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บทที่   1 
      บทนํา         

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

                ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการทองเที่ยวของประเทศไทยไดเจริญเฟองฟูรุดหนามา
ตามลําดับเปนผลใหเกิดรายไดหมุนเวยีนมมีูลคานับแสนลานบาท   ซ่ึงสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ  แตในดานตรงกันขามการเติบโตของการทองเที่ยวกลับทําใหสภาพแวดลอมในแหลง
ทองเที่ยวและภาพพจนของการทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการทองเที่ยวโดยท่ัวไปมักประสบ
ปญหาที่สวนทางกันระหวางการพัฒนากบัการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทางธรรมชาติและสังคม ( กอง

วางแผนโครงการการทองเทีย่วแหงประเทศไทย.  2540 : 9 ) 

                การจัดการทองเทีย่วเชงินิเวศ ( Ecotourism )   เปนกระบวนการจัดการทองเที่ยวทีไ่ดรับ
การยอมรับวาสามารถนําไปสูกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable   Development  )  เนื่องจาก
การทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนคงไวซ่ึงความเปน
ธรรมชาติและที่สําคัญการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนสืบ
สานความคิดที่เปนภูมิปญญาชาวบานใหคงไว   นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจดัการทองเที่ยวของชุมชนในแบบพึ่งพาตนเองเปนการสรางรายไดทั้งทางตรงและทางออม
ใหกับชุมชนบริเวณปากแมน้าํบางปะกงมีสภาพแวดลอมดานพื้นทีเ่หมาะกับการเปนแหลงทองเที่ยว   
โดยมีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองคกรในทองถ่ิน   เพื่อเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาสําหรับการจัดการใหเปนแหลงทองเที่ยวโดยปจจุบันรัฐบาลไดมุงเนนใหประชาชน
ในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ินของตนมากขึ้นและถือไดวา
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณปากแมน้ําบางปะกงตําบลทาขามอําเภอบางปะกงจังหวดัฉะเชิงเทรา
จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถอํานวยประโยชน
ทั้งทางตรงและทางออมใหแกชุมชนในทองถ่ินได     
                การจัดการทองเทีย่วเชิงนิเวศในทองถ่ินใหประสบความสําเร็จมีความยั่งยนืและเกิด
ประโยชนตอชุมชนทองถ่ินและสังคมโดยรวมจําเปนตองมีองคกรประชาชนในทองที่เขมแข็งมี 
ศักยภาพและความพรอมสูง ในการบริหารจัดการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของทองถ่ิน        
เพื่อเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยเฉพาะอาศยัศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อเตรียมพัฒนา
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ประเทศ รวมทั้งเปนฐานการทองเที่ยวทีห่ลากหลายและเปนศูนยกลางการศึกษาและวิทยาการ       ที่
เขมแข็ง  โดยมีการวางแผนและดําเนินการจัดการเรื่องทองเที่ยวของทองถ่ิน  ซ่ึงรวมถึงคนใน         
ทองถ่ินอาจยังขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศ จึงควรที่จะศึกษาความเปนได
กอนที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในอนัดับตอไป   ดังนั้นการประสานงานกับภาครัฐ
ภาคเอกชนและกลุมอื่นๆที่เกี่ยวของในการนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนชวยดูแลบํารุงรักษา
และไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวอยางเต็มที่ แตถาชุมชนไมรวมมอืกันในการพฒันาอาจสงผล
กระทบตอชุมชนเองเปนการเสียโอกาสที่จะพัฒนาสูการทองเที่ยวในเชิงนิเวศเหมือนกับ แหลง
ทองเที่ยวอ่ืนๆพื้นที่ดังกลาวนับไดวามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศชายฝงเปน
อยางยิ่งเพราะนอกจากเปนสวนที่ทําใหระบบนิเวศวิทยาเกิดความสมดลุ ความรมร่ืนจากการแตก
กิ่งกานสาขาของตนไมและมีความหนาแนนของรากไมจากปาชายเลนไดกลายเปนรมเงาและ
ปองกันอันตรายใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิด ปาชายเลนที่อุดมสมบูรณจะสงผลใหสัตวน้ํา
ทางทะเลมีจํานวนมากตามมาในที่สุด 

บริเวณปาชายเลนของจังหวดัฉะเชิงเทรา  เดิมมีประมาณ  24,381.25 ไร   ตอมามีการบุก
รุกทําลายเพื่อเปล่ียนสภาพปาชายเลนไปเปนนาเกลือ  นากุง  และอ่ืน ๆ ทําใหปจจุบนัมีเนื้อที่ปาชาย
เลนเหลืออยูนอยลง ที่เหลืออยูมีตามฝงแมน้ําบางปะกงกบัชายฝงทะเลเปนแนวกวางประมาณ  10  
ถึง 70  เมตร  แนวยาวระยะทางรวมประมาณ  18  กิโลเมตร คิดเปนเนื้อที่ประมาณ  900  ไร ซ่ึงสวน
ใหญเปนทีด่ินที่มีการครอบครองสิทธิ์ คงมีเพียงบริเวณเกาะกลางปากแมน้ําบางปะกง  ตําบลทาขาม 
อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา ที่มีเนื้อที่  125  ไร  และเปนเขตอนุรักษปาชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรซ่ึีงปาชายเลนบริเวณดังกลาว   นอกจากทาํหนาที่ในการรักษาระบบนเิวศ    ชายฝงให
อยูในความสมดุล   ยังเปนทีอ่ยูของสัตวน้ํา   กุง  หอย  ป ู ปลา  รวมทั้งปลาดุกทะเลเปนจํานวนมาก
ซ่ึงเปนอาหารโปรดของปลาโลมา   และเปนสาเหตุหนึ่งที่สามารถพบปลาโลมาบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา  เปนประจําทุกป  พบเห็นไดราวเดือนพฤศจิกายน
ถึงกุมภาพันธ  ปลาโลมาจะอาศัยรวมตวักนัเปนฝูงประมาณ 80  ถึง 100 ตัว  สวนใหญปลาโลมาที่
พบบริเวณนี้ไดแก    ปลาโลมาหัวบาตร   ปลาโลมาอิรวดี   ปลาโลมาหลังโหนกและปลาโลมาปาก
ขวด  (รติมา  ครุวรรณเจริญ. 2545 : 23) ปลาโลมาจะอาศัยอยูหางจากฝงเพยีง  3  กิโลเมตร   
นอกจากนี้ในบริเวณดังกลาวยังมีปาชายเลนที่เปนแหลงอาหารของสัตวนานาชนิด     อาทิ  นกกาน้ํา      
นกแสก   นกกระยาง  คางคาวแมไก  ปูแสม  ปูกามดาบ  และลิงแสม  เปนตน    จึงเปนบริเวณที่มี
ความเหมาะสมในการอนุรักษและฟนฟูเพือ่รักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอมและใชเปนแหลง
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได    
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                จึงไดมีโครงการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันอาทิเชนโครงการปลูก          
ฟนฟูปาชายเลนบริเวณเกาะกลางปากแมน้าํบางปะกงอําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา    เพื่อเปน
การเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2544  ซ่ึงทางเทศบาลตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง   จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ไดประสานงานกับสํานักงานปาไมเขตปราจีนบุรี   จัดทาํโครงการอนุรักษฟนฟูปาชาย
เลนจังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการฟนฟปูาชายเลน  บริเวณเกาะกลางปากแมน้าํบางปะกง โดย
ไดรับการสนบัสนุนโครงการปลูกฟนฟูปาชายเลนจาก นายวฒุิพงศ  ฉายแสง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวดัฉะเชิงเทรา      ตามหนังสือที่  กษ  0704.5/4782. (ภาคผนวก)  25  กมุภาพันธ   2545      
โครงการปลูกฟนฟูปาชายเลนเกาะกลางปากแมน้ําบางปะกง หมูที่  1  ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง  
จังหวดัฉะเชิงเทราเปนโครงการรวมกันระหวางเทศบาลตําบลทาขามและสํานักงานปาไมเขต
ปราจีนบุรีนอกจากนีย้ังมีอีกหนึ่งโครงการโดยชมรมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดฉะเชงิเทรา  ใหการ
สนับสนุนโครงการ     “ รักษปลาโลมาและปาชายเลน  ”  ไดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวนัที่ 11 ถึง 12  
กันยายน  2545  เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนเิวศของชุมชน  โดยการ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน    ตอมาไดมีการจัดขึ้นอกี
เปนครั้งที่ 2 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในจังหวัดอยางตอเนื่องการ

ดําเนินการจัดการอบรมและสนทนากลุม (Group Discussion)    เมื่อวนัที่  12   พฤศจิกายน  2545    

นอกจากนั้นยงัมีโครงการอื่น ๆ  เชน     การสนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาชนทองถ่ินและเตรียม
ความพรอมสําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนโดยตั้งขึ้นเปนชมรมอนุรักษทองถ่ินและ
ส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลทาขามเพื่อเปนการชวยกนัดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน
ใหคงอยูและยงัประโยชนตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไป 

                ผูวิจยัตองการที่จะศึกษาถึงความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปาก
แมน้ําบางปะกง เพื่อสรางแนวทางอนุรักษนิยมสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยนืใหกับ ชุมชน 
โดยจะศึกษารวบรวมขอมูลดานตางๆ เพื่อประมวลผลและวิเคราะหถึงความเปนไปไดที่จะพัฒนา
ชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและผลการศึกษาวจิยัคร้ังนี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศของอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป 

 

1.2 ปญหาการวิจัย  ( Statement  of  Problem ) 

                ความเปนไปไดในการพัฒนาการเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงเกิดขึ้นได
หรือไม   บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาอยางไร และการพัฒนาสงผล
กระทบตอชุมชนอยางไร 
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1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย  

                

                1.3.1  เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกง     

                1.3.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของดานการมีสวนรวมในการพฒันาการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

                  1.3.3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลกระทบตอ    
ชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

 

1.4  ความสําคัญของการวิจัย 

 

สืบเนื่องมาจากการพัฒนาทีย่ั่งยืนเปนแนวคิดใหสอดคลองกับกระแสการทองเที่ยวเชิง
นิเวศในทองถ่ินที่มีศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและมีความพรอมสามารถจัดการในรูปแบบ
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ดังนั้นผูวจิัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาความเปนไปไดใน     
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงมีความพรอมในดานรพัยากรธรรมชาติ 
โดยพื้นที่ของบริเวณปากแมน้ําบางปะกงนัน้อยูในเสนทางทองเที่ยวของจังหวดัฉะเชงิเทราและ
จังหวดัชลบุรีซ่ึงไมไกลจากกรุงเทพฯและเปนเขตติดตอกับสถานที่สําคัญของแหลงทองเที่ยวทั้ง     
2 จังหวัด  นอกจากนัน้บริเวณปากแมน้ําบางปะกงยังเปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณของปาชาย

เลนและที่มีสวนผลักดันใหชมุชนมีการพัฒนาการทองเทีย่วเชิงนิเวศใหเปนรูปธรรมมากขึ้นไดแก 
การมีปลาโลมาเขามายังบริเวณปากแมน้ําบางปะกงของทกุป  จึงเปนสวนที่สําคัญบงบอกถึงสภาพ
ความเปนจริงในการที่จะพฒันาการทองเที่ยวของชุมชนใหรักษาทรพัยากรธรรมชาติตามหลักการ
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศและยังทราบถึงความคิดเหน็ของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวางแผน
ดําเนินการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศประจําทองถ่ิน อีกทั้งทราบ
ถึงสภาพและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบตอชุมชน และจะไดเปนแนวทางแกไขกอใหเกิดประโยชน
ตอชุมชน  งานวิจยัคร้ังนี้สนองตอบถึงความตองการทีจ่ะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศตอสภาพ
ความเปนจริงใหปรากฏและเปาหมายจะพฒันาชุมชนในเชิงทองเที่ยวเปนการสรางรายไดตอชุมชน
และรับรูความคิดเห็นทั้งผูเกีย่วของและประชาชนในพื้นที่วามีความคิดเห็นรวมกันในการพัฒนา
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บริเวณปากแมน้ําบางปะกงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดอยางมีประสิทธิภาพ   พรอมทั้งศึกษา
ถึงขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการพฒันาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนแหลง
ทองเที่ยวของชุมชนในระดบัทองถ่ินตอไป 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
                การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัเลือกทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

              1.5.1    ดานพื้นทีศ่ึกษา 

                ผูวิจยัเลือกพื้นที่บริเวณปากแมน้าํบางปะกง อยูในอําเภอบางปะกงจังหวดัฉะเชิงเทรา  มี
พื้นที่ศึกษาทีเ่ปนจุดที่นาสนใจในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  พื้นที่ที่เปนเกาะธรรมชาติอยูใกลกับตําบล
ทาขามและชุมชน  

                1.5.2   ดานเนื้อหา 

                ผูวิจยัไดศกึษาแนวความคิดเกีย่วกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศ  แนวความคดิเกีย่วกับการมี
สวนรวมของชุมชน  แนวความคิดเกีย่วกบัองคกรชุมชน   แนวความคิดเกี่ยวกับการรวมกลุม
การศึกษาสภาพพื้นที่ ทางกายภาพที่มีความเหมาะสมตอการทองเที่ยวเชงินิเวศ  รวมทัง้ศึกษาใน
ดานผลกระทบตอชุมชน 

 

1.6 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
                 

                 การพัฒนาการทองเที่ยวในทิศทางที่ประสานการพัฒนากับการอนุรักษนั้นไดมีความ
พยายามมาโดยตลอด   ดวยการวางกลยุทธในการพัฒนาภายใตแผนพฒันาที่ดําเนนิการอยางตรง
ตามหลักวิชาการ      แตการดาํเนินการที่ผานมามีแนวทางตางๆ   และยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยสาเหตุหลายประการ     สาเหตุประการหนึ่งที่จะกลาวเปนพเิศษในที่นี้คือความ
สับสนในการพัฒนาระหวางความตองการทางเศรษฐกจิกับการอนุรักษนิยม  ยังขาดการจัดที่เปน
รูปแบบในการดําเนินงาน  ภายใตความตองการของประเทศในการสรางความสมดุลยระหวางการ
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พัฒนากับการอนุรักษและกระแสของโลกที่ใหความสําคญักับการพัฒนาอยางยั่งยืน  จงึกอใหเกิด
กระแสที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว   3  ดาน  คือ 

               1. กระแสความตองการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

             2. กระแสความตองการของนักทองเที่ยวในการศึกษาเรียนรูส่ิงแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

             3. กระแสความตองการพัฒนาชุมชนโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

               จากพลัง   3  กระแสนี้   จึงทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวแนวใหมที่

ปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ   ซ่ึงเปนรูปแบบการทองเที่ยว
แนวอนุรักษนยิมที่มีกรอบและโครงสรางเล็ก ๆ รวมกันแลวสามารถนําไปสูการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนได    นกัวิชาการจากสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภาคพื้นแปซิฟก  ( PATA )  
องคการการทองเที่ยว( WTO )  และนกัวชิาการในอุตสาหกรรมทั้งจากยุโรป   สหรัฐอเมริกา   ตาง
ใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism )วาเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ 

ตอธรรมชาติมีการจัดการสิ่งแวดลอมและการใหความรูความเขาใจในการศึกษาสิ่งแวดลอมโดย 
ประชาชนในทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการจัดการดําเนินการตลอดจนการไดรับผลประโยชนจาก
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยูและบาํรุงรักษาพัฒนาการทองเทีย่วอยางมีคุณภาพใหประชาชน
มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น   ( การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.  2540 : 15 ) 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศของบริเวณปากแมน้าํบางปะกงอันจะกอใหเกิดประโยชนใน  
ทองถ่ิน ทั้งการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชนและไดรับผลตอบแทนกลับมา
บํารงุรักษาทองถ่ินเปนการจดัการแหลงทองเที่ยวที่สมบรณู การมีสวนรวมของชมุชนในทองถ่ิน   
จะทําใหการพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนไปอยางมคีุณภาพโดยเริม่ตนจากระดบัรากหญา            
( Grass  Root  ) จนถึงการปกครองสวนทองถ่ิน  และอาจรวมไปถึงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ   
จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมจากบุคคลทุกฝายของชุมชน     
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                สวนองคประกอบที่สําคัญแสดงเปนแผนภูมิใหเห็นวามี   4  ดาน  ไดแก   ดานพืน้ที่    
ดานการจดัการ    ดานกิจกรรมและดานองคกรมีความเกีย่วโยงกันดังแผนภูมิขางลางดังนี ้

 

 

 

 

 

    

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพ  1  องคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

(ที่มา  :  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  กองการวางแผนโครงการ.  2540 : 27) 

 

 

 

 

ดานพืน้ท่ี 

ทรัพยากรที่เก่ียวเนื่องกับ 

ระบบนิเวศ 

ดานการจัดการ 
มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ 

ทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยัง่ยืน 

ดานกิจกรรม 

ใหความรูเก่ียวกับการทองเที่ยว 
ท่ีเปนสิ่งแวดลอมศึกษา 

ดานองคกร 
ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมใน 

การบริหารจัดการทองเที่ยวในทองถิ่น 
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การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง  
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีกรอบแนวคดิสูกระบวนการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามแผนภูมิ
ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

     

                                        

                                                                                 

                           

 

 

 

ภาพ  2    กรอบแนวคดิในการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

               บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

 

 

 

ความตองการ  
ในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศของผูนําชุมชน 

ศักยภาพความเปนไปได
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ความตองการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ 

ผูรับผดิชอบพืน้ท่ี 

ความตองการขององคกร 
อนุรักษทองถิ่นและประชาชน 

ความพรอม 

ดานสาธารณปูโภคและ
บริการในพื้นที่ 
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1.7   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

                  

                    1.7.1     ทราบถึงความคิดเหน็ความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

                    1.7.2     ทราบถึงสภาพและปญหาของผูที่เกี่ยวของที่มีสวนรวมในการพฒันาการ    
ทองเที่ยวเชิงนเิวศ บริเวณปากแมน้ําบางปะกง   

                    1.7.3     ทราบถึงผลกระทบตอชุมชนจากการพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่ว เชิงนิเวศ      

                    1.7.4     เพื่อใชเปนแนวทางใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาการทองเที่ยว    
เชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงใหเปนไปอยางยั่งยนื 

 

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

                   การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) หมายถึงการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบตอ
แหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นและแหลงวฒันธรรมที่เกี่ยวเนือ่งกับระบบนิเวศโดยมี
กระบวนการเรียนรูรวมกนัของผูที่เกี่ยวของ    ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวอยาง
มีสวนรวมของทองถ่ิน   เพื่อมุงเนนใหเกดิจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

                    ความเปนไปได  (Feasibility) หมายถึง  ระดบัความสามารถที่จะพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศใหบรรลุตามวัตถุประสงคมากนอยขึ้นอยูกับปจจยัหลัก  ไดแก      ความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติในพื้นที่   โดยมีองคประกอบหลกัของการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนตัวกําหนด  รวมถึงความ
ตองการที่จะพฒันาของผูที่เกีย่วของในชุมชน 

                     การพัฒนา (Development)  หมายถึง  เปนกระบวนการทีท่ําใหเกดิความเจริญกาวหนา
ไปในทางที่ดขีึ้นจากสภาพที่เคยเปนอยูเดมิ  โดยมีการวางแผนดําเนนิการอยางมีแนวคิด และผลงาน
ของการพัฒนาตองทําใหสภาพตางๆ ดีขึ้นกวาเดิม เชน  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศ   ตองมี
องคประกอบครบทั้ง  4  ดาน   ไดแก   ดานพื้นที่ที่เปนพืน้ที่ธรรมชาติเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ   
ดานการจดัการสิ่งแวดลอมและการทองเทีย่วอยางยั่งยืน  ดานกิจกรรมมีรูปแบบและกจิกรรม      
การทองเที่ยวที่เปนสิ่งแวดลอมศึกษาและดานองคกรที่เปนการทองเทีย่วแบบชุมชนมีสวนรวม      
จึงถือไดวาเปนการพัฒนา 
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                     บริเวณปากแมน้ําบางปะกง (Bangpakong Delta)    หมายถึง  พื้นที่ตั้งอยูทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอาวไทย  หรือทางตอนใตของจังหวดัฉะเชิงเทรา ระหวางละติจดูที1่3 
องศาเหนือและลองกิจูดที่   100  องศาตะวนัออก  โดยมพีื้นที่อยูในเขตตําบลทาขามอําเภอบางปะกง  
จังหวดัฉะเชิงเทรา   และมีเนื้อที่เกาะธรรมชาติอยูตรงบริเวณปากแมน้ําบางปะกง อยูในความ
รับผิดชอบของกรมปาไม จํานวนเนื้อที่   125  ไร   ลักษณะเปนปาชายเลนที่มีความอดุมสมบูรณ    

                      ชมรมอนุรักษทองถิ่น  หมายถึง  กลุมประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษา
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน  โดยเฉพาะหมูที่ 1 กับหมูที่ 8  ของตําบลทา
ขาม  อําเภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

                      ผูนําชุมชน   หมายถึง  บุคคลของภาครัฐที่มีบทบาทเกีย่วของกับการพัฒนาของชุมชน  
ไดแก       เจาหนาที่เทศบาลตําบลทาขาม    สมาชิกเทศบาลตําบลทาขาม   

                      ผูรับผดิชอบพืน้ท่ี หมายถึง หนวยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปน     
เจาของพื้นที่ดแูลรับผิดชอบโดยเฉพาะบริเวณสวนพื้นทีศ่ึกษาที่เปนเกาะธรรมชาติ  

                      สาธารณูปโภคและบริการ หมายถึง  ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่สงเสริมให             
การพัฒนาการทองเที่ยวสมบรูณแบบรวมทัง้การบริการที่อํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว                      


