเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีศูนย ์
- ศูนย์ฯ ควรดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีการเพ่ิมส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เช่น ตูก้ดเงินอตัโนมติั และ โทรศพัท์
สาธารณะ และควรจดัระบบการบริหารจดัการให้มี
การใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ศูนยฯ์ ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะให้เพียงพอกบัปริมาณขยะ 
- ศูนย์ฯ ควรเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาประกอบ
กิจการร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกให้เพียงพอ
กบันกัท่องเท่ียวและปรับปรุงร้านท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดีข้ึน 

- ศูนย์ฯ  ควร เ ปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ตดัสินใจ วางแผนการแก้ปัญหา อย่างแท้จริง 
และส่งเสริมให้เยาวชนเขา้มามีบทบาทในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอปัญหา หา
แนวทา งก า รแ ก้ ปั ญหา  แ ละก าร ติดต าม
ตรวจสอบและประเมินผลมากข้ึน 
- ศูนย์ฯ  ควรสนับสนุนการสร้างเค รือข่ าย
มคัคุเทศก์อย่างจริงจัง โดยให้ความช่วยเหลือ
และให้ค  าปรึกษาเพ่ือให้กลุ่มท่ีเคยผา่นการอบรม
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินสามารถรวมกลุ่มได ้
- ศูนย์ฯ ควรจัดอบรมให้ความรู้เ ก่ียวกับการ
ท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศกับประชาชนในท้องถ่ิน
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป

1.  ควรมีการศึกษาระดบัของผลกระทบจากการใชพ้ื้นท่ีของนกัท่องเท่ียวและความสามารถ
ในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 

2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการจดัการท่องเท่ียว การให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมตามลกัษณะของกลุ่มผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชม
ศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ  

3.  ควรมีการค านึงถึงมุมมองของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อ
ก่อใหเ้กิดการพฒันารูปแบบการจดัการและกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนต่อไป 
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 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          
ส่วนที ่2   ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา  
   ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี                      
ส่วนที ่3  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะต่องานวิจยั 
 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                (นายอรรถพล ใจงาม) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ 

เร่ือง การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
กรณศึีกษา ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัจันทบุรี 

 



ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 
ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์

ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวดัจันทบุรี 

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  รวมไปถึงเสนอแนวทางในการจดัการ

การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

องค์ประกอบด้านพืน่ที่ 
1. ท่านคิดวา่การก าหนดขนาด ขอบเขต และพื้นท่ีของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 



………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………… 
2.  ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์  อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.1 เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

องค์ประกอบด้านกจิกรรม 

3.  ท่ านมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เ ก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
4.  ท่านคิดว่าการใช้ส่ือความหมายธรรมชาติ(เช่น ป้ายสถานท่ี ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าสถานท่ีภายใน ป้ายแสดงช่ือตน้ไม ้ฯลฯ)มีความถูกตอ้งและชดัเจน ในแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ  หรือไม่ 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
5.  จากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนในศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ท่านคิดว่า ประชาชน 
นกัท่องเท่ียว รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ และความประทบัใจ อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
6.  ท่านมีกิจกรรมในการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ทั้งต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 



องค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

7.  ท่านไดมี้การเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าว
คุง้กระเบนฯ หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8.  ท่านไดมี้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน/ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานและ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีของทางศูนยศึ์กษาการพฒันา
อ่าวคุง้กระเบนฯ หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
9.  ท่านไดมี้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน/ชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันา
ปรับปรุงโครงการและเสริมสร้างศกัยภาพ ในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
10. ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ น้ี ประชาชนหรือชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บ
ประโยชน์หรือสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
11.  ท่านมีการสนบัสนุนใหมี้การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินและการส่งเสริมใหค้วามรู้ใน
การประกอบอาชีพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
12. ท่านคิดว่าในการก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แห่งน้ี สามารถยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต (มีอาชีพ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สุขภาพดี) ของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 

 



องค์ประกอบด้านการจัดการ 

13. ท่านมีแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีหรือไม่ หากมีจะเป็นรูปแบบไหนและก่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
14. ท่านมีการจดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของท่านในดา้นท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดั้งเดิมอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
15. ท่านมีกิจกรรมและ/หรือโครงการท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษ์ธรรมชาติของทอ้งถ่ินหรือไม่ 
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 15.1  หากมี ผลจากการท ากิจกรรมและ/หรือโครงการเป็นเช่นไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านมีการจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของท่านในด้านท่ีช่วยสนับสนุนและดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
17. ท่านพบปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิดจากแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 17.1  มีวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………….……………… 
18.  ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนมีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเขา้มาเยีย่มชม ดา้นใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
19.  ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีแนวทางในการจดัการการบริการของท่ีระลึกและ
ร้านคา้การจดัจ าหน่ายอาหาร อยา่งไร 



………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอปุสรรคในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ในส่วนน้ีจะศึกษา ปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงเสนอ
แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
20.  ท่านคิดวา่ปัญหาอุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
  -  การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การจดัการใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน 
  -  การจดัการดา้นการบริการการท่องเท่ียว 

20.1  ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวจะส่งผลต่อการด าเนินงานในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 20.2  ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………..………………………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนย์

การพฒันาอ่าวคุง้กระเบน ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบุรี                      
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะต่องานวจิยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                (นายอรรถพล ใจงาม) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับผู้น าชุมชน 

เร่ือง การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
กรณศึีกษา ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ่งกระเบน  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัจันทบุรี 

 



ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 
ส่วนที ่2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีม่ีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์

ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวดัจันทบุรี 

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  รวมไปถึงเสนอแนวทางในการจดัการ

การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบด้านพืน่ที่ 
1. ท่านคิดวา่การก าหนดขนาด ขอบเขต และพื้นท่ีของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 



………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………… 
2.  ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์  อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.1 เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

องค์ประกอบด้านกจิกรรม 

3.  ท่านคิดวา่ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการจดักิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
4.  ท่านคิดว่าการใช้ส่ือความหมายธรรมชาติ (เช่น ป้ายสถานท่ี ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าสถานท่ีภายใน ป้ายแสดงช่ือตน้ไม ้ฯลฯ) มีความถูกตอ้งและชดัเจน ในแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ  หรือไม่ 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
5.  จากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนในศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ท่านคิดว่า ประชาชน 
นกัท่องเท่ียว รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ และความประทบัใจ อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
6.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ทั้งต่อนกัท่องเท่ียว ประชาชน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง ของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าว
คุง้กระเบนฯ เป็นอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 



องค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

7.  ท่านคิดวา่ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชนทอ้งถ่ินได้
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ  หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8.  ท่านคิดวา่ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชนทอ้งถ่ิน
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
9.  ท่านคิดวา่ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชนทอ้งถ่ิน
ไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันาปรับปรุงโครงการและเสริมสร้างศกัยภาพ ในการจดัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
10. ท่านคิดว่า ตั้งแต่มีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ น้ี ประชาชนหรือชุมชน
ทอ้งถ่ินไดรั้บประโยชน์หรือสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
11.  ท่านมีการสนบัสนุนใหมี้การสร้างกลุ่มเครือข่ายมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินและการส่งเสริมใหค้วามรู้ใน
การประกอบอาชีพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
12. ท่านคิดว่าในการก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แห่งน้ี สามารถยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต (มีอาชีพ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สุขภาพดี) ของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 

 



องค์ประกอบด้านการจัดการ 

13. ท่านมีแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีหรือไม่ หากมีจะเป็นรูปแบบไหนและก่อใหเ้กิด
ประโยชน์อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
14. ท่านมีการจดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของท่านในดา้นท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษธ์รรมชาติ
ดั้งเดิมอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
15. ท่านมีกิจกรรมและ/หรือโครงการท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษธ์รรมชาติของทอ้งถ่ินหรือไม่ 
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 15.1  หากมี ผลจากการท ากิจกรรมและ/หรือโครงการเป็นเช่นไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านมีการจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของท่านในด้านท่ีช่วยสนับสนุนและดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
17. ท่านพบปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิดจากแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 17.1  มีวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………….……………… 
18.  ท่านคิดวา่ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้มาเยีย่มชม ดา้นใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
19.  ท่านคิดว่าทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีแนวทางในการจดัการการบริการของท่ี
ระลึกและร้านคา้การจดัจ าหน่ายอาหาร อยา่งไร 



………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่3 ปัญหาและอปุสรรคในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ในส่วนน้ีจะศึกษา ปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงเสนอ
แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมให้กบัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
20.  ท่านคิดวา่ปัญหาอุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
  -  การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การจดัการใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน 
  -  การจดัการดา้นการบริการการท่องเท่ียว 

20.1  ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวจะส่งผลต่อการด าเนินงานในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 20.2  ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………..………………………………………………………... 

 
 

 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนย์
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
   กรณีศึกษา ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจนัทบุรี                      
ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ส่วนท่ี 4 ข ้ อเสนอแนะต่องานวิจยั 
 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                (นายอรรถพล ใจงาม) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับประชาชน 

เร่ือง การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
กรณศึีกษา ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ่งกระเบน  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัจันทบุรี 

 



ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 
ส่วนที ่2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีม่ีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์

ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวดัจันทบุรี 

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  รวมไปถึงเสนอแนวทางในการจดัการ

การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบด้านพืน่ที่ 
1. ท่านคิดวา่การก าหนดขนาด ขอบเขต และพื้นท่ีของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 



………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………… 
2.  ท่านคิดวา่ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์  อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.1 เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

องค์ประกอบด้านกจิกรรม 

3 .   ท่ านคิดว่า กิจกรรมการให้ความ รู้ เ ก่ี ยวกับการท่อง เ ท่ี ยว เ ชิง นิ เวศและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เป็น
อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
4.  ท่านคิดว่าการใช้ส่ือความหมายธรรมชาติ (เช่น ป้ายสถานท่ี ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าสถานท่ีภายใน ป้ายแสดงช่ือตน้ไม ้ฯลฯ) มีความถูกตอ้งและชดัเจน ในแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ  หรือไม่ 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
5. ท่านคิดวา่ จากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ให้แก่นกัท่องเท่ียว 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ และความประทบัใจ อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
6.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของทางศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต่อนักท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 



องค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

7.  ท่านไดมี้ไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
8.  ท่านไดมี้ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
9.  ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันาปรับปรุงโครงการและเสริมสร้างศกัยภาพ ใน
การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
10. ตั้ งแต่มีการก่อตั้ งศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ น้ี ท่านหรือชุมชนท้องถ่ินได้รับ
ประโยชน์หรือสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
11.  ท่านคิดว่าทางศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีการสนับสนุนให้มีการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ินและการส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
12. ท่านคิดว่าในการก่อตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ แห่งน้ี สามารถยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต (มีอาชีพ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สุขภาพดี) ของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 

องค์ประกอบด้านการจัดการ 

13. ท่านมีแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีหรือไม่ หากมีจะเป็นรูปแบบไหนและก่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งไร 



………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
14. ท่านมีการจดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของท่านในดา้นท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดั้งเดิมอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
15. ท่านมีกิจกรรมและ/หรือโครงการท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษ์ธรรมชาติของทอ้งถ่ินหรือไม่ 
อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 15.1  หากมี ผลจากการท ากิจกรรมและ/หรือโครงการเป็นเช่นไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านมีการจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของท่านในด้านท่ีช่วยสนับสนุนและดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
17. ท่านพบปัญหาหรือมลพิษท่ีเกิดจากแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 17.1  มีวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………….……………… 
18.  ท่านคิดวา่ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้มาเยีย่มชม ดา้นใดบา้ง และเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
19.  ท่านคิดวา่ ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีแนวทางในการจดัการการบริการของท่ี
ระลึกและร้านคา้การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 



ส่วนที ่3 ปัญหาและอปุสรรคในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ในส่วนน้ีจะศึกษา ปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงเสนอ
แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
20.  ท่านคิดวา่ปัญหาอุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
  -  การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การจดัการใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน 
  -  การจดัการดา้นการบริการการท่องเท่ียว 

20.1  ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวจะส่งผลต่อการด าเนินงานในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 20.2  ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………..……………………………………............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาศูนย์

การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์                                          
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ จงัหวดัจนัทบุรี                      
ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะต่องานวจิยั 

 โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบต่อ

ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                                (นายอรรถพล ใจงาม) 

            นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

                                  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับนักท่องเทีย่ว 

เร่ือง การจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
กรณศึีกษา ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ่งกระเบน  
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดัจันทบุรี 

 



ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ……………………………………………..……………………………….……….. 
ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….……………...……. 
หน่วยงาน……………………………………………...……..……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสัมภาษณ์………………………………… 
สถานท่ีสัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………….……………………………..…… 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. เพศ 

 ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 20 ปี     20-30 
 31-40      41-50 
 51-60      60 ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา    ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.    ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

 
ส่วนที ่2: ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีม่ีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์

ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวดัจันทบุรี 

 ในส่วนน้ีจะศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  รวมไปถึงเสนอแนวทางในการจดัการ

การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 



องค์ประกอบด้านพืน่ที่ 
1. ท่านคิดวา่การก าหนดขนาด ขอบเขต และพื้นท่ีของศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………… 
2.  ท่านคิดวา่ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.1 เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

องค์ประกอบด้านกจิกรรม 

3.  ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ เป็น
อยา่งไร 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
4.  ท่านคิดว่าการใช้ส่ือความหมายธรรมชาติ(เช่น ป้ายสถานท่ี ป้ายประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
ป้ายแนะน าสถานท่ีภายใน ป้ายแสดงช่ือตน้ไม ้ฯลฯ) มีความถูกตอ้งและชดัเจน ในแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ  หรือไม่ 
………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………… 
5. ท่านคิดวา่ จากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนในศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ให้แก่นกัท่องเท่ียว 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะไดรั้บความรู้ ประสบการณ์ และความประทบัใจ อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
6.  ท่านคิดวา่กิจกรรมในการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศของทางศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต่อนักท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



องค์ประกอบด้านการมส่ีวนร่วม 

- 

องค์ประกอบด้านการจัดการ 

7. หากท่านเป็นผูดู้แลศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ท่านจะมีแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีหรือไม่ หากมีจะเป็นรูปแบบไหนและก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
8. หากท่านเป็นผูดู้แลศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ท่านจะมีการจดัการพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวของท่านในดา้นท่ีช่วยสนบัสนุนและอนุรักษธ์รรมชาติดั้งเดิมอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
9. หากท่านเป็นผูดู้แลศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ท่านจะมีการจดัการพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวของท่านในดา้นท่ีช่วยสนบัสนุนและดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
10.  ท่านคิดวา่ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บั
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้มาเยีย่มชม ดา้นใดบา้ง และเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………… 
11.  ท่านคิดวา่ ทางศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ มีแนวทางในการจดัการการบริการของท่ี
ระลึกและร้านคา้การจดัจ าหน่ายอาหาร เป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที ่3 ปัญหาและอปุสรรคในการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ในส่วนน้ีจะศึกษา ปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงเสนอ
แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมใหก้บัศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 



12.  ท่านคิดวา่ปัญหาอุปสรรคใดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ 
  -  การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การจดัการใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  -  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ิน 
  -  การจดัการดา้นการบริการการท่องเท่ียว 

12.1  ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวจะส่งผลต่อการด าเนินงานในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 12.2  ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้น อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….… 

ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………..……………………………………............................... 
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