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บทที่  6 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

6.1  สรุปและอภิปรายผล 
 
                  การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง     
  มีวัตถุประสงคของการวิจัย   3  ประการ  ดังนี ้
                  1  เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ํา      
บางปะกง     

                  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของดานการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเทีย่ว    
เชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

                  3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลกระทบตอชุมชน
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

                   ในการวจิัยคร้ังนี้ไดใชแนวคดิเกี่ยวกบัการทองเที่ยวเชิงนเิวศ แนวคิดเกีย่วกับองคกร  
ชุมชน  แนวคดิการมีสวนรวม    แนวคดิเกีย่วกับการรวมกลุม    การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับ
ประเด็นที่ศกึษาตามกระบวนการวจิัยเชิงคณุภาพ(Qualitative  Research )   ตลอดจนคนควาขอมูลที่
สําคัญที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วจิัย    สวนการศึกษาภาคสนาม   (Field  Studies)   เปนการรวบรวม
ขอมูลสําคัญเพื่อนํามาวิเคราะหตามความเปนจริง    ตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยใชทั้งวิธีการ
สัมภาษณ  การสังเกต ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม   สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลู   ไดแก  แบบสัมภาษณ    การสังเกต     การรวมประชมุอบรม     สมุดจดบันทกึ  
กลองถายรูป  และเครื่องบันทึกเสียงดําเนนิการเก็บขอมลูแลวนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห  (Descriptive  Analysis)    ตามประเด็นที่ศกึษาโดยสรุปไดดังนี้ 
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6.2   ความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้าํบางปะกง 

                      

                  สรุปผลการศึกษาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงนัน้มคีวามเปนไปได
ในระยะเวลาสั้นไมตอเนื่อง  เนื่องจากโดยองคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีศักยภาพ 

ไมวาจะเปนในเรื่องของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ  ในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน
ในพื้นที่ ในเรือ่งการจัดการดูแลของเจาหนาที่รับผิดชอบในชุมชน   และสุดทายมีกจิกรรมรวมสราง
ใหเปนแหลงทองเที่ยวดวยองคประกอบเหลานี้ในอนาคตคงจะสามารถพัฒนาใหเปนมาตรฐานได    
แตในปจจุบันเพราะยังขาดสวนที่เปนจุดดึงดูดความสนใจของแหลงทองเที่ยวโดยปกตแิหลง
ทองเที่ยวยอมตองมีส่ิงดึงดูดความสนใจใหกับนักทองเทีย่วเพื่อเขามาศกึษาหาความรูหรือพักผอน
หยอนใจโดยเฉพาะธรรมชาติที่มีธรรมชาติที่เปนจุดดึงดดูความสนใจและที่บริเวณปากแมน้ําบางปะ
กงก็มีส่ิงดึงดดูความสนใจ   ไดแก   ปลาโลมา   เรียกไดวาเปนหัวใจสาํคัญของการทองเที่ยวบริเวณ
ปากแมน้ําบางปะกงซึ่งถาบริเวณปาก    แมน้ําบางปะกงมปีลาโลมาอยูตลอดเวลาความเปนไปไดใน
การพัฒนาของการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกงคงสูความเปนมาตราฐานได      ผูวิจัยพบวา  
ปลาโลมาจะวายเวยีนจากอาวไทยมายังปากแมน้ําบางปะกง    ในชวงเดอืนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพนัธซ่ึงตรงกับฤดูหนาวพอดี    เหตทุี่ปลาไดวายเวยีนเขามานัน้มสีาเหตุจากการมาหาอาหาร
ในบริเวณปากแมน้ําบางปะกง  โดยอาหารที่ปลาโลมาชอบก็คือปลาดุกทะเลซึ่งมีชุกชมุในบริเวณนี้     
กับอีกประการหนึ่งบริเวณปากแมน้ําบางปะกงมีน้ําทะเลหนุนขึ้นมาทําใหน้ําบริเวณปากแมน้ําบาง
ปะกงเค็มใกลเคียงกับน้ําทะเลในอาวไทยสามารถทําใหปลาโลมาอาศัยอยูได นับไดวาปลาโลมาที่
เปนสัตวอยูในทะเลตามธรรมชาติ  นักทองเที่ยวสนใจตองการเห็นตวัท่ีมีชีวิตในทะเลมากกวาในตู
กระจกที่สตาบไว     จึงเปนเหตุใหนักทองเที่ยวทีเ่ขามายงัแหลงทองเทีย่วปากบริเวณปากแมน้ํา    
บางปะกงมีจํานวนมากในระยะเวลาดังกลาว   สวนแหลงธรรมชาติที่สําคัญรองลงมา ไดแก         
เกาะธรรมชาตหิรือชาวบานเรียกวา“ เกาะนก”  นั้นมีความสําคัญสําหรับกลุมผูที่สนใจในเรื่องการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมและดูนกหายาก จากการศึกษาพบวาจํานวนนกน้ําที่มาอาศัยอยูในเกาะธรรมชาติ
มีนกประจําถ่ินอยู 50 กวาชนิดและในชวงหนาหนาวซ่ึงตรงกับที่มีปลาโลมาเขามาตรงกันกับการมนี
กอพยพมาจากไซบีเรียมาสมทบอีกจํานวนนับหมื่นตวัทําใหบริเวณปากแมน้ําบางปะกงมีธรรมชาติ
ที่เหมาะสําหรบันักทองเที่ยวและมีความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแตมี
ระยะเวลาจํากดัอีกประการหนึ่งในเรื่องของพื้นที่สวนที่เปนปญหาในปจจุบันคือการใหสิทธิ์ในการ
ใชพื้นที่ของเกาะธรรมชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับการโอนยายมาจากกรมปาไมเดิม พื้นที่ของเกาะธรรมชาติ
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จํานวน  125  ไร  นั้นยังไมไดเปนสิทธิ์ของ    เทศบาลตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง  จังหวดั
ฉะเชิงเทรา เพราะมีระเบียบมติของคณะรฐัมนตรีหามทาํการปลูกสิ่งกอสรางในพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเล จึงเปนเหตุใหการพัฒนาพื้นที่บริเวณปากแมน้ํา  บางปะกงตองลาชาเกิดจากการปฏิรูประบบ
ราชการซึ่งตั้งกระทรวงขึ้นใหมทุกอยางยังไมเปนไปตามระบบอาจเกดิจากการลาชาไดสวนของ
พื้นที่ที่เปนแหลงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวจึงตองไดรับการพฒันาสูมาตรฐานงจะสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวได    แตในปจจุบนัการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สงเสริมใหนักทองเทีย่ว
มาเที่ยวดูวิถีชวีิตความเปนอยูของชาวบานก็มีสวนผลักดนัใหมนีักทองเที่ยวเขามาเทีย่วบริเวณปาก
แมน้ําบางปะกงจํานวนนอย   อีกประการหนึ่งอยูใกลกับแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ จึงนับไดวาบริเวณ
ปากแมน้ําบางปะกงมีจดุดึงดดูความสนใจจากนักทองเทีย่วนอยกวา  การวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวาความ
เปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกงเปนไปไดในระยะเวลาจํากัดไม
ตอเนื่องและไมไดทําใหวิถีชวีิตของชุมชนเปลี่ยนไป อาชพีที่เกิดใหมที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเปน
เพียงรายไดเสริมที่จะชวยใหเศรษฐกิจดีขึ้นในระยะหนึ่งเทานั้น นับไดัวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาชมุชนในดานรกัษาสิ่งแวดลอมของชุมชนใหยั่งยืนชวยทําใหในชุมชน
เกิดความรกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและพรอมที่จะปกปองดูแลใหคงเดิมตอไป    

 

6.3 ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการมสีวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ         
 บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  

 
                    บทบาทสําคัญที่มีสวนผลักดันใหการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกงเปนไปในทิศทางที่ตองการก็คือคนในชุมชนทีอ่ยูรวมกนั โดยเฉพาะชาวบานในหมู 1  
และหมู   8  ที่มีอาชีพทําการประมงมีเรือไวใชหาปลารวมทั้งชาวบานบริเวณใกลเคยีงที่อยูริมฝง   
แมน้ําบางปะกง  อีกสวนหนึง่เปนเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงไดแก  เทศบาลตําบลทาขาม กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  และชาวบานในชุมชนกต็ามเปนผูที่มีสวนสําคัญในการพัฒนา
ทั้งสิ้นเพราะการพัฒนายอมตองมีการจัดการที่ดีมีรูปแบบของการดําเนินงานอยางมรีะบบทั้งภาครฐั
ที่ใหการสนับสนุนโดยมีโครงการนํารองหลายโครงการ เชน โครงการฟนฟูสภาพปาชายเลน
โครงการรักษปลาโลมาและปาชายเลน   โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน   โครงการปลูกพันธุไม
หายาก   อีกหลายโครงการในการสรางความรวมมือระหวางคนในชุมชนกอใหเกดิแรงกระตุนใน
การที่จะชวยพฒันาในวิถีทางของการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนสูความสําเร็จ ดังนั้นผูที่สวน
เกี่ยวของกับการพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง  ไดแก   หนวยงานของ
ภาครัฐมีเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการตางๆ เนื่องจาก
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ตองการพัฒนาการทองเที่ยวของตําบลใหไดมาตรฐาน และจะไดควบคมุดูแลใหเปนไปไดอยางมี
ระบบอีกหนึ่งองคกรที่มีบทบาทตอความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก กรม
ทรัพยากรและชายฝงทะเล ซ่ึงเปนเจาของพืน้ที่ซ่ึงพื้นที่ที่เปนเนื้อหาสําคญัของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงคือเกาะธรรมชาติ โดยเกาะดังกลาวอยูในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในขณะนี้ยังไมอนุญาตใหปลูกสิ่งกอสรางใดใด
ในเพราะขัดตอนโยบายของคณะรัฐมนตรสีวนการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   ผูสนับสนุนใน
กิจกรรมตาง ๆ  เปนตน    หนวยงานภาคเอกชนมี  ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอมของตําบลทาขามและ 
ชมรมธุรกิจทองเที่ยวจังหวดัฉะเชิงเทรา การไฟฟาฝายผลิตอําเภอบางปะกง  เปนตน   ที่ใหการ
สนับสนุนจัดทําโครงการในรูปแบบตาง ๆ  ชวยทั้งงบประมาณในการดําเนินงานเพือ่ตองการใหมี
ความเปนไปไดที่จะพฒันาการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้าํบางปะกงเปนแหลงทองเทีย่วที่เชนกัน 
การรวมมือกันทํางานของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกงนัน้ทกุ
ฝายตระหนักดีในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนซึ่งเปนสวนทีสํ่าคัญที่สุดของนิเวศนวิทยา     
ความสวยงามที่เปนธรรมชาติยอมเปนจดุที่นาสนใจใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวและศึกษาหาความรู 
อีกทั้งบริเวณปากแมน้ําบางปะกงยงัมีจุดทีน่าสนใจ  ไดแก  ปลาโลมา   ซ่ึงมักจะวายเวยีนเขามา
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ     ยังมีนกน้าํนานาชนิดและอพยพมาจากที่อ่ืนอีก เรียก
ไดวาชวงเวลาทองเที่ยวประมาณ  3-4  เดือน  บริเวณปากแมน้ําบางปะกงมีการพัฒนาใหเปนแหลง 
ทองเที่ยวไดซ่ึงจากเดิมบริเวณปากแมน้ําบางปะกงไมเปนที่รูจักในฐานะแหลงทองเที่ยว 
                  การพัฒนาการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกงนอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่เปน
จุดดึงดดูนักทองเที่ยวแลวยังมีผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาก็คือคนในชุมชน การสรางระบบ
ความสัมพันธของคนในชุมชนมีลักษณะแบบเครือญาติและความเปนเพื่อนบานที่แนนแฟน มกีาร
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีการติดตอส่ือสารและเรียนรูซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่องสังเกตไดจากการที่ 
ชุมชนใหความสําคัญอยางมากกับการประชุมปรึกษาหารอืกันทั้งการประชุมอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ     อีกประการหนึ่งคนในชุมชนไดรวมกันจัดตัง้ชมรมขึ้นเพื่อเปนองคกรพรอมที่จะ
พัฒนาชุมชนใหเดินไปในแนวทางเดียวกนัและชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินให
ยั่งยืนเปนการอนุรักษส่ิงที่มคีาในชุมชน  การชวยประสานแนวคิดของภาครัฐในโครงการตาง ๆ ให
ลุลวงดวยดี  โครงการนํารองตางๆ   เปนการพัฒนาความเปนไปไดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งสิ้น 
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6.4 ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลกระทบตอ   

ชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

 

                    การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลกระทบตอชุมชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบจาก
การศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงพบวามผีลกระทบดังนี้ 
                    6.4.1   ผลกระทบเชิงบวก  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง
มีการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมของการทองเที่ยวในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไดสงผลกระทบในเชิงบวก
ตอชุมชนเพราะไดรับประโยชนโดยตรงจากรายไดทีเ่พิ่มขึ้น  เชน  จากการเชาเรือเพื่อไปดูปลาโลมา
และชมทัศนยีปาชายเลน    การขายอาหารและของฝากจากทะเล  เปนตน    ซ่ึงรายไดดังกลาวเปน
รายไดเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากการทําประมง   อีกทั้งเปนการสรางอาชีพใหมใหเกิดขึน้ในหมูบาน
ไดแก อาชพีมคัคุเทศกประจาํชุมชนทําใหเศรษฐกิจของชมุชนดีขึ้นและยังมีการสรางสาธารณูปโภค
ใหพรอมสําหรับรองรับนักทองเที่ยวยังประโยชนตอชุมชน  เชน  การสรางทาเรือ   ถนน     ศาลา
พักรอน   ไฟฟา   เหลานี้เปนตนเรียกไดวาสงผลกระทบเปนรูปธรรม    สวนเปนในดานนามธรรม
นั้นสงผลกระทบในการพัฒนาการทองเทีย่วเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง เชนชวยปลูกฝง
การรักษในทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินและนําความเจริญมาสูทองถ่ินทําใหเกิดความรวมมือ
ของชาวบานในการพัฒนาการทองเที่ยวตลอดจนการพฒันาดานอื่นๆ  เกิดความสามัคคี  มีการ
รวมกลุมกันตัง้ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอมขึ้นเปนเครื่องชึ้ใหเห็นไดวาชุมชนตองการรักษาสภาพ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังใหคงอยูตลอดไปเพราะทุกคนในชุมชนเห็นคณุคาของการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก  เกาะธรรมชาติ  ซึ่งเปนปาชายเลนที่มคีวามอุดมสมบรูณทั้งยังเปน
แหลงที่สามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่วเชิงนิเวศได   องคกรในภาครัฐสรางสัมพันธภาพอันดี
ตอกัน  ทําใหเกิดความเขาใจกันระหวางคนในชุมชนดวยกัน    กอใหเกดิประสิทธิภาพในการพัฒนา
ดานอื่นๆ ของชุมชน   มีศักยภาพถึงแมวาจะเปนเพียงกลุมชนเล็กๆ หนวยหนึ่งแตก็มพีลังที่จะทําใน
ส่ิงที่ตองการไดเพราะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
                     6.4.2     ผลกระทบเชิงลบ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง
เนื่องจากการพัฒนาบริเวณปากแมน้ําบางปะกงอยูในชวงระยะเวลาที่จาํกัดประมาณ3-4 เดือน
เทานั้นคือการพัฒนาไมสงผลกระทบเชิงลบตอชุมชนมากนักในรูปธรรม  เพราะการเปลี่ยนอยู
ในชวงระยะเวลาอันสั้น  การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ยังไมเรียบรอยสมบูรณเพียงพอ
ตอการรองรับนักทองเที่ยวจาํนวนมาก และการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกงก็มีขอจํากัดใน
เร่ืองทรัพยากรการทองเที่ยวที่เปนหัวใจของการทองเที่ยวบริเวณนี้ไดแก  ปลาโลมา  เพราะ
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ปลาโลมาจะเขามาในชวงฤดูกาลหนึ่งเทานั้น จึงกอใหเกิดการทองเทีย่วในระยะเวลาอันสั้นไมสงผล
กระทบในระยะยาวเพราะทุกอยางยังคงกลบัมาสูในสภาพปกติ จะมีก็เพียงแตความขดัแยงในการ
จัดการบางเรื่อง  เชนการรับนักทองเที่ยวโดยเรือมีอยู  2  ลักษณะ เปนเรือเล็กและเรือใหญ  สวนมาก
นักทองเที่ยวกจ็ะชอบเรือใหญจึงทําใหเกิดความขัดแยงมกีารแยงควิของเรือเกิดขึ้น   อีกประการ
หนึ่งจํานวนทาเรือที่เปดบริการมีอยูหลายแหงเปนการควบคุมในเรื่องของราคาไดยาก   
นักทองเที่ยวกม็ีปญหาในเรื่องการมาชมปลาโลมาบางครั้งก็ไมเหน็ปลาโลมาทําใหเสียเวลาทั้ง  2  
ฝาย  ส่ิงเหลานี้เองทําใหเกิดความเบื่อหนายตอการพัฒนาการทองเที่ยว    ดังนั้นควรมีการจัดการ
โดยผูบริหารในสวนของภาครัฐนาที่จะมกีารจัดการดแูลในเรื่องของการบริหารจัดการ    สวน
ผลกระทบในเรื่องอื่นมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเพราะการทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกงนัน้
มีชวงระยะเวลาที่ส้ัน  สวนเรือ่งอื่น ๆ  เชน  มลภาวะเสียง  น้ําเสีย  ฝุนละออง  ยังไมปรากฏพบ   
เพราะทุกอยางกลับสงสภาพความเปนอยูเหมือนเดิมกอนที่จะมกีารเปลี่ยแปลง    ถามีก็มีอยูในชวง
ระยะเวลาอันสั้นเทานั้น 
 

6.5  ขอเสนอแนะ               
                 
                 6.5.1 จากการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  ทําใหไดพบแนวทางที่จะพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
ทองถ่ินใหเกดิการพัฒนามากขึ้น จึงควรนําผลการวจิัยไปเปนขอมลูและแนวทางในการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการการพฒันาอาชีพของคนในชุมชนใหมีประสิทธภิาพไดมาตราฐานและมี
คุณภาพเหมือนแหลงทองเทีย่วอ่ืน ๆ 
                 6.5.2 ควรมีการวิจยัถึงคุณภาพชวีิตของชุมชนหลังจากไดพฒันาเปนการทองเที่ยวที่   
สมบูรณแลววาเปนอยางไร 
                 6.5.3จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดพบสิ่งที่ควรจะนําไปกําหนดนโยบายของรัฐเชนการ
ประสานงานของหนวยงานของรัฐ    การใหบทบาทของชุมชนมากขึ้น 
                 6.5.4 ควรจัดกจิกรรมของการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายนาสนใจยิ่งขึ้น   
                 6.5.5 ควรใหความรูความเขาใจในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 
 


