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 The objective of this research is to study potential of community in development into ecotourism 

location to acknowledge of problem and obstacle in development, and to find development’s direction. 

Information collecting tools are observing and interviewing group of informant from villager Samut Jadee 

community who provides information of natural resource, readiness and recognition of villager in development 

into ecotourism location, group of informant from   Rayong City Municipality by Mayor and relates person who 

provides information of environment development and tourism policy, also obstacle and problem in operation, 

group of Rayong river and mangrove forest conservationist by President, Vice-President and member of the 

group who provide information of ecotourism activity and conservation.     

 The research found that the potential of development of community into ecotourism location has 

5 factors 1) Area factor: abundance of natural resource and existence of natural beauty 2) Management factor: 

dividing duty in nature conservation and ecotourism activity for villager and group of Rayong river and 

mangrove forest conservationist, Rayong City Municipality is take responsibility in budget and environment 

plan, and private agency is taking care of supporting budget for the most benefit of the area 3) Service and 

facilities factor: lacks of accommodation, restaurant, souvenir shop and transportation in the area 4) Activity 

factor: villager are hospitality and educate in nature conservation activity 5) Organization and Participation 

factor: there are 3 groups of participant from community, state agency and private agency by regularly meeting, 

training, education and express the opinion in conservation, restoration and development of  the area. The 

problems are problem in public relations,  problem in services and accommodation  and problem in 

transportation. The method of development Samut Jadee into ecotourism location is only inferior in service and 

facilities which are now in state of development before fully public relations to promote that Samut Jadee 

community is can be one of famous ecotourism location. 
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บทท ี  

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา    
 การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆเป็นจาํนวนมาก 
รวมถึงประเทศไทยทีมีการขยายตวัจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวอย่างต่อเนือง ดงัจะเห็นไดจ้าก
สถิติจาํนวนนกัท่องเทียวทีเดินทางมาในประเทศไทยในรอบ 10 ปี ทีเพิมขึนจากจาํนวน 10,799,067 
ลา้นคน ในปี 2545 เป็นจาํนวน  26,735,583 ล้านคนในปี 2556 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
สามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเทียวไดถึ้ง 1,171,651.42 ลา้นบาทในปี 2556 (กรมการท่องเทียว
และกีฬา, 2556) โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติของประเทศไทยไดขึ้นชือว่ามีความ
สวยงามเป็นธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นชายหาด  นําตก  ทะเล  ภูเขา  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามแม้
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวจะใหผ้ลดีทางดา้นเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกนัก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาการลดลงของป่าไม ้ปัญหา
ความเสือมโทรมของปะการัง ปัญหาการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน ปัญหานําเสียจาก
โรงแรมทีพกั ปัญหาขยะมูลฝอยการปลูกสร้างอาคารทีไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเป็นต้น
 แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียวโดยเน้นการลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมให้น้อยทีสุด โดยให้นักท่องเทียวตระหนกัถึงความสําคญัของสิงแวดล้อม ชุมชนใน
ทอ้งถินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรการท่องเทียวร่วมกบัหน่วยงานทงัของรัฐและ
เอกชนพร้อมทงัไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการแก่นกัท่องเทียวในดา้นต่างๆดว้ย จึง
เกิดเป็นทีมาของการท่องเทียวเชิงนิเวศ ซึงได้เริมแพร่หลายไปในประเทศต่างๆนับตงัแต่ปี พ.ศ. 
2530 เป็นตน้มา และองคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศให้ พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เป็นปีสากลแห่ง
การท่องเทียวเชิงนิเวศ (มหาวทิยาลยัราชภฎัชยัภูมิ,ม.ป.ป.) เป็นตน้มา  
  การท่องเทียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)ได้เ ริมในประเทศไทยตังแต่ปี  พ .ศ .  2519 
(มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ, ม.ป.ป.) โดยเป็นรูปแบบการท่องเทียวทีเน้นการท่องเทียวแบบยงัยืน
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และการท่องเทียวแบบอนุรักษ ์นนัคือ การท่องเทียวทีให้ความสนุกสนานควบคู่กบัการให้ความรู้
และจิตสาํนึกแก่นกัท่องเทียวในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มควบคู่กนัไป พร้อมกบัชุมชนทอ้งถินจะตอ้ง
ดูแลทรัพยากรการท่องเทียวให้ใช้ประโยชน์ไดต่้อไปชวัลูกชวัหลาน ตอ้งสามารถให้มีการร่วมมือ
กนัทุกระดบั ทงัในระดบัประเทศ ระดบัภาค และระดบัทอ้งถิน ในการวางแผนการพฒันาและการ
จดัการการท่องเทียวร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิงตอ้งให้ชุมชนในทอ้งถินได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนจากทรัพยากรการท่องเทียวในทอ้งถินของตนอยา่งเป็นธรรมดว้ย  
 การท่องเทียวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องเทียวทีได้รับความนิยมในประเทศไทย
โดยเฉพาะนกัท่องเทียวทีชืนชอบธรรมชาติและนิยมกิจกรรมการท่องเทียวทางธรรมชาติ เช่น การ
ส่องสัตว ์การล่องเรือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การดาํนาํชมปะการัง ฯลฯ การดาํเนินการจดั
องคป์ระกอบใหส้ามารถเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศทีสมบูรณ์นนันอกจากจะตอ้งประกอบไปดว้ย
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีแลว้ (องคป์ระกอบดา้นพืนที) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม(รูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเทียว) ดา้นการจดัการ (การจดัการสิงแวดลอ้มและทรัพยากรการท่องเทียว) และ
ดา้นองคก์ร(การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน) รวมถึงการจดับริการสิงอาํนวยความสะดวกดา้นการ
ท่องเทียว ดังนันพืนทีทีมีองค์ประกอบทีสมบูรณ์ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็จักเป็นปัจจยัที
สามารถเอืออาํนวยให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศทีสมบูรณ์ได ้(ประชิด สกุณะพฒัน์,วิมล จิโรจ
พนัธ์ุ และอุดม เชยกีวงศ,์ 2554, 70-71)     
 ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาศกัยภาพของชุมชนสมุทรเจดีย์ ในการ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศ เพือหาแนวทางในการพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ เนืองจากพืนทีมีการพฒันา
จากอดีตเป็นป่าชายเลนทีเสือมโทรมไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รชุมชนในการจดัการพืนทีให้มี
การฟืนตวัของระบบนิเวศ  จนปัจจุบนัพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์มากขึน รวมถึงเป็นป่าชายเลนทีอยู่
ในเขตชุมชนเมือง จึงมีความแตกต่างจากป่าชาเลนทวัไป  

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา              
 1. เพือศึกษาศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ  
 2. เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
 3. เพือหาแนวทางในการพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตเชิงพนืท ี 

พนืทีศึกษาครังนีคือ ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ขอบเขตเชิงเนือหา 

 ศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยพิจารณาจาก  
องค์ประกอบได้แก่ ) ศกัยภาพดา้นพืนทีประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติทีเกียวเนืองกบัระบบ
นิเวศ ) ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการโดยศึกษาจากวิธีการในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน ) ศกัยภาพด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกโดยศึกษาจากสิง
บริการการท่องเทียว ) ศกัยภาพดา้นกิจกรรมประกอบดว้ยรูปแบบและกิจกรรมการท่องเทียว และ 

) ศักยภาพด้านองค์กร หมายถึง การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรต่างๆ ทังชุมชนท้องถินและ
หน่วยงานภายนอกในการบริหารจดัการการท่องเทียวในทอ้งถิน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ เพือหาแนวทางในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศ 

ขอบเขตเชิงประชากร 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัครังนี แบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม คือ   

 1. ชาวบา้น สมาชิกในชุมชนสมุทรเจดียที์มีอายุ  ปีขึนไปและอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  ปี ในฐานะผูใ้หข้อ้มูลดา้นพืนทีชุมชนและดา้นกิจกรรมในการท่องเทียวเชิง
นิเวศ       
 2. เทศบาลนครระยอง ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หวัหนา้ฝ่าย
ส่งเสริมสิงแวดลอ้ม  ผูเ้กียวขอ้งดา้นนโยบายและแผนการพฒันาในภาพรวมของจงัหวดัระยอง ใน
ฐานะผูใ้หข้อ้มูลนโยบายและแผนดา้นการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม ดา้นการบริการและสิงอาํนวย
ความสะดวกในการท่องเทียว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินนโยบาย 
 3. กลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ประกอบดว้ยประธานกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํ
ระยองและป่าชายเลน รองประธาน  สมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ในฐานะผูใ้ห้
ขอ้มูลดา้นองคก์รและการมีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถินและขอ้มูลดา้นกิจกรรมการท่องเทียว  
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ขอบเขตเชิงเวลา 
ช่วง 1  เดือนมกราคม – มีนาคม 2557       ศึกษาเอกสารและทาํโครงร่างการวจิยั 
ช่วง 2 เดือนเมษายน 2557      เสนอโครงร่างการวจิยั 
ช่วง 3 เดือนพฤษภาคม –  มิถุนายน 2557 เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
ช่วง 4 เดือนกรกฎาคม  2557      วเิคราะห์ผลการศึกษาและจดัทาํเล่ม 
ช่วง 5 เดือนสิงหาคม 2557     ปรับปรุงแกไ้ขและจดัทาํเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงศกัยภาพดา้นพืนที ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ ศกัยภาพด้านบริการ
และสิงอาํนวยความสะดวก ศกัยภาพดา้นกิจกรรม และศกัยภาพดา้นองคก์ร ของชุมชนสมุทรเจดีย์
ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ อนัจะเป็นประโยชน์ในการประเมินศกัยภาพในการ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 

2.  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของชุมชนสมุทรเจดีย์ ในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศ อนัจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปวางแผนพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
 
ขนัตอนของการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กับหนังสือ ตําราวิชาการ แหล่งข้อมูลทีเกียวข้องต่างๆ เช่น ห้องสมุดและระบบสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสังเกต จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครระยอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ประธานกลุ่มอนุรักษ์
แม่นาํระยองและป่าชายเลน รองประธาน สมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ปราชญ์
ชาวบา้นทีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือและชาวบา้นในชุมชน 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล   ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกต 
นาํมาวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่ สรุปผล และตีความ โดยการพรรณนาและสรุปในรูปแบบความ
คิดเห็น 

. การเสนอแนะ 
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คําจํากดัความทใีช้ในการศึกษา 
1. ศักยภาพ  (Potentiality) หมายถึง ความสามารถหรือคุณสมบติัทีมีแฝงอยู่ในสิง

ต่างๆอาจจะทาํให้พฒันาและทาํให้ประจกัษ์แจง้ขึนได ้โดยสามารถนาํสิงทีแฝงอยู่นนัมาพฒันาให้
เกิดสิงทีดีขึนกวา่ทีเป็นอยู ่

2. ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ  (Potential of  development 
to ecotourism ) หมายถึง ความสามารถในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียใ์ห้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศ โดยประเมินจากศกัยภาพดา้นพืนที ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ ศกัยภาพดา้นบริการและ
สิงอาํนวยความสะดวก ศกัยภาพดา้นกิจกรรม และศกัยภาพดา้นองคก์รการมีส่วนร่วม  

3. ศักยภาพด้านพนืที (Potential of  Area)   หมายถึง ความสามารถในการดึงดูด
ความสนใจจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีอนัประกอบดว้ย ป่าชายเลน ป่าชายหาด แม่นาํ ลาํ
คลอง ความอุดมสมบูรณ์ของพนัธ์ุสัตวน์าํ และพนัธ์ุไมห้ายาก 

4. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ (Potential of  management) หมายถึง 
ความสามารถในการจดัสรรหน้าทีความรับผิดชอบจากองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชนในการพฒันาและส่งเสริมพืนทีเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 

5. ศักยภาพด้านบริการและสิงอํานวยความสะดวก (Potential of Service and 
Facilities) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการสิงอาํนวยความสะดวก ประกอบด้วย ทีพกั 
ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก หอ้งสุขา แล การคมนาคมขนส่งในพืนที 

6. ศักยภาพด้านกิจกรรม (Potential of Activities) หมายถึง ความสามารถในการ
ประกอบกิจกรรมทีส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ศึกษาสภาพแวดลอ้มของระบบนิเวศ การสร้าง
จิตสํานึกของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน กิจกรรมทีมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟืนฟู และพฒันา
พืนที 

7. ศักยภาพด้านองค์กร (Potential of Organization) หมายถึง ความสามารถในการ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ใน
การพฒันาพืนทีเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศร่วมกนั 
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บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 การศึกษาเรือง ศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผูว้จิยัทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งเพือ
นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดและวธีิการศึกษาดงัหวัขอ้ต่อไปนี 

1. พืนทีศึกษา             
 2.  การท่องเทียวเชิงนิเวศ       
  2.1  ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศ     
  2.2  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศ  
  2.3  แนวคิดพืนฐานของการท่องเทียวเชิงนิเวศ    
  2.4  องคป์ระกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศ     
  2.5  องคป์ระกอบหลกัของการพฒันาการท่องเทียว 

3. แนวคิดเกียวศกัยภาพ          
3.1  ความหมายของศกัยภาพ         

3.2  ศกัยภาพชุมชน          

3.3  ศกัยภาพการท่องเทียว          
3.4  การวดัและประเมินศกัยภาพการท่องเทียว 

4.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1. พนืทศึีกษา          
       1.1 ทตีงั 
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ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตงัอยู่ที ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง  อยู่ในเขตการปกครองของ
เทศบาลนครระยอง มีอาณาเขต คือ ทิศเหนือ ติดกบัพืนที เทศบาลตาํบลทบัมา เทศบาลตาํบลนาํ
คอก และเทศบาลตาํบลเชิงเนิน ทิศใตติ้ดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวนัออกติดกบัพืนที เทศบาลตาํบลเชิง
เนิน ทิศตะวนัตกติดกบัพืนที เทศบาลตาํบลเนินพระ ขอบเขตของการปกครองภายในตาํบลปากนาํ
ประกอบดว้ย  ชุมชน คือ ชุมชนสมุทรเจดีย ์ชุมชนปากนาํ  ชุมชนปากนาํ  ชุมชนก้นปึกปาก
คลอง ชุมชนแหลมรุ่งเรือง และชุมชนสัมฤทธิ ดงัภาพที 1 

             ภาพที 1 แผนทีเขตเทศบาลนครระยอง       
                (เทศบาลนครระยอง เมือปี 2556) 

 1.2 ลกัษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน   
        ลกัษณะภูมิประเทศของชุมชนสมุทรเจดียโ์ดยทวัไปเป็นทีราบชายฝังทะเลพืนทีมี
ลกัษณะเป็นทีราบสลบัทีเป็นลูกคลืนลาดเอียงจากดา้นทิศเหนือลงสู่ทิศใตมี้แม่นาํระยองไหลผ่าน
กลางเมืองความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ดา้นทิศตะวนัออกมีคลองคงคาและคลองชลประทานมี
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พืนทีป่าชายเลนประมาณ 281.62 ไร่ โดยป่าชายเลนผนืนีถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีมีความสําคญั
ยงิต่อระบบนิเวศและวถีิชีวติของคนในชุมชนมาชา้นาน  ในอดีตทีผา่นมาพืนทีป่าชายเลนไดถู้กบุก
รุกทาํลายและมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอย่างจริงจงั จนอยู่ใน
สภาพทีเสือมโทรมจนน่าเป็นห่วง ดงัภาพที  แต่ไดรั้บความร่วมมือของคนในชุมชนและไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  จึงไดร่้วมมือกนัก่อตงักลุ่มอนุรักษ์แม่นาํ
ระยองและป่าชายเลนขึน เพือปลูกจิตสํานึกและร่วมกนัอนุรักษ์ทรัพยากรฟืนฟูระบบนิเวศจน
สามารถกลับมามีชีวิตอีกครังโดยมีทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีได้แก่ ทรัพยากรป่าชายเลน
ประกอบด้วยพนัธ์ุไมน้านาชนิดเช่น ตน้โกงกาง ตน้แสม ตน้ประสัก เป็นตน้ ทรัพยากรสัตวน์าํ
ชายฝัง เช่น หอยพอก ปูแสม กุง้ เป็นตน้ และทรัพยากรแหล่งนาํทีเป็นคูคลองและทะเลทีเหมาะแก่
การทาํประมงชายฝังและเพาะชํากล้าไม้เพือนาํมาเตรียมปลูกและขยายพนัธ์ุในพืนทีได้ต่อไป             

 

ภาพที 2  พืนทีป่าชายเลน ชุมชนสมุทรเจดีย ์ต.ปากนาํ อ.เมือง จ.ระยอง   
  (เทศบาลนครระยอง เมือปี 55 )             
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 1.3  สภาพเศรษฐกจิและสังคม         
        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทาํประมง  และการพาณิชยกรรมรายได้
เฉลียของประชากร 419,741 บาท/คน/ปี มีผูน้บัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของประชากรทงัหมดใน
เขตเทศบาลนครระยอง มีวดัจาํนวน  วดั ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.5 ของประชากรทงัหมด
ในเขตเทศบาลนครระยอง มีมสัยิด จาํนวน 1 แห่ง  และผูน้ับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 ของ
ประชากรทงัหมดในเขตเทศบาลนครระยอง มีโบสถ์คริสต ์จาํนวน 1 แห่ง ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบล
ปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง อยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลนครระยองโดยตาํบลปากนาํ 
ประกอบไปดว้ย  ชุมชน คือ ชุมชนสมุทรเจดีย ์ชุมชนปากนาํ  ชุมชนปากนาํ  ชุมชนกน้ปึกปาก
คลอง ชุมชุนแหลมรุ่งเรือง และชุมชนสัมฤทธิ สามารถแยกจาํนวนประชากรของชุมชนต่างๆดงั
รายละเอียดตามตารางที 1 ดงันี       

 ตารางที 1  จาํนวนประชากรและจาํนวนครัวเรือน ในตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ลาํดับ ชือชุมชน 
จํานวนประชากร 

(คน) 
จํานวน 

(ครัวเรือน) 
ชาย หญงิ รวม 

 ชุมชนสมุทรเจดีย์ 763 924 1,687 559 
 ชุมชนปากนาํ  914 1,164 2,078 614 

 ชุมชนปากนาํ  742 952 1,694 521 

 ชุมชนกน้ปึกปากคลอง 868 1,057 1,925 740 

 ชุมชนแหลมรุ่งเรือง 110 96 206 69 

 ชุมชนสัมฤทธิ 1,507 1,816 3,323 1,304 

 รวม ,  6,009 10,913 3,807 
 (ทีมา: เทศบาลนครระยอง เมือปี 2553)  
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 1.4  การท่องเทียวทน่ีาสนใจ 

          ภายในชุมชนสมุทรเจดียมี์แหล่งท่องเทียวทีหลากหลายทงัแหล่งท่องเทียวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมและแหล่งท่องเทียวเชิงประวติัศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
สถานทีท่องเทียวดงันี 

1.4.1 แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ 
   1. หาดแหลมเจริญ ตงัอยูต่าํบลปากนาํ เป็นสถานทีพกัผอ่นริมชายหาด 

         2. ล่องเรือชมพมิูทศัน์ของแม่นาํระยอง     
 เทศบาลนครระยอง ไดป้รับปรุงพฒันาสายนาํในแม่นาํระยอง ทีเคยประสบปัญหาวิกฤต
เน่าเสีย จนมีการปรับความสะอาดของนาํ ใหอ้ยูใ่นระดบัดีขึน อีกทงัพฒันาชายฝัง ให้เป็นทีพกัผอ่น
ของชุมชนหลายแห่ง ชมความงามของธรรมชาติป่าแสมร้อยปี ทีบริเวณเจดียก์ลางนาํ  

  1.4.2 แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม     

      1. วดัป่าประดู่  อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวดัเก่าแก่ 
สันนิษฐานว่าสร้างในสมยักรุงศรีอยุธยา โดยมี “พระนอนตะแคงซ้าย” ซึงนกัท่องเทียวให้ความ
สนใจ และสักการะกนัมาก        

          2. วดัเก๋ง ตงัอยูภ่ายในบริเวณโรงพยาบาลระยอง   

          3. พระเจดีย์กลางนํา ตังอยู่ตาํบลปากนํา ในเดือนธันวาคม เทศบาลนคร
ระยอง  จดังานประเพณีห่มผา้องคพ์ระเจดียก์ลางนาํเป็นประจาํทุกปี    

        4. วดัโขดทิมทาราม ตงัอยู่ถนนพจนกร เป็นแหล่งโบราณคดีของจงัหวดั
ระยอง                            

  1.4.3 แหล่งท่องเทียวเชิงประวตัิศาสตร์     
     1. ศาลหลกัเมือง  ตงัอยูที่ถนนหลกัเมืองในเขตเทศบาลนครระยอง เดิมเป็น
ศาลไม ้ต่อมาไดรั้บการปฏิสังขรณ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลกัษณะอาคารเป็นศิลปะแบบศาลเจา้จีน 

     2. สวนศรีเมือง ตงัอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกหรืออยูด่า้นเหนือของชุมชนสนาม
เป้าเป็นสวนสาธารณะอนัเป็นทีประดิษฐานของพระพุทธองัคีรสฯ พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของ
จงัหวดัระยอง ปัจจุบนัเป็นสนามกีฬากลางของชุมชนต่างๆ ในเทศบาลนครระยอง มีความร่มรืน 
เหมาะแก่การพกัผอ่น หยอ่นใจ รวมทงัมีอาคารหอ้งสมุด สาํหรับใชค้น้ควา้หาความรู้ไดด้ว้ย            
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    3. หอพระพุทธองัคีรส หรือเรียกกนัสันๆ ว่า “หอพระ” มีการก่อสร้างเป็น
อาคารทรงไทยจตุัรมุข ตงัอยู่บริเวณดา้นหน้าของสวนศรีเมือง ซึงภายในหอพระพุทธองัคีรส ยงั
เป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปประจาํเมืองระยองทีมีชือวา่“พระพุทธองัคีรสบรมราชาสิหิงคป์ฏิมา
บรมโลกนาถ ระยองประชาราษฎร์บรมบพิตร” อนัเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง และเป็นทีเคารพ
สักการะของชาวระยอง           

     4. ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช อยูใ่นบริเวณวดัลุ่มฯ ถนนตากสินฯ
ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง จึงเป็นชุมชนทีมีการพฒันาในเรืองของ
การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มป่าชายเลนใหมี้ความอุดมสมบูรณ์จากอดีตทีเป็นป่าชายเลนทีเสือมโทรมจน
ในปัจจุบนัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันา ฟืนฟู ทาํนุบาํรุง
จนเป็นแหล่งท่องเทียวในตวัอาํเภอเมืองทีสําคญัและให้ความรู้ในเรืองระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยพืนทีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นแหล่งแลกเปลียนเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
และผูที้สนใจทวัไปเป็นอยา่งยงิ (เทศบาลนครระยอง, 2556) 

.  การท่องเทียวเชิงนิเวศ         
 .    ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศ      
  การท่องเทียวเชิงนิเวศ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Ecotourism” Oxford, 2014ไดใ้ห้
ความหมาย Ecotourism ไวว้า่ “Tourism directed towards exotic natural environments, intended to 

support conservation efforts and observe wildlife”      
  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( )  ไดบ้ญัญติันิยามของ การท่องเทียว
เชิงนิเวศ  (Ecotourism ) ว่า “เป็นการท่องเทียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะถิน และแหล่งวฒันธรรมทีเกียวขอ้งกบัระบบนิเวศสิงแวดลอ้มและการท่องเทียว 
โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูที้เกียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถิน เพือ
มุ่งใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งยงัยืน”     มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย
ของการท่องเทียวเชิงนิเวศไวใ้นหลากหลายทรรศนะ ผูว้จิยัสรุปไดด้งันี   
  ลิซาเบธ บู (Lizabeth Boo, 1991) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศวา่
หมายถึง การท่องเทียวทางธรรมชาติทีเอือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเนืองมาจากการมีรายได้
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สําหรับการดูแลรักษาพืนที การสร้างงานให้ชุมชนหรือท้องถิน และการสร้างจิตสํานึกด้าน
สิงแวดลอ้ม  

 ริชาร์ดสัน (Richardson 1993: 15) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศว่า
หมายถึง การท่องเทียวทียงัยืนในพืนทีทางธรรมชาติ ซึงมีการสือความหมายเพือให้ความรู้แก่
นกัท่องเทียวทงัในเรืองธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตลอดจนถึงวฒันธรรมทีสําคญั นอกจากจะมี
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตลอดจนวฒันธรรมแลว้ ยงัมีส่วนสนบัสนุน
และผลกัดนัให้มีการปกป้องอนุรักษสิ์งเหล่านีไว ้และชุมชนในพืนทีนนัจะไดรั้บรายไดแ้ละมีชีวิต
ความเป็นอยูที่ดีขึน         
 ประชิด สกุณะพฒัน์และคณะ(2554: 46) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศ
วา่หมายถึง การท่องเทียวทีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนโดยเน้นสภาพแวดลอ้มซึงเกียวขอ้งกบัทีอยูอ่าศยั
ของสิงมีชีวติต่างๆ มนุษย ์พืช สัตวใ์นรูปแบบดงัเดิมทีมีธรรมชาติเป็นเกณฑ ์

 กุลวรา สุวรรณพิมล (2548: 39) ได้ให้ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศว่า
หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานทีท่องเทียวแห่งใดแห่งหนึงโดยมีวตัถุประสงคเ์พือการศึกษา ชืน
ชมและเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วฒันธรรม วิถีของคนในทอ้งถิน 
บนพืนฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ บนพืนฐานของนิยามความหมาย
ดงักล่าว นกัท่องเทียวทีเดินทางท่องเทียวจะเป็นกลุ่มผูเ้ดินทางทีแสวงหาสิงต่างๆดงัต่อไปนี 
   . กิจกรรมต่างๆ ทีใหป้ระสบการณ์ทีหลายหลายใหม้ากขึน  
   . ประสบการณ์จากการไดไ้ปเทียวในแหล่งธรรมชาติ และประสบการณ์ที
ไดส้ัมผสัวฒันธรรมและวถีิชีวติของสังคมทีแตกต่างจากทีตนอยู ่    
   . โอกาสทีจะเรียนรู้เกียวกับลักษณะทางธรรมชาติ วฒันธรรม ทีมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละพืนที         
   . ให้มีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ และสมบติัทางวฒันธรรมในพืนทีทีไป
ชม 

 วรรณณา วงษ์วาณิช (2550: 141) ได้ให้ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศว่า
หมายถึง การท่องเทียวอยา่งมีความรับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถินของแหล่ง
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ท่องเทียว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้กียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชุน
ทอ้งถิน เพือมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบอยา่งยงัยนื    
 ดรรชนี เอมพนัธ์ุและคณะ (2547: 2,  อา้งถึงใน ศิรินภา คุณพระเนตร, 2553: )ไดใ้ห้
ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศวา่หมายถึง       
  1. การท่องเทียวทีเกียวข้องกับพืนทีธรรมชาติและอาจรวมไปถึงแหล่ง
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และวฒันธรรมทีปรากฏในพืนทีธรรมชาตินนัดว้ย โดยมุ่งเนน้คุณค่าของ
ธรรมชาติหรือลกัษณะเด่นทีเป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเทียวเป็นสิงดึงดูดนกัท่องเทียว ไม่ใช่เนน้
การเสริมแต่ง หรือพฒันาสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ     

  2. เป็นแหล่งท่องเทียวทีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ
และวฒันธรรมท้องถิน โดยเป็นการท่องเทียวทียงัยืน ไม่ทาํลาย และทาํให้สิงแวดล้อมหรือ
ธรรมชาติเสือมโทรม         

  3. เน้นให้นกัท่องเทียวไดส้ัมผสั เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ต่อสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติโดยตรง และเปิดโอกาสให้นักท่องเทียวได้ศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึง
นอกจากจะไดรั้บความพึงพอใจแลว้ยงัเป็นการเสริมสร้างจรรยาบรรณดา้นสิงแวดลอ้มเชิงรุก 

  4. เป็นการท่องเทียวทีมีประโยชน์กลบัคืนสู่ธรรมชาติ และการอนุรักษธ์รรมชาติ
ในขณะเดียวกนัจะเอือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถินทางตรงและทางออ้ม   
 จากการศึกษาความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ผูว้ิจยัสรุป
ความหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศวา่ “การท่องเทียวเชิงนิเวศ” หมายถึง การท่องเทียวในรูปแบบ
หนึงทีเกียวกบัแหล่งธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยมีความรับผิดชอบและสร้างจิตสํานึกร่วมกนั
ของผูที้เกียวขอ้ง มุ่งเนน้การเรียนรู้สภาพแวดลอ้มธรรมชาติเอือประโยชน์กลบัคืนสู่ธรรมชาติและ
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิน         

2.2 วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการพฒันาการท่องเทยีวเชิงนิเวศ  
  วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศทีสําคญัต่อการพฒันาการ
ท่องเทียวมีนกัวชิาการและผูว้จิยัจากทีต่างๆไดศึ้กษาประเด็นดงักล่าวไวด้งันี   
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 กุลวรา สุวรรณพิมล (2548: 40-42)ไดก้ล่าววา่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายสําคญัทีสุด
ของการพฒันาการท่องเทียวนนั คือ ความพยายามทีจะก่อให้เกิดการพฒันาทียงัยืน ซึงจะพิจารณา
ไดจ้ากองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ คือ       
  1. ต้องดาํเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ประเพณี 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม วถีิชีวติทีมีต่อขบวนการการท่องเทียว    
        2. ตอ้งตระหนกัต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรม วถีิชีวติทีมีต่อขบวนการท่องเทียว      

  3. ตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการ
ท่องเทียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั       
  4. ตอ้งชีนาํตามความปรารถนาของประชาชนทอ้งถินและชุมชนในพืนทีท่องเทียว
นนัๆ           
 การท่องเทียวเชิงอนุรักษจึ์งเป็นการท่องเทียวในรูปแบบหนึงทีเกียวกบัแหล่งธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัระบบนิเวศ โดยให้
ความสําคญักบักิจกรรมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสถานทีท่องเทียว โดยไม่ทาํลายคุณค่าของ
แหล่งท่องเทียวและมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม และถือไดว้่า
เป็นแนวทางหรือวิถีทางหนึงทีพยายามจะก้าวไปสู่เป้าหมายสําคญั คือ การพฒันาทียงัยืน การ
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์จึงมีองค์ประกอบสําคญัทีควรพิจารณา 3 ประการ คือ การสร้างจิตสํานึก
เกียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม ความพึงพอใจของนกัท่องเทียว และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถินและการกระจายรายได ้ นโยบายหลกัของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยกบัการ
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ทีมีการประกาศอย่างเป็นทางการจะพบว่า การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
กาํหนดนโยบายหลกัไว ้8 ประการ ปรากฏรายละเอียด ดงันี     
  1. ส่งเสริมชกัจูง ใหน้กัท่องเทียวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย เพือให้
ไดม้าซึงรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศ เขา้เพิมพนูเศรษฐกิจส่วนรวมโดยรีบด่วน   
  2. ขยายแหล่งท่องเทียวให้กระจายไปในทอ้งถิน เพือเป็นการกระจายรายไดจ้าก
การท่องเทียวใหถึ้งประชากรในทุกภูมิภาค       
  3. อนุรักษแ์ละฟืนฟูสมบติัวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือให้
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คงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไวด้ว้ยดีทีสุด      
  4. พฒันาสิงอาํนวยความสะดวกและบริการดา้นการท่องเทียวให้มีมาตรฐานทีดี 
เพือสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเทียวทีมาเยอืนใหม้ากขึน    
  5. เพิมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆในประเทศไทย ดว้ยความมนัใจในความปลอดภยัของ
ร่างกายและทรัพยสิ์นของตนและหมู่คณะ       
  6. ส่งเสริมการเดินทางท่องเทียวของคนไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้
รายไดน้อ้ยและเยาวชน เพือเป็นการเพิมสวสัดิการดา้นการท่องเทียวแก่คนไทย    
  7. ส่งเสริมคนไทยเขา้ทาํงานในอุตสาหกรรมท่องเทียวใหม้ากทีสุด  
  . ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม อนัเกียวกบัการพฒันาการ
ท่องเทียวอยา่งกวา้งขวางยงิขึน 

                       ยุภาพกัตร์ วิเวกวิน (2554: 45) กล่าววา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการท่องเทียวเชิง
นิเวศ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเทียวทวัๆไป กล่าวคือ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
มุ่งเน้นในด้านการท่องเทียวควบคู่กบัการดูแลรักษาและคงไวซึ้งคุณภาพสิงแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเทียว การเพิมพูนประสบการณ์ทีมีคุณค่าให้แก่นักท่องเทียว การพฒันาจิตสํานึกและความ
เขา้ใจของนกัท่องเทียวในการทาํคุณประโยชน์ให้แก่สิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนทีแหล่งท่องเทียวตงัอยูน่อกจากนียงัมุ่งเนน้ดา้นการส่งเสริมการท่องเทียวที
เกียวขอ้งกบัวิถีความเป็นอยูที่น่าสนใจของชุมชนทอ้งถินดงัเดิม ทีปรากฏในพืนทีแหล่งท่องเทียว
ทางธรรมชาติ เพือเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจเกียวกับความ
หลากหลายและววิฒันาการทางวฒันธรรมของกลุ่มชนเหล่านนัดว้ย    
 สูนทอน ไชสงคาม (2553:57) กล่าววา่ เป้าหมายของการท่องเทียวเชิงนิเวศก่อให้เกิด
ประสบการณ์เรียนรู้แก่นักท่องเทียวและไม่ทาํลายสิงแวดล้อม การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์จึงเป็น
แนวคิดทีจะทาํให้กิจกรรมการท่องเทียวได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษจ์ะช่วยสร้างรายได ้และยงัเป็นการสร้างงานให้กบั
ประชาชนในทอ้งถินเพือเพิมรายได ้ทาํใหล้ดความจาํเป็นในการพึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพือดาํรง
ชีพ ดงันนัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นวิธีการหนึงทีจะทาํให้การพฒันาเศรษฐกิจการท่องเทียว 
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และการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม สามารถดาํเนินควบคู่กนัไปได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่ การท่องเทียวเชิง
อนุรักษเ์ป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาอยา่งยงัยนื      
  ดงันนัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศในทรรศนะ
ของผูว้จิยั คือ การท่องเทียวทีมุ่งเนน้เกียวกบัการให้ความรู้และการดูแลรักษาธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 
ทีสามารถนาํไปสู่การส่งเสริมเป็นการท่องเทียวอีกรูปแบบหนึงเพือสร้างรายไดแ้ละสร้างจิตสํานึก
ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถินและนกัท่องเทียวไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

2.3  แนวคิดพนืฐานของการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

การท่องเทียวเชิงนิเวศมีแนวคิดพืนฐานทีสําคญั จากการศึกษาของนักวิชาการ
ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมหลกัการทีควรพิจารณาดงันี 

  ดรรชนี เอมพนัธ์ุและคณะ(2547 :2-3) แนวคิดพืนฐานของการท่องเทียวเชิงนิเวศที
ควรพิจารณาอยู ่  ประการไดแ้ก่ 

1. การใชท้รัพยากรอยา่งยงัยนื ควบคุมผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัตาํ มีการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 

2. การสร้างจิตสาํนึก และกระบวนการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ 

3. เน้นการคงไวซึ้งธรรมชาติ มีการดดัแปลงหรือพฒันาพืนทีน้อยและ
กลมกลืนกบัธรรมชาติ 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิน การกระจายประโยชน์สู่ทอ้งถิน
และความร่วมมือจากผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร( ) แนวคิดพืนฐานของการท่องเทียวเชิงนิเวศทีสําคญั  
ประการไดแ้ก่ 

1. การใช้ทรัพยากรการท่องเทียวแบบยงัยืน ในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเทียวจะตอ้งไม่สร้างผลกระทบแก่สิงแวดล้อมดงัเดิม เนืองจากสิงแวดล้อมดงัเดิมเป็นสิงที
ดึงดูดนกัท่องเทียวเชิงนิเวศในการเดินทางมาท่องเทียว จึงตอ้งอนุรักษใ์หย้งัยนืเพือเป็นสิงดึงดูด 
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2. การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ในการท่องเทียวเชิง
นิเวศต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกเกียวกับการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ให้แก่
นกัท่องเทียวและผูม้าเยอืน ตลอดจนบุคคลทีเกียวขอ้ง เช่น ชุมชนทอ้งถิน มคัคุเทศก ์เป็นตน้ 

3. การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเทียว นักท่องเทียวเชิงนิเวศมัก
สนใจทีจะศึกษาเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์จากการท่องเทียวนิยมเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเทียวทีลาํบาก ทุรกนัดาร และทา้ทาย  

4. การให้ชุมชนทอ้งถินมีส่วนร่วม ในการพฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
ชุมชนทอ้งถินทีตงัอยู่รอบๆควรมีส่วนในการท่องเทียวเชิงนิเวศ เพือให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ 
เช่น การลงทุนในธุรกิจท่องเทียวขนาดเล็ก การเป็นมคัคุเทศก์ การนาํสินคา้ศิลปหตัถกรรมพืนบา้น
มาขาย เป็นตน้ 

ดังนันแนวคิดพืนฐานของการท่องเทียวเชิงนิเวศจึงเป็นพืนฐานสําคัญในการ
พฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศในลาํดบัต่อไป โดยการใชท้รัพยากรการท่องเทียวไดแ้บบยงัยืนและ
สร้างจิตสาํนึกรวมถึงการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มทอ้งถิน โดยสามารถสร้างความพึง
พอใจต่อนกัท่องเทียวทีเขา้มาสัมผสัแหล่งท่องเทียวซึงคงไวซึ้งสภาพแวดลอ้มทีเป็นธรรมชาติอยา่ง
แทจ้ริง           

 2.4  องค์ประกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศ     
        องค์ประกอบทีสําคญัของการท่องเทียวเชิงนิเวศได้มีนักวิชาการได้ให้ขอ้มูลไว้
หลากหลายท่าน ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอหลกัสําคญัขององค์ประกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศดงันี    
ดรรชนี เอมพนัธ์ุและคณะ (2547: 3-7) กล่าวว่า การจดัการท่องเทียวโดยทวัไป ตอ้งคลอบคลุม
องคป์ระกอบ 4  ดา้น ดงันี        

   1. แหล่งท่องเทียวหรือทรัพยากรการท่องเทียว (Nature Resource Tourism)  
ประเด็นสําคญัทีเกียวกบัการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศ คือ ความสามารถของพืนทีและระบบ
นิเวศในการรองรับการท่องเทียวเพือให้ทรัพยากรท่องเทียวยงัคงอยูไ่ดย้งัยืน โดยไม่เสือมโทรมลง
ไปอยา่งถาวร และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมทอ้งถิน
ตามมา ศกัยภาพของทรัพยากรท่องเทียวในการดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียวเชิงนิเวศ รวมถึง
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การกาํหนดกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศทีเหมาะสม ดงันนัการจดัการทรัพยากรท่องเทียวเชิง
นิเวศ จึงมุ่งเนน้สิงสาํคญัดงันี          

   1.1 การประเมินคุณค่าของทรัพยากรท่องเทียวในพืนทีซึงตงัอยู่บน
พืนฐานความสนใจเฉพาะดา้นของนกัท่องเทียวเชิงนิเวศทีมีต่อธรรมชาติ วิถีชีวิตทอ้งถิน และการ
อนุรักษ ์   1.2  การจดัการเพือรักษาคุณค่าความสําคญัในความเป็นธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถินไวใ้หไ้ด ้        

   1.3  การจาํแนกเขตการจดัการพืนทีเพือการท่องเทียวและการรักษาระบบ
นิเวศรวมไปถึงกาํหนดมาตรการหรือเงือนไขการใชพ้ืนทีต่างๆ    

   1.4  แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวเชิงนิเวศ
   1.5  ประชาสัมพนัธ์และสร้างความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเทียว               1.6  การติดตามตรวจสอบและประเมินสถานภาพของทรัพยากรอยูเ่สมอ 

 2. กิจกรรมทีเหมาะสมสําหรับนักท่องเทียว   ควรเป็นกิจกรรมทีมีโอกาสได้
ใกลชิ้ดและไดรั้บประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตทอ้งถินมีโอกาสไดเ้ขา้ใจเรียนรู้ และ
เกิดความตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเทียว มีโอกาสทีจะสร้างงานและรายไดแ้ก่คน
ทอ้งถินหรือกิจกรรมทีส่งผลต่อการอนุรักษ์ซึงอาจจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและวถีิชีวติทอ้งถิน     
  3. นกัท่องเทียวเชิงนิเวศและการจดัการดา้นการตลาด นกัท่องเทียวเชิงนิเวศจะ
ปะปนอยู่ทัวไปในสังคม ส่วนใหญ่จะค่อนไปทางสูงอายุ (40-50 ปี) มีการศึกษาและรายได้ดี 
นกัท่องเทียวกลุ่มนีมีความปรารถนาทีจะไดท้่องเทียวในสถานทีทีเป็นธรรมชาติหรือมีวฒันธรรม
ทอ้งถินทีแปลกแตกต่างไปจากชีวิตประจาํวนัมีความประสงค์ทีจะได้รับรู้และมีประสบการณ์
เกียวขอ้งกบัธรรมชาติทงัทางตรงและทางออ้ม มีความตอ้งการอย่างแรงกลา้ทีจะเดินทางท่องเทียว
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบต่อสิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตทอ้งถิน ดงันนั จึงเป็นผูพ้ร้อมทีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมในทอ้งทีนันๆ และไม่ตอ้งการให้มีการปรับเปลียนหรือพฒันา
แหล่งท่องเทียวเพืออาํนวยความสะดวกสบายในลกัษณะเช่นเดียวกบัถินทีตนเองอยู่อาศยัหรือ
คุ้นเคย หรือในลักษณะทีได้รับจากการบริการในเมืองใหญ่ ดังนัน ความสะดวกสบายในการ
เดินทางท่องเทียวไม่ใช่สิงสําคัญเท่าใดนัก  แต่นักท่องเทียวประเภทนีมักจะไม่อดทนกับ
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นกัท่องเทียวทีแออดั เสียงอึกทึกและสิงแปลกปลอมทีขดักบัธรรมชาติ การวางแผนจดัการการท่อง
เทียวเชิงนิเวศจาํเป็นต้องมีการศึกษาถึงลักษณะภูมิหลังของกลุ่มนักท่องเทียวเป้าหมายความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวเชิงนิเวศ รวมไปถึงขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการเขา้ถึง
ตลาดนกัท่องเทียวกลุ่มนี          
  .   การบริการด้านต่างๆและสิงอํานวยความสะดวก  การบริการสําหรับ
นกัท่องเทียวเชิงนิเวศครอบคลุมตงัแต่ ทีพกัอาหาร ยานพาหนะขนส่งนกัท่องเทียว ตลอดจนการ
บริการกิจกรรมท่องเทียว การนาํเทียว และการสือความหมายธรรมชาติแก่นกัท่องเทียว ในบางแห่ง
การบริการเรืองทีพกัหรืออาหารอาจไม่จาํเป็น ขึนอยูก่บัสภาพหรือลกัษณะเฉพาะของแต่ละแหล่ง
ท่องเทียว อยา่งไรก็ดี การท่องเทียวเชิงนิเวศนนัเนน้การบริการดา้นสือความหมายและการให้ขอ้มูล
ข่าวสารเพือให้นักท่องเทียวได้รับประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเกียวกับธรรมชาติและ
วฒันธรรมทอ้งถิน เช่น การบริการศูนยข์อ้มูลและบริการนกัท่องเทียว การบริการให้ความรู้ ความ
เขา้ใจเกียวกบัทรัพยากรท่องเทียวในระหว่างการประกอบกิจกรรมท่องเทียว เป็นตน้ การบริการ
ดา้นต่างๆทีมีโอกาสในการสร้างรายไดแ้ก่ประชาชนทอ้งถิน เช่น บริการทีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และมคัคุเทศกน์าํเทียวนนั เนน้ใหป้ระชาชนทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมและดาํเนินกิจการต่างๆในภาค
บริการดังกล่าว เช่น จัดทีพกัทีสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ และวฒันธรรมท้องถิน เป็น
มคัคุเทศก์นาํทางในการเดินป่าหรือเป็นนกัสือความหมายธรรมชาติ เป็นตน้  ในการบริหารจดัการ
เป็นกลไกสําคญัในการควบคุมและจดัการให้การท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นไปตามวตัถุประสงค์ การ
บริหารจดัการนีประกอบดว้ย องคก์รและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย รวมไปถึงแผนงานโครงการ มาตรการ
และกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมดูแลให้การท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นไปตามหลกัการทีถูกตอ้ง 
และยงัเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินในการบริหารจดัการ องค์กรรับผิดชอบควรทาํหนา้ที
บริหารการท่องเทียวเชิงนิเวศให้เกิดขึนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ ซึงอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ องคก์รส่วนทอ้งถินเช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นต้น องค์การเหล่านีล้วนมีหน้าทีในการดูแลจัดการทรัพยากร
ท่องเทียวให้มีความยงัยืน จดัการและป้องกนัผลกระทบจากการท่องเทียว มีการติดตามตรวจสอบ
การดาํเนินงานดา้นการจดัการการท่องเทียวในทุกองคป์ระกอบ พฒันาสิงอาํนวยความสะดวกและ
บาํรุงรักษา จดัการบริหารดา้นการบริการต่างๆ โดยดูแลให้การบริการต่างๆไดม้าตรฐาน เช่น ความ
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ปลอดภยั และความสะอาด เป็นตน้ และมีการจดัการบริหารดา้นการเงินอย่างโปร่งใส รวมไปถึง
การบงัคบัใชก้ฎหมายและระเบียบต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเทียว และการ
ท่องเทียวในพืนที หน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ หน่วยงานของรัฐเช่น การท่องเทียวแห่งประเทศ
ไทย ทีทาํหน้าทีกาํหนดนโยบายและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศ สนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์
และการให้ข้อมูลไปยงันักท่องเทียว เมือการจัดการการท่องเทียวในพืนทีนันมีความพร้อม 
ช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมเพือเพิมทกัษะในการบริการด้านต่างๆ เช่น บริการนาํเทียว และสือ
ความหมาย เป็นตน้ นอกจากนนัหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมป่าไม ้ยงัทาํหน้าทีควบคุมดูแลให้การ
จดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัของพืนทีในความรับผิดชอบ                  

สถาบนัวิจยัเพือพฒันาประเทศไทย  (2544 อา้งถึงใน วารุณี งานทศันานุกูล : -
) ไดจ้าํแนกประเภทของนกัท่องเทียวเชิงอนุรักษไ์วเ้ป็น  ประเภท คือ     

 ประเภทที 1 นกัท่องเทียวแบบหวักระทิ (Hard-Core Nature Tourists)เป็นนกัท่องเทียว
ทีเนน้ความสาํคญัในการทีจะศึกษาคน้ควา้ขณะทีเทียวชมธรรมชาติอยู ่   
 ประเภทที    นกัท่องเทียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเทียวทีเน้นเจาะจงไปเทียวสถานที ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพือจะไดรู้้ไดเ้ขา้ใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีทอ้งถิน         
 ประเภทที  นักท่องเทียวธรรมชาติเป็นหลกั (Mainstream Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเทียวทีชอบไปสถานทีแปลกๆ ทีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มแม่นาํอเมซอน(Amazon) 
อุทยานกอริลล่าในรวนัดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอืนๆทีเป็นการเริม
สาํหรับโปรแกรมท่องเทียวพิเศษ        
 ประเภทที  นักท่องเทียวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเทียวทีบงัเอิญตอ้งไปธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหนึงของโปรแกรมท่องเทียวทีตนไดเ้ลือก
ไป  นอกจากนี สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย( ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
ของนกัท่องเทียวเชิงนิเวศว่าจะตอ้งเป็นนกัท่องเทียวทีมีพฤติกรรมทีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์น
การศึกษาหาความรู้  และประสบการณ์  เพือเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 ดงันันนกัท่องเทียวเชิงนิเวศจึงเป็นผูที้สนใจในการรับผิดชอบต่อการดูแลธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเทียว การให้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัทีถูกตอ้งเหมาะสม
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นันจึงเป็นหน้าทีสําคญัของเจ้าของพืนทีและผูป้ระกอบการทีจะให้ความรู้และความเข้าใจแก่
นกัท่องเทียวในการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบต่างๆก่อนการท่องเทียวจะเริมตน้  
 การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (2544:2-3)ไดก้าํหนดองคป์ระกอบหลกัสําคญัของการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ  ประการคือ        

  1. องค์ประกอบด้านพืนที เป็นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีเกียวเนืองกับ
ธรรมชาติทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน ทงันีรวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์เกียวเนืองกบั
ระบบนิเวศในพืนทีนันๆดังนัน องค์ประกอบด้านพืนทีจึงเป็นการท่องเทียวทีมีพืนฐานอยู่กับ
ธรรมชาติ           

  2. องค์ประกอบด้านการจดัการ เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบ โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคม มีการจดัการทียงัยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากร การจดัการสิงแวดล้อม การป้องกนัและกาํจดัมลพิษ และการควบคุมการพฒันาการ
ท่องเทียวอยา่งมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเทียวทีมีการจดัการอยา่งยงัยนื เพือให้เกิดเป็นการท่องเทียว
ทีมีความรับผดิชอบ ทีไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและสังคม    

  3. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม และกระบวนการ เป็นการท่องเทียวทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการให้การศึกษาเกียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทียว เป็นการ
เพิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพือสร้างความตระหนกัและปลูกจิตสํานึกทีถูกตอ้ง
ต่อนกัท่องเทียว ประชาชนทอ้งถิน และผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้ง  จึงเป็นการท่องเทียวสิงแวดลอ้ม
ศึกษา           
  4. องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเทียวทีมีการคาํนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและประชาชนทอ้งถิน ทีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และปฏิบติัตามแผน ไดรั้บ
ผลประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากรท่องเทียว อนัจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในทอ้งถิน ทงัการกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิตและการไดรั้บผลตอบแทน
เพือกลบัมาบาํรุงรักษา และจดัการแหล่งท่องเทียวอย่างมีคุณภาพ ซึงเริมตน้จากระดบัรากหญ้า
จนถึงการปกครองส่วนท้องถิน และอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวข้อง จึงเป็นการ
ท่องเทียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน   
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มหาวิทยาลยัศิลปากร (2551) การท่องเทียวเชิงนิเวศ นอกจากจะมีแนวคิดพืนฐานมุ่ง
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจแล้ว ยงัมุ่งอนุรักษ์สิงแวดลอ้มในทอ้งถินให้มีความเป็นอยู่ทีดีและยงัยืน 
โดยมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 5 ดา้น คือ       
  1. องค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเทียว หมายถึง แหล่งท่องเทียวและสิง
อาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเทียว        

  2. องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเทียวกบัการท่องเทียว หมายถึง 
ทอ้งถินไดมี้ส่วนร่วมเพือลดผลกระทบของการท่องเทียวต่อชุมชนทอ้งถิน และสร้างโอกาสดา้น
ผลประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิน        

  3. องคป์ระกอบดา้นธุรกิจการท่องเทียว หมายถึง ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจบริการ 
โครงสร้างของกิจการท่องเทียว เพือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวเชิงนิเวศ  
  4. องค์ประกอบด้านจิตสํานึกทางการท่องเทียว หมายถึง ความรู้และสือ
ความหมายด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมทีจะทาํให้ผูเ้กียวข้องกบัการท่องเทียวทุกฝ่ายได้ตืนตวั
ตอบสนองอยา่งดี          
  5. องค์ประกอบด้านการตลาด หมายถึง ความตอ้งการของนกัท่องเทียวทีมีต่อ
ทรัพยากรการท่องเทียวและบริการการท่องเทียวต่างๆและเห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม 

 พงศ์ศานต ์(2538 อา้งถึงใน บุญทวี ดวงโพธิศรี 2553: 6-7) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการท่องเทียวเชิงนิเวศ  ประการ คือ       

  1.  ต้อง มีผลกระทบน้อย ที สุด ต่อทรัพยากรธรรมชา ติและสิงแวดล้อม 
ศิลปวฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม และประเพณีของคนในทอ้งถิน   
  2. ตอ้งให้ความรู้และความเขา้ใจแก่นกัท่องเทียวในรูปแบบของสือต่างๆ เพือให้
นกัท่องเทียวมีความรู้ ความเขา้ใจได้รับความเพลิดเพลินพร้อมทงัสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และให้มีความตระหนกัต่อคุณค่าของแหล่งท่องเทียวของชุมชนรวมทงั
วฒันธรรม ความเชือ ค่านิยม เป็นตน้ จนนกัท่องเทียวมีความระมดัระวงั ช่วยกนัป้องกนัและลด
ผลกระทบในดา้นต่างๆทีอาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มหรือวถีิชีวิตของชุมชน 

  3. ตอ้งให้ผลประโยชน์แก่ชาวบา้นในทอ้งถิน โดยการจา้งงานทงัทางตรงและ
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ทางออ้ม เช่น การบริการนาํเทียว หรือการให้บริการนกัท่องเทียวในดา้นต่างๆ การขายอาหาร ขาย
ของทีระลึก เป็นตน้         

  4. ตอ้งให้ชาวบา้นในทอ้งถินมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การจดัการ
และการพฒันาการท่องเทียวไปสู่ทอ้งถินของเขา ซึงจะช่วยทาํให้ชาวบา้นในท้องถินเกิดความ
ภาคภูมิใจมีความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของทรัพยากรท่องเทียวซึงไดแ้ก่ ธรรมชาติ สังคมและชุมชนนนัๆ 
แลว้ผนึกกาํลงัร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรนนัไวอ้ยา่งยงัยนื  

ประชิด สกุณะพฒัน์(  :70-71) การท่องเทียวเชิงนิเวศมีองคป์ระกอบหลกัทีสําคญั
ของการท่องเทียวทีเกียวขอ้งกนัเป็นพืนฐานกนั 4 ดา้น ดงันี 

1. องคป์ระกอบดา้นพืนที พืนทีเป็นแหล่งท่องเทียว และเกียวเนืองกบัธรรมชาติที
มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิน รวมถึงแหล่งวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ทีเกียวเนืองกบัระบบนิเวศในพืนที
นนัๆ การท่องเทียวทีมีพืนฐานอยูก่บัธรรมชาติ 

2. องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเทียวทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยศึกษาเกียวกบัสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเทียวนนัๆเป็นการเพิมพูน
ความรู้ เพิมประสบการณ์ ความประทบัใจ เพือปลูกจิตสํานึกทีดี และถูกต้องต่อนักท่องเทียว  
ประชาชนทีอยูใ่นทอ้งถินนนัและผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเทียวสิงแวดลอ้มศึกษา 

3. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบ ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการทียงัยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากร สิงแวดล้อม ป้องกันและกาํจดัมลพิษ อีกทงัควบคุมการพฒันาการท่องเทียวอย่างมี
ขอบเขตและยงัยืนให้เกิดเป็นการท่องเทียวทีรับผิดชอบ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและ
สังคมองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การท่องเทียวทีคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ประชาชนทอ้งถินร่วมคิดวางแผน ปฏิบติัตาม ไดรั้บประโยชน์ ติดตามตรวจสอบร่วมบาํรุงรักษา
ทรัพยากร อนัจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทอ้งถิน เช่น การกระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพ
ชีวติและการไดรั้บผลตอบแทน เพือกลบัมาบาํรุงรักษาและพฒันาการท่องเทียวอยา่งมีคุณภาพ เป็น
การร่วมมือจากระดับล่างไปจนถึงการปกครองส่วนท้องถิน รวมไปถึงผูเ้กียวข้อง จึงเป็นการ
ท่องเทียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน       
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 จะเห็นได้ว่าการท่องเทียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเทียวรูปแบบหนึงทีมุ่งเน้นความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและการใหค้วามรู้และความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ดงันนัการท่องเทียวเชิงนิเวศจึงมีองคป์ระกอบพืนฐานเช่นเดียวกบัการท่องเทียวใน 
องค์ประกอบข้างตน้แต่จะให้ความสําคญัต่อกิจกรรมการให้ความรู้และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมเป็นสําคัญ ผูว้ิจยัจึงนําหลักการทีได้ศึกษาเอกสารเกียวกับ
องคป์ระกอบของการท่องเทียวและองค์ประกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้ในการ
วจิยัครังนีสรุปองคป์ระกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศได ้5  องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียดคือ 

1.  ดา้นพืนที องค์ประกอบพืนทีแหล่งท่องเทียวทีสามารถดึงดูดความสนใจจาก
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีอนัประกอบดว้ย ป่าชายเลน ป่าชายหาด แม่นาํ ลาํคลอง การอุดม
สมบูรณ์ของพนัธ์ุสัตวน์าํ และพนัธ์ุไมห้ายาก เป็นสิงทีดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเทียวทีตอ้งการ
ความเป็นธรรมชาติรวมถึงหน่วยงานและองคก์รทีตระหนกัถึงการอนุรักษใ์ห้มีกิจกรรมในการร่วม
อนุรักษธ์รรมชาติ 

2. ดา้นการบริหารจดัการ องค์ประกอบดา้นการบริหารจดัการ ทีสามารถพฒันา
พืนทีเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศได้นนั ตอ้งมีการร่วมมือจากองค์กรชุมชนทอ้งถิน หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการร่วมรับผิดชอบพืนที จดัสรรหน้าทีและบทบาทความ
รับผดิชอบเพือสามารถเอือประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนและสิงแวดลอ้มเป็นหลกั 

3.  ดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก องค์ประกอบดา้นการบริการและ
สิงอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว ประกอบดว้ย 1) การบริการดา้นทีพกัทีเหมาะสมกบัสภาพ
พืนทีสอดคล้องกับธรรมชาติและวฒันธรรมท้องถิน  2) การบริการร้านอาหาร–เครืองดืม จุด
ประชาสัมพนัธ์และให้บริการนกัท่องเทียว ร้านจาํหน่ายสินคา้ของทีระลึก ห้องสุขา  3) การบริการ
ดา้นขนส่ง ถนนตดัผา่นรวมถึงการบริการดา้นรถรับ-ส่ง ในพืนที 

4.  ดา้นกิจกรรม องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ โดย
การศึกษาสภาพแวดลอ้ม ระบบนิเวศ การสร้างจิตสํานึกของคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
กิจกรรมจึงมุ่งเนน้การอนุรักษ์ ฟืนฟู และพฒันา เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะและทาํทุ่น
กนัขยะ กิจกรรมทาํคอนโดปู กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ กิจกรรมขุดร่องแพรกและตดัสางกิงแสม 
และส่งส่งเสริมใหมี้การจดัฝึกอบรมความรู้และปลูกจิตสาํนึกสาํหรับเยาวชน  

5. ดา้นองคก์ร  องคป์ระกอบดา้นองคก์ารในการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างโอกาส
ให้แก่ชุมชนในการเห็นความสําคญัและเห็นประโยชน์ร่วมกนัของคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานภาคเอกชน เพือสร้างความเขม้แข็งและนาํไปสู่การจดัการการท่องเทียวและปลูก
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จิตสาํนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติร่วมแสดงความคิดเห็นอนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้งถินใน
การรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูโ่ดยความร่วมมือจากระดบัล่างไปจนถึงการปกครอง
ส่วนทอ้งถินและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีเกียวขอ้ง  
 ผูว้ิจยัได้นาํองค์ประกอบดงักล่าวไปวิเคราะห์เพือทาํการศึกษาศกัยภาพของชุมชน
สมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศโดย
นาํเสนอเป็นแบบตามภาพดงันี 

 

   
ภาพที   องคป์ระกอบของแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 

  

 ดังนันการพฒันาพืนทีเพือนําไปสู่พืนทีทีเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ จึงต้องมี
องคป์ระกอบทงั 5 ดา้น เพือเป็นตวัชีวดัให้เห็นวา่ชุมชนสามารถพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้น เพือ
เป็นเครืองมือในการวดัศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
    2.5  องค์ประกอบหลกัของการพฒันาการท่องเทียว  

  บุญเลิศ จิตตงัวฒันา ( )ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการพฒันาการ
ท่องเทียวไวด้งันี           

   1. การพฒันาทรัพยากรการท่องเทียว เป็นการพฒันาสถานทีอนัเป็นจุดหมาย
ปลายทางทีนักท่องเทียวจะเดินทางเข้ามาท่องเทียว พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกและบริการ
ทางการท่องเทียวใหส้ามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวทีเดินทางเขา้มาเยือน โดยมีการประเมินศกัยภาพ

แหล่ง
ท่องเทยีวเชิง

นิเวศ 

1 .ด้าน
พืนที 

2. ด้านการ
บริหาร
จัดการ

3. ด้านการ
บริการและสิง
อาํนวยความ
สะดวก 

4. ด้าน
กิจกรรม 

5. ด้าน
องค์กร  
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ขีดความสามารถในการรองรับของพืนที และกาํหนดกิจกรรมท่องเทียวแก่นกัท่องเทียวดว้ย   
 . การพฒันาสิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว เป็นการพฒันาเพืออนุรักษสิ์งแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเทียวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือ ดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบจากการ
ท่องเทียว โดยมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเทียว โดยตอ้งมีการติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเนือง             
 3.  การพฒันาการธุรกิจท่องเทียว เป็นการพฒันาธุรกิจในดา้นบริการอาํนวยความ
สะดวกโดยตรงแก่นักท่องเทียว เพือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวให้ไดรั้บความพึง
พอใจ โดยมีความรับผดิชอบต่อการอนุรักษท์รัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มดว้ย  
 4. การพฒันาตลาดท่องเทียว เป็นการแสวงหานกัท่องเทียวทีมีคุณภาพซึงมีลกัษณะ
เป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดล้อมให้เขา้มาท่องเทียวโดยให้
นกัท่องเทียวเหล่านีไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการท่องเทียวตามทีเขาพึงพอใจ              
 5. การพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเทียวของชุมชนทอ้งถิน เป็นการสร้าง
โอกาสให้แก่ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม สร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนทอ้งถินให้สามารถจดัการการ
ท่องเทียวของตนเองเพือใหเ้กิดความหวงแหนทรัพยากร     
 6. การพฒันาการสร้างจิตสํานึกทางการท่องเทียว เป็นการสร้างจิตสํานึกแก่ผูที้
เกียวขอ้งกบัการท่องเทียวทุกฝ่ายโดยใหค้วามรู้และสือความหมายในการอนุรักษ ์

 อารยา อินคชสาร( :60-61)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการพฒันาการท่องเทียวไว้
ดงันี            
  1. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทรัพยากรท่องเทียว เป็นการพฒันาสถานทีอนัเป็น
จุดหมายปลายทางทีนกัท่องเทียวจะเดินทางเขา้มาท่องเทียว พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกและบริการ
ทางการท่องเทียวใหส้ามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวทีเดินทางมาเยยีมเยอืน โดยมีการประเมินศกัยภาพ
ขีดความสามารถในการรองรับของพืนที และกาํหนดกิจกรรมท่องเทียวทีอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม พร้อม
ทงัให้ความรู้เกียวกบัแหล่งท่องเทียวแก่นักท่องเทียว องค์ประกอบดา้นการพฒันาสิงแวดลอ้มใน
แหล่งท่องเทียว เป็นการพฒันาเพืออนุรักษสิ์งแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียวให้อยูใ่นสภาพเดิมหรือดี
กว่าเดิม และป้องกนัผลกระทบดา้นลบจากการท่องเทียว โดยตอ้งมีการติดตามประเมินผลกระทบ
จากการท่องเทียวอยา่งต่อเนือง        
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  2. องค์ประกอบดา้นการพฒันาธุรกิจท่องเทียว เป็นการพฒันาธุรกิจด้านบริการ
อาํนวยความสะดวกโดยตรงแก่นกัท่องเทียว เพือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวให้ไดรั้บ
ความพึงพอใจ โดยมีความรับผดิชอบต่อการอนุรักษท์รัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มดว้ย 

  3. องค์ประกอบด้านการพฒันาการตลาดท่องเทียว เป็นการพฒันาเพือแสวงหา
นักท่องเทียวทีมีคุณภาพ ซึงมีลกัษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้มให้เขา้มาท่องเทียว โดยให้นกัท่องเทียวเหล่านีไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเทียวตามทีเขาพึงพอใจ        

  4. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการท่องเทียวของชุมชนทอ้งถิน
เป็นการพฒันาในการสร้างโอกาสให้ชุมชนทอ้งถินมีส่วนร่วมทางการท่องเทียว เพือสร้างความ
เขม้แขง็ให้แก่ชุมชนทอ้งถินให้สามารถจดัการ การท่องเทียวของตนเองและไดรั้บผลประโยชน์จาก
การท่องเทียว อนัจะทาํให้ชุมชนทอ้งถินเกิดความหวงแหนและรักษาไวซึ้งทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่ลอดไป        
  5. องคป์ระกอบดา้นการพฒันาจิตสํานึกทางการท่องเทียว เป็นการพฒันาการสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้มแก่ผูเ้กียวขอ้งกบัการท่องเทียวทุกฝ่าย 
โดยการใหค้วามรู้และสือความหมายในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม เพือปลูกฝัง
จิตสํานึกทางการท่องเทียวแบบยงัยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรท่องเทียวและ
สิงแวดลอ้ม  

  ดงันันการพฒันาการท่องเทียวจึงมีองค์ประกอบสําคญัทีจะดึงดูดใจนกัท่องเทียวให้
เดินทางเขา้มาท่องเทียวจากสิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเทียว การบริการทางการท่องเทียว 
รวมถึงกิจกรรมการท่องเทียวของพืนทีและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินทีสามารถร่วมมือร่วม
ใจพฒันาและมีการจดัการการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ใหมี้คุณภาพและคุณประโยชน์ต่อธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม พร้อมใหค้วามรู้และประสบการณ์แก่นกัท่องเทียวสามารถทาํให้แหล่งท่องเทียวชุมชน
พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวทีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวเพือเป็นการท่องเทียวในรูปแบบการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศอนัเกียวกบัการอนุรักษแ์หล่งธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ร่วมกนัรับผิดชอบและ
สร้างจิตสํานึกในการคืนประโยชน์สู่ธรรมชาติและประโยชน์กลบัคืนสู่ชุมชนในการเรียนรู้และ
ศึกษาธรรมชาติ 
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. แนวคิดเกยีวกบัศักยภาพ        
 .   ความหมายของศักยภาพ       
        “ ศกัยภาพ” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Potential”   Oxford, 2014 ไดใ้ห้ความหมาย 
Potential ไวว้า่ “ Having or showing the capacity to develop into something in the future ” 
  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( )  ได้ให้ความหมายไวว้่า “ศกัยภาพ 
หมายถึง ความสามารถหรือคุณสมบติัทีมีแฝงอยูใ่นสิงต่างๆอาจจะทาํให้พฒันาและทาํให้ประจกัษ์
แจง้ขึนได้ โดยสามารถนาํสิงทีแฝงอยู่นนัมาพฒันาให้เกิดสิงทีดีขึนกว่าทีเป็นอยู่” มีนักวิชาการ
หลายท่านไดใ้ห้ความหมายของศกัยภาพไวใ้นหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัสรุปไดด้งันีนกัวิชาการ
  สุกลัยา กรรณสมบติั ( :  อา้งถึงใน ศิริภา คุณพระเนตร 2553: 27) ไดใ้ห้
ความหมายของศักยภาพว่าหมายถึง  ความพร้อมของสิงต่างๆทีจะแสดงพลังอํานาจหรือ
ความสามารถในการกระทาํการต่างๆ ในการกระทาํสิงใดสิงหนึง ให้เกิดการพฒันาและบรรลุผล
ตามเป้าหมายทีตอ้งการ 

     เส รี  พงศ์พิศ  ( :150)  )  ได้ให้ความหมายของศักยภาพว่าหมายถึง 
ความสามารถทียงัไม่พฒันาหรือยงัไม่พฒันาเตม็ที ศกัยภาพเป็นพลงัภายใน พลงัทีซ่อนไวห้รือพลงั
แฝงทียงัไม่ไดแ้สดงออกมาให้ปรากฏหรือออกมาบา้งแต่ยงัไม่ทงัหมดดา้นความสามารถทีซ่อนไว้
 ดงันันศกัยภาพจึงหมายถึง ความสามารถหรือคุณสมบติัทีมีแฝงอยู่ในสิงต่างๆ
อาจจะทาํใหพ้ฒันาและทาํใหป้ระจกัษแ์จง้ขึนได ้โดยสามารถนาํสิงทีแฝงอยูน่นัมาพฒันาให้เกิดสิง
ทีดีขึนกวา่ทีเป็นอยู ่

3.2 ศักยภาพชุมชน        
  สายพิณ สันทดัและคณะ(2551:5)ไดใ้ห้ความหมายของ  ศกัยภาพชุมชน หมายถึง 
การพฒันาขีดความสามารถของชุมชน ซึงประกอบไปด้วยการพฒันาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์กรชุมชนให้มีความเขม้แข็งและมีความสามารถใน
การพึงพาตนเองจากการนาํทรัพยากรทีมีของมนุษยม์าสร้างประโยชน์คืนสู่ชุมชน  
 3.3 ศักยภาพการท่องเทียว       
        มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของศกัยภาพการท่องเทียวไวด้งันี  
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 วารุณี งานทศันากุล (2551: 10) ไดใ้หค้วามหมายของศกัยภาพการท่องเทียววา่หมายถึง 
คุณสมบติัทีแฝงอยูใ่นแหล่งท่องเทียวทงัทางดา้นกายภาพ ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นคุณค่าของแหล่ง
ท่องเทียว ดา้นผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิงแวดลอ้ม ทีสามารถนาํมาพฒันาให้เป็นที
ประจกัษไ์ด ้            
 อศัวิน พรหมโสภา (2550: 1 อา้งถึงใน ศิริกานดา ชูชืน, : 26) ไดใ้ห้ความหมาย
ของศกัยภาพท่องเทียววา่หมายถึง ความสามารถหรือความพร้อมของแหล่งท่องเทียวที เอืออาํนวย
ต่อการพฒันา การปรับปรุง การจดัการทีจะรองรับนกัท่องเทียว    

 สันติ น้อยปาน ( : 5) ได้ให้ความหมายของศักยภาพท่องเทียวว่าหมายถึง
ความสามารถในการรองรับการพฒันาดา้นต่างๆ เพือแหล่งท่องเทียวทีตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเทียว โดยศึกษาจากลกัษณะทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ความเชือ วิถีชีวิต 
ค่านิยม สิงแวดลอ้ม และการปกครอง       

 บุญเลิศ จิตตงัวฒันา (2548: 60-69) ไดใ้หค้วามหมายของศกัยภาพท่องเทียววา่หมายถึง 
ความพร้อมในดา้นคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของแหล่งท่องเทียวหรือทรัพยากรการท่องเทียวใน
การให้บริการด้านการท่องเทียวแก่ผูม้าเยียมเยือน คุณลักษณะหรือคุณสมบติัดังกล่าวมีความ
แตกต่างกนัตามประเภทของแหล่งหรือทรัพยากรการท่องเทียวนนัๆ     
 ดงันนัผูว้จิยัจึงนาํหลกัการดงักล่าวมาประยกุตใ์ช ้ อนัเกียวกบัศกัยภาพในการท่องเทียว
ทีสามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ประกอบไปดว้ย 1)ศกัยภาพดา้นพืนที การพฒันา
ขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 2)ศกัยภาพทางดา้นการ
บริหารจดัการการพฒันาขีดความสามารถจากองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการบริหาร
จดัการหน้าทีความรับผิดชอบของชาวบ้านในชุมชน กลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยองและป่าชายเลน 
หน่วยงานเอกชนทีเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสิงอาํนวยความ
สะดวกแก่พืนทีชุมชน 3) ศักยภาพด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก การพฒันาขีด
ความสามารถในการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเช่น ทีพกั ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้าน
ขายของทีระลึก การคมนาคมขนส่งในพืนที ห้องนาํ จุดประชาสัมพนัธ์ เพือรองรับการเติบโตของ
กลุ่มนกัท่องเทียวทีเขา้มาเยียมชมพืนที 4) ศกัยภาพดา้นกิจกรรม การพฒันาขีดความสามารถของ 
กิจกรรมในการท่องเทียว และกิจกรรมทีใชใ้นการอนุรักษธ์รรมชาติทีหลากหลาย 5) ศกัยภาพดา้น
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องค์กรในการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน กลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยองและป่าชายเลนและ
เทศบาลนครระยองในการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกนัในการประชุมวางแผนดาํเนินงาน
และปฏิบติัตามแผนให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัสําหรับการพฒันาพืนทีเพือเป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศทีมีคุณภาพต่อไป         

 3.4  การวดัและประเมินศักยภาพการท่องเทียว     
   การวดัและประเมินศกัยภาพในรูปแบบของการท่องเทียวเชิงนิเวศจะทาํให้ทราบ
ถึงคุณสมบติัทีแฝงอยูท่งัโดยเห็นความสําคญัของระบบนิเวศ ความมีเอกลกัษณ์ และความดึงดูดใจ
ของนกัท่องเทียว ในดา้นส่วนดีและส่วนด้อยทีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง เพือใช้วดัความเหมาะสมของ
แหล่งท่องเทียวภายในชุมชนในระดบัทอ้งถิน ระดบัจงัหวดั และระดบัภูมิภาคตามลาํดบั เพือใช้
พิจารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
ดงันี             
 สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540  อา้งถึงในอารยา อินคช
สาร, 2554 : 51-52) ในการพิจารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ มีเกณฑ์ในการพิจารณา
ศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวดงันี        

  1. ตวัชีวดัการพิจารณาศกัยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ประกอบดว้ย 

           1.1 ชนิดของแหล่งท่องเทียว ทีมีลกัษณะการท่องเทียวรองรับการท่องเทียว
เชิงนิเวศได้มากน้อยเพียงใด พิจารณาจาก สภาพทวัไป ความเกียวเนืองกบัระบบนิเวศในพืนที 
โอกาส การจดักิจกรรมเชิงนิเวศ เป็นตน้       

           1.2  ลกัษณะของแหล่งท่องเทียว พิจารณาสภาพทวัไปใน  ปัจจยั คือ ระบบ 
นิเวศภายในแหล่งท่องเทียว ความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ในการดึงดูดใจนกัท่องเทียวและการมี
องคป์ระกอบท่องเทียวหลากหลาย       

   2. การประเมินศกัยภาพเชิงนิเวศของแหล่งท่องเทียวทาํการประเมินโดยการให้
คะแนนแหล่งการท่องเทียวตามตวัชีวดั และใหน้าํหนกัตามความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ 

   3. พิจารณาการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ประกอบดว้ยการจดัการดา้นการ
ให้การศึกษาสิงแวดลอ้ม ด้านการรักษาสิงแวดล้อมและทรัพยากร ด้านองค์กรในการจดัการทีมี
ความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถินแลว้มีการให้คะแนนตามศกัยภาพ
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 ศิริกานดา ชูชืน( : 27-28) ปัจจยัเพือการวดัและประเมินศกัยภาพทางการท่องเทียว 
สามารถศึกษา พิจารณาสภาพทรัพยากรทีมีความเหมาะสม มีลกัษณะและคงลกัษณะพืนถินโดยเนน้
ความสําคัญของระบบนิเวศ หรือวฒันธรรมพืนทีและดึงดูดใจว่ามีมากน้อยเพียงใด เพือให้
ความสาํคญัทีแตกต่างในแต่ละปัจจยัดงันี       

  1. ชนิดของแหล่งท่องเทียว ศึกษาพิจารณาจากสภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเทียว
หรือองคป์ระกอบหลกัภายในแหล่งท่องเทียว โดยพิจารณาจาก    
      1.1  ความเป็นธรรมชาติดงัเดิม      

      1.2  สภาพพืนทีทีถูกดดัแปลง ตกแต่งบางส่วน แต่ยงัคงสภาพเดิมไว ้   

      1.3  เป็นแหล่งธรรมชาติทีสร้างเลียนแบบธรรมชาติ มีความสําคญัตามลาํดบั
  2. องคป์ระกอบทีเป็นเอกลกัษณ์โดยพิจารณาจาก    

       2.1  ความสําคญัของระบบนิเวศ ความสมบูรณ์ความหลากหลาย ลกัษณะทีหา
ยาก และความสาํคญัทีเป็นระบบพืนที       

       2.2  ความโดดเด่นทางดา้นกายภาพ คือ มีความโดดเด่นมาก ลกัษณะชดัเจน มี
ความแปลกแตกต่างจากทวัๆไป หรือมีความโดดเด่นลดลงตามลาํดบั    
    2.3  สภาพทีมีความสวยงามของธรรมชาติ ทศันียภาพและองค์ประกอบ ว่ามี
ระดบัของความงามมาก เป็นทีประทบัใจของผูพ้บเห็นอย่างไร โดยสรุปแลว้มีความดึงดูดใจมาก
นอ้ยแค่ไหน ทงันีรวมถึงความเหมาะสมในการจดักิจกรรมเชิงนิเวศอยา่งไร   

    2.4  องคป์ระกอบดา้นธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ดา้นนามธรรม 
ประวติั ความเป็นมาทีสาํคญั ดา้นวตัถุธรรม ดา้นรูปแบบ กิจกรรมทีมีลกัษณะดงัเดิมของวฒันธรรม
ทอ้งถินนนัๆ ทีผสมผสานหรือดึงดูดใจมากนอ้ยเพียงใด    
 สถาบนัวิจยัสภาวะแวดล้อม(2548) ใช้หลกัการกาํหนดดชันีชีวดัมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ดงันี        

  1. ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศในการประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศ องค์ประกอบในเรืองของศักยภาพของแหล่งท่องเทียวในการทีจะจดัการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศนบัวา่มีความสาํคญัทีสุด ซึงแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศควรจะเป็นแหล่งธรรมชาติที 
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สามารถก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้และสัมผสักบัระบบนิเวศ อาจจะมีความเกียวขอ้งกบั
วฒันธรรมทอ้งถิน เพือให้นกัท่องเทียวไดเ้รียนรู้ลกัษณะวฒันธรรมทีมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือ
เป็นส่วนหนึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเทียวนนัๆ นอกจากนีการคาํนึงถึงความปลอดภยัของ
นกัท่องเทียวเป็นสิงหนึงทีสําคญัในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ จากแนวคิด
ดงักล่าวศกัยภาพของแหล่งธรรมชาติในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ จึงสามารถสรุปดชันี
มาตรฐานคุณภาพได ้4 ดชันี ไดแ้ก่ 

1.1 แหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดดา้นการท่องเทียวและเรียนรู้                                                       

1.2 มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 

1.3 แหล่งธรรมชาติมีความเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิน 

1.4 ความปลอดภยัแหล่งธรรมชาติในการท่องเทียว 

2.   การจดัการดา้นการใช้ประโยชน์ของพืนทีเพือให้เกิดความยงัยืน การประเมิน
มาตรฐานดา้นการจดัการการท่องเทียวเพือให้เกิดความยงัยืนจะตอ้งพิจารณาการจดัการใน  ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเทียว โดยอาศยัหลกั การจาํแนกเขตการจดัการและการ
ประเมินขีดความสามารถในการรองรับของพืนที ด้านบริการนักท่องเทียว ด้านกิจกรรมการ
ท่องเทียวทีไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวฒันธรรมทอ้งถิน และด้านการติดตามและการ
ประเมินการเปลียนแปลงของพืนทีทีเกิดจากกิจกรรมการท่องเทียว  จากแนวคิดดังกล่าว
องคป์ระกอบนีจึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดชันี ไดแ้ก่ 

2.1 การจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์ของตวัแหล่งท่องเทียว 

2.2 การจดัการดา้นบริการนกัท่องเทียว 

2.3 การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเทียว 

2.4 การจดัการดา้นการติดตามและการประเมินผลการเปลียนแปลงของพืนที
อนัเนืองมาจากการท่องเทียว        
  2.5 การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึก 

3.  การจดัการดา้นการใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึก การจดัการดา้นการเรียนรู้และ
การสร้างจิตสํานึกจะพิจารณาจากการดาํเนินงานขององค์กรทีดูแลรับผิดชอบพืนทีในการสร้าง
เสริมจิตสํานึกและการเรียนรู้ในเรืองคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์
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สิงแวดลอ้มแก่นกัท่องเทียว เจา้หนา้ทีดูแลพืนที ผูป้ระกอบการ และชุมชนทอ้งถินทีอยูโ่ดยรอบ
แหล่งท่องเทียว ซึงประกอบไปดว้ย 

3.1 มีศูนยบ์ริการทีใหข้อ้มูลแหล่งท่องเทียวและความสะดวกแก่นกัท่องเทียว 

3.2 มีการใหค้วามรู้แก่นกัท่องเทียวในดา้นการประหยดัพลงังานและการกาํจดั
ของเสียอยา่งถูกวธีิ 

3.3  มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ให้บริการ
ดา้นความรู้แก่นกัท่องเทียวผูป้ระกอบการท่องเทียวและชุมชน 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเทียวการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ทอ้งถินมีส่วนร่วมในการท่องเทียวเชิงนิเวศในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์
จากการท่องเทียวทังทางตรงและทางอ้อม ซึงจะทาํให้ชุมชนท้องถินตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคญัของแหล่งท่องเทียวทีเป็นธรรมชาติเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิงแวดล้อมอนั
ประกอบดว้ย 

4.1 ชุมชนทอ้งถินไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเทียว    
4.2 ชุมชนมีรายไดจ้ากการท่องเทียว 

หลกัการในการวดัและประเมินศกัยภาพการท่องเทียว ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตวัชีวดัศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศโดยผูว้ิจยัประยุกต์
จาก แนวคิดทฤษฎีของ อารยา อินคชสาร, สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน,มหาวิทยาลยั
ศิลปากร โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)ในการวิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพในการเป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ เป็นวธีิการวนิิจฉยัหรือตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ โดยไม่มีการ
เผชิญหนา้กนัโดยตรงของกลุ่มผูเ้ชียวชาญ เช่นเดียวกนักบัการระดมสมอง (Brain storming) ทาํให้
ผูเ้ชียวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มทีและอิสระ โดยไม่ต้อง
คาํนึงถึงความคิดเห็นของผูอื้น นอกจากนีผูเ้ชียวชาญยงัมีโอกาสกลนักรองความคิดเห็นของตน
อยา่งรอบคอบทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีน่าเชือถือและนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในดา้นต่างๆได ้  
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4.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง         
 จากการศึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทความวิชาการและตาํราวิชาการที
เกียวขอ้งกบัศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ผูว้จิยัสรุปไดด้งันี 
 นวลน้อย ธนะชยัศรี ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง “ การศึกษาศกัยภาพชุมชนตลาดนาํ
ดาํเนินสะดวกเพือการอนุรักษ์และฟืนฟูแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม” โดยมีวตัถุประสงค์เพือ 
ศึกษาศักยภาพชุมชนตลาดนําดําเนินสะดวกเพือการอนุรักษ์และฟืนฟูแหล่งท่องเทียวทาง
วฒันธรรมและเพือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพชุมชนเพือการอนุรักษ์และฟืนฟูแหล่ง
ท่องเทียวทางวฒันธรรม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ประชาชนในเขตชุมชนตลาดนาํดาํเนินสะดวก 
โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มผูรู้้มี  ประเภท คือ กลุ่มแรก กลุ่มผูรู้้ภาครัฐ กลุ่มผูรู้้
ภาคเอกชน และกลุ่มผูรู้้ภาคชุมชน จาํนวน  คน   กลุ่มทีสองผูป้ฏิบติัการระดบัหวัหนา้และระดบัผู ้
ปฏิบติัโดยตรง จาํนวน  คน และกลุ่มทีสามผูใ้ห้ขอ้มูลทวัไป จาํนวน  คน เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้ แบบการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกตส่วน
ร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ดาํเนินการวิจยัดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูลด้วยเทคนิคแบบสามเส้า และนําเสนอผลการวิจยัแบบวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าตลาดนําดําเนินสะดวกมีวิถีชีวิตของชุมชนทีเรียบง่าย
สะดวกสบายในคลองดาํเนินสะดวกเป็นทีนดัของเรือพายนอ้ยใหญ่มาชุมนุมซือขายินคา้การเกษตร
และหัตถกรรมการเกษตร แหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมได้รับความนับถือศรัทธาจากชาวบา้น 
ศกัยภาพชุมชนคือสามารถนาํเอกลกัษณ์ของชุมชนซึงเป็นทรัพยากรการท่องเทียวทางวฒันธรรม
นาํพาความเจริญสู่ชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วม การประชาสัมพนัธ์  และการบริหารจดัการ โดย
อาศยัการมีส่วนรวมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยจดัให้มีแผนแม่บทในการอนุรักษว์ดั
ไทย มีความอํานวยความสะดวก มีการสนับสนุนกิจกรรมตลาดนํา การประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเทียวให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการักษามรดกทางวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญา รวมถึงการจดัสรรผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม ซึงผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับ
ผูป้ระกอบการ และประชาชนในชุมชนตลาดนาํดาํเนินสะดวกไดรู้้แนวทางในการพฒันาศกัยภาพ
แหล่งท่องเทียว และมีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน     
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 ศิริภา คุณพระเนตร ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง “ศกัยภาพชุมชนทอ้งถินในการจดัการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา หมู่บา้นแสมชาย ตาํบลบางครก อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ”
โดยมีวตัถุประสงค์คือ ศึกษาศกัยภาพของชุมชนท้องถินในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
ประกอบดว้ย  ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความรู้ในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศ ดา้นทศันคติในการ
จดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศ และ ดา้นการมีส่วนร่วม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ครัวเรือนและสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูน้าํชุมชนจาํนวน  คน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตาํสุด และค่าสูงสุด วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยวิเคราะห์เนือหาและนาํเสนอในรูปแบบการพรรณนาความ (Descriptive Approach 

Analysis) ผลการศึกษาพบว่าศกัยภาพชุมชนทอ้งถินในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศอยู่ใน
ระดบัตาํ โดยปัจจยัดา้นความรู้ในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัตาํ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนคือ ขาดการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ทงัในเรืองของงบประมาณและการอบรมให้
ความรู้ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนซึงในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศของ
ชุมชนบา้นแสมชายนนั ควรส่งเสริมให้ชาวบา้นในทอ้งถินมีให้เขา้มามีส่วนร่วมดา้นต่างๆ มากขึน
และหน่วยงานรัฐการมีนโยบายในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศทีชดัเจนและให้การสนบัสนุน
การประชาสัมพนัธ์ชุมชนแสมชายใหเ้ป็นทีรู้จกัมากยงิ     
 รัชฎา คชแสงสันต ์(2543) ไดท้าํการศึกษาเรือง การศึกษาแนวทางพฒันาการท่องเทียว
เชิงนิเวศแหล่งท่องเทียวประเภทเกาะ กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ จงัหวดัสตุล โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาระดบัศกัยภาพการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศของเกาะหลีเป๊ะ และเสนอแนวทางในการ
พฒันาการท่องเทียวเชิงนิเวศของเกาะหลีเป๊ะ ซึงทําการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับ
ประชาชนจาํนวน 96 คน และนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศ 320 คน ผลการศึกษา
พบวา่ เกาะหลีเป๊ะในภาพรวมมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลางในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
โดยแยกลกัษณะปัจจยัเป็นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัสูง ลกัษณะระบบนิเวศมีศกัยภาพอยูใ่น
ระดบัปานกลาง รวมถึงปัจจยัอาํนวยความสะดวกพืนฐานในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศมี
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงความพร้อมของคนในชุมชนทอ้งถินในการเป็นแหล่งท่องเทียว
เชิงนิเวศมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ในการจดัการสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียวมีศกัยภาพ
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อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนีในการเปรียบเทียบการประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศกลุ่มประชาชนกบันกัท่องเทียวและกลุ่มนกัท่องเทียวชาวไทยกบัชาวต่างประเทศ
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ     
 สูนทอน ไชสงคาม ( ) ได้ทาํศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา บา้นเกียดโงง้ เมืองปะทุมพอน แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษากิจกรรมในการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
บา้นเกียดโงง้ และเพือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเทียวเชิงอนุรักษร์วมถึง
เพือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในการจดัการท่องเทียวเชิง
อนุรักษ ์โดยใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งประชากรของชุมชนบา้นเกียดโงง้ ประกอบดว้ยผูรู้้
ในชุมชน ผูน้าํทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชาวบา้นทวัไป เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนเห็นความสําคญัของการท่องเทียว
เชิงอนุรักษโ์ดยประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์มีหนา้ทีรับผิดชอบโดยตรงทาํให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจา้ของแหล่งท่องเทียว กิจกรรมต่างๆมีผลสําเร็จและดาํรงอยู่ได้เนืองจากส่วนใหญ่เห็นถึง
คุณค่าความสาํคญั  ประโยชน์ทีไดรั้บจากการอนุรักษแ์ละไดรั้บจากการท่องเทียวทีก่อให้เกิดรายได้
เพิมขึนจากการทาํเกษตรและการท่องเทียวเพิมมากขึน โดยประชาชนเริมตืนตวัในการอนุรักษ์ป่า
ไม่เพือการท่องเทียว ตงัแต่เริมมีการเปลียนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. (พ.ศ. ) ต่อมาในปี 
ค.ศ.  (พ.ศ. ) ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายป่าไม ้เจา้หนา้ทีไดมี้การอบรมให้ความรู้กบัผูน้าํ
ชุมชน ผูน้าํชุมชนไดเ้ผยแพร่ความรู้ต่อประชาชนให้มีจิตสํานึกและเกิดความรู้ ความเขา้ใจในการ
อนุรักษ์ป่าไม่ เพือการท่องเทียวและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากร จึงไดมี้การจดักิจกรรมการ
ท่องเทียวขีช้างขึนภูอาสา ชมป่าไมที้มีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ขาดแคลน
เงินทุนทีใช้ในการดาํเนินการจดักิจกรรมและการดูแลช้าง ขาดการประชาสัมพนัธ์ในการดาํเนิน
กิจกรรมของบา้นเกียดโงง้ ขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนืองในการวางแผน
และการจดัการการท่องเทียวอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหมาะสม    
 มยุรี ศรีอุดร( )ไดท้าํการศึกเรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนทีมีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม บริเวณตลาดนาํวดัลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือ สํารวจผูป้ระกอบการการคา้ของตลาดนาํลาํพญา จาํนวน  คน เป็นเพศ
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หญิง  จํานวน   คน  เพศชาย   คน  และวิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมใน
ระดบัปางกลาง ผลการการศึกษาพบวา่ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทีแตก
กัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมบริเวณตลาดนําวดัลําพญา
แตกต่างกนั ส่วนตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนา ระยะเวลาทีอาศยัในชุมชน การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีต่างกนั มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมบริเวณตลาดนําวดัลาํพญาไม่แตกต่างกัน 
สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผูป้ระกอบการค้าส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบติั
กิจกรรม โดยร่วมกนัในการจดัสภาพแวดลอ้มชุมชนใหง้ดงาม สะอาด เป็นระเบียบ และมกัเป็นฝ่าย
ปฏิบัติตามนโยบายมากกว่าทีจะมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือการติดตามและประเมินผล 
เนืองจากผูป้ระกอบการคา้มีภารกิจในดา้นการคา้ขายจึงเป็นอุปสรรคสําคญัในการทีจะเขา้มามีส่วน
ร่วม           
 จิราวรรณ กงันอ้ย (2552) ไดท้าํการศึกษาเรือง แนวทางการพฒันาการท่องเทียวแหล่ง
นาํพุร้อนหินดาด จงัหวดักาญจนบุรี ซึงเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสาํรวจ ผลการศึกษาพบวา่ การจดัโครงสร้างพืนฐานการท่องเทียวดา้นสิงอาํนวยความสะดวก
ภายนอก โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีไดค้ะแนนอยู่ในระดบัตาํมี 2  ประการ คือการ
บริการดา้นห้องสุขาภายนอกและห้องพยาบาล ส่วนสิงอาํนวยความสะดวกภายในโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีไดค้ะแนนอยู่ในระดบัทีตาํ มี 2 สิงสําคญัคือ การบริการดา้นห้องสุขา
ภายในแหล่งนาํพุ และบริเวณทีเก็บอุปกรณ์เครืองใช้ ส่วนโครงสร้างพืนฐานการท่องเทียวด้าน
ความปลอดภยัภายนอก โดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง โดยขอ้ทีไดค้ะแนนอยูใ่นระดบัตาํมี 2 ประการ
คือ ระบบป้องกนัภยัและป้ายฉุกเฉิน ส่วนดา้นความปลอดภยัภายใน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ไม่มีขอ้ใดไดค้ะแนนในระดบัตาํ  ส่วนโครงสร้างพืนฐานการท่องเทียวดา้นการรักษาความสะอาด
ภายนอก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่มีขอ้ใดทีคะแนนอยูใ่นระดบัตาํ ดงันนัจะเห็นไดว้า่การ
พฒันาโครงสร้างพืนฐานดา้นการท่องเทียวในแหล่งนาํพุหินดาด มีความจาํเป็นเร่งด่วนทีจะตอ้ง
พฒันาโครงสร้างพืนฐานดา้นการท่องเทียวจาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ห้องสุขาทงัภายใน ห้องพยาบาล 
บริเวณทีเก็บอุปกรณ์เครืองใช ้ระบบป้องกนัภยัและป้ายฉุกเฉิน 
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 ดวงพร โปสรักขกะ ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชาย
เลนขององค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพือ ให้
ทราบถึงการมีส่วนร่วมของการบริหารส่วนตําบล  ในการศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และให้
ขอ้เสนอแนะแก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ในการจดัการพฒันา
และอนุรักษ์พืนทีป่าชายเลนโดยทาํการศึกษาจากประชากรในพืนทีทีเป็นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล หรือผูแ้ทน  ตาํบล ในอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน  ราย เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม แลว้นาํขอ้มูลทีไดน้าํมาหาค่าความถี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย และค่าเฉลียถ่วงนาํหนัก(WMS) ของระดบัการมีส่วนร่วมโดยได้ตงัสมมติฐานทีใช้ใน
การศึกษา  กรณี คือ สมมติฐานที  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการป่าชายเลน อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี และสมมติฐานที  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชายเลน ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิงแวดลอ้มซึงลว้นแต่เคยใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลน เพือประโยชน์
ในการยงัชีพ สําหรับปัญหาป่าชายเลนพบว่าประสบปัญหาเกียวกบัชาวบา้นบุกรุกทาํลายพืนทีป่า
ชายเลน ซึงแนวทางการแกไ้ขภาครัฐควรออกกฎหมายคุม้ครองป่าชายเลนและบงัคบัใช้กฎหมาย
อยา่งจริงจงั เนืองจากการจดัการป่าชายเลนขาดการวางแผน ขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน ส่วน
ใหญ่แผนทีออกมาจากภาครัฐไม่สอดคลอ้งกบัพืนที ทงันี หน่วยงานทีรับผิดชอบ ทอ้งถิน คนใน
ชุมชน ควรมีการปรึกษาหารือหาแนวทางการแก้ไขจดัทาํประชาคมร่วมกันเพือวางแผนความ
ร่วมมือในการจดัการป่าชายเลน โดยประชาสัมพนัธ์ให้คนในทอ้งถินสามคัคี เสียสละ มีความ
จริงจงัในการพฒันาและอนุรักษ์ป่าชายเลนพร้อมทงัมีการติดตามผลการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง
 Sproule K.W.( )ไดท้าํการศึกษาเรืองการจดัการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
ทอ้งถินเป็นฐานโดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหค้วามหมายของชุมชนทอ้งถิน วา่เป็นกลุ่มของประชาชน
ทีอาศยัอยู่ในพืนทีทางภูมิศาสตร์เดียวกนัและจาํแนกไดว้่าเป็นกลุ่มเดียวกนั ซึงมีส่วนเกียวพนักนั
ทางสายเลือดหรือการสมรสหรืออาจจะมีการนบัถือศาสนาอยูใ่นกลุ่มทางการเมืองชนชนั หรือเป็น
เพือนฝูงในวงสังคมเดียวกนัได ้และพบวา่หลกัการของท่องเทียว โดยชุมชนควรมีส่วนสําคญั ใน
การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการจดัการท่องเทียว ควรมีการแบ่งปันผลประโยชน์
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กลบัคืนสู่ชุมชนทอ้งถินอย่างเป็นธรรม ซึงอาจจะอยู่ในรูปของโครงการของชุมชน เช่น สถานี
อนามยั โรงเรียน เป็นตน้ ตอ้งคาํนึงวา่การทาํงานส่วนบุคคลสามารถส่งผลกบัโครงสร้างทางสังคม
โดยรวมเพือสิงแวดลอ้มจะยงัยืนได ้ก็ต่อเมือชุมชนทอ้งถินตอ้งมีส่วนร่วมและ ให้ความเคารพต่อ
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม โครงสร้างทางสังคมของท้องถิน โดยมีกลไกทีจะช่วยให้ชุมชน
สามารถควบคุมผลกระทบจากนกัท่องเทียวตะวนัตก   สามารถกาํหนดกลุ่มใหมี้ขนาดเล็กทีสุดทงันี
เพือมิใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นสิงแวดลอ้ม ควรชีแจงเรืองพฤติกรรมของนกัท่องเทียวทีควรกระทาํ
ก่อนทีมีการเดินทางเข้าสู่พืนทีไม่ควรให้มีการแสดงการละเล่นของคนท้องถินเพือต้อนรับ
นักท่องเทียว และชุมชนควรมีสิทธิในการทีจะปฏิเสธการท่องเทียวหากไม่ต้องการได้เพือ
ผลประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของพืนทีเป็นสาํคญั 
 ธนธรณ์ ศรีสวสัดิ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรือง แนวทางการพฒันาการท่องเทียวตลาด
นําคลองลัดมะยม เขตตลิงชัน กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความต้องการของ
นกัท่องเทียวทีเดินทางมาเทียวและศึกษาแนวทางการการพฒันาการท่องเทียว ซึงเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการของนกัท่องเทียว โดยภาพรวม
แลว้นกัท่องเทียวพึงพอใจในการมาเทียวตลาดนาํคลองลดัมะยมในระดบัมาก แต่มีความตอ้งการให้
ทางตลาดนาํขยายพืนทีสําหรับทีจอดรถเพิมขึน ส่วนแนวทางการพฒันาการท่องเทียวของตลาดนาํ
คลองลดัมะยม เขตตลิงชนั กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดข้อ้เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทียวของ
ตลาดนําคลองลัดมะยม 4 แนวทาง คือ แนวทางการพฒันาขีดความสามารถในการรองรับ
นกัท่องเทียว แนวทางการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเทียว แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเทียว
และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน      
 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว
เชิงอนุรักษ์จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาศกัยภาพของชุมชนใน  ประเด็นคือ ) ศกัยภาพความพร้อม
ดา้นพืนที อนัเกียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเทียวให้มี
ความตอ้งการท่องเทียวเพิมมากขึน  ) ดา้นศกัยภาพความพร้อมดา้นบุคคลในชุมชน ในการใชอ้งค์
ความรู้ของบุคคลในการบริการขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร สําหรับนกัท่องเทียว รวมถึงการ
มีส่วนร่วมและการยอมรับของคนภายในชุมชน และชุมชนกบัหน่วยงานภายนอกทงัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ ในรูปแบบการท่องเทียวเชิง
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นิเวศ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์และการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ) ดา้นศกัยภาพของนกัท่องเทียว 
ในส่วนของการตลาดและนกัท่องเทียวทีเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับการท่องเทียวในแหล่งธรรมชาติ 
ซึงในงาน วจิยั ชินนีผูว้จิยัจึงนาํหลกัการจากงานวิจยัเรืองต่างๆมาประยุกตใ์ชโ้ดยมีความสอดคลอ้ง
และนาํไปใชป้ระโยชน์ในการนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาพืนทีใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
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บทท ี3 

     วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาเรืองศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเพือหาแนวทาง
ในการพฒันาและส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยมีขนัตอนการศึกษาดงันี  
 1. การคดัเลือกพืนที        
 2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล        
 3. วธีิการเก็บขอ้มูล        
 4. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล           

 5. การวเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูล 

1. การคัดเลอืกพนืที 
ชุมชนสมุทรเจดียต์งัอยู่ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง สภาพแวดลอ้มเป็นที

ราบลุ่มชายฝังทะเล มีแม่นาํไหลผ่าน ประกอบดว้ยทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติ เช่น ป่า
ชายเลน แม่นาํ คู คลอง สัตวน์าํ ฯลฯ ทีเอือประโยชน์ในการท่องเทียวทางธรรมชาติ ซึงชุมชุน
ทอ้งถินเริมสนใจในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเนืองจากสภาพแวดลอ้มในอดีตเกิดความเสือมโทรมซึง
ส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนในชุมชน ประกอบกบัแผนยทุธศาสตร์ของเทศบาลนครระยองในปี     
2556 – 2560 ได ้กาํหนดนโยบายและแผนการจดัการการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ในดา้นการจดัการ
สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ความยงัยนืดว้ยเหตุนีผูว้จิยัจึงสนใจทีจะศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนสมุทรเจดีย ์ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ เพือ อนุรักษ ์ฟืนฟู และพฒันาพืนทีให้
เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศเพือเอือประโยชน์แก่คนในชุมชนสมุทรเจดีย์ได้มากทีสุด
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2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล         
  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (Key Informants) ในการวจิยัครังนี แบ่งออกเป็น  กลุ่ม ดงันี  
  2.1 ชาวบา้น สมาชิกในชุมชนสมุทรเจดียที์มีอายุ 20 ปีขึนไปและอาศยัอยู่ในชุมชน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในฐานะผูใ้ห้ข้อมูลด้านพืนทีชุมชนและด้านกิจกรรมในการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ         

  2.2  เทศบาลนครระยอง ประกอบดว้ยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หวัหน้า
ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม ผูเ้กียวขอ้งดา้นนโยบายและแผนการพฒันาในภาพรวมของจงัหวดัระยอง 
ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลนโยบายและแผนด้านการบริหารจดัการสิงแวดล้อม ด้านการบริการและสิง
อาํนวยความสะดวกในการท่องเทียว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินนโยบาย 
  2.3  กลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ประกอบดว้ยประธานกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํ
ระยองและป่าชายเลน รองประธาน สมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ในฐานะผูใ้ห้
ขอ้มูลดา้นองคก์รและการมีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถินและขอ้มูลดา้นกิจกรรมการท่องเทียว 

3. วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิโดยการศึกษาแนวคิดการท่องเทียวเชิง

นิเวศ แนวคิดทฤษฎีเกียวกับศกัยภาพ ตลอดจนงานวิจยั และตาํราวิชาการทีเกียวขอ้งเพือนาํมา
กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีไดก้าํหนดไว ้

4. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา        
 เครืองมือทีใชใ้นกาวจิยัในครังนี ประกอบดว้ย     
 4.1 แบบสังเกต (Observation Form) แบบประเมินรายการ (Check List) เกียวกบั
ทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติภายในชุมชนและรูปแบบกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
 4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยมีการ
กาํหนดประเด็นคาํถามไวล่้วงหนา้ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัและตามกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบ่งเป็น  ชุด 
คือ 
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ชุ ด ที 1 สํ าห รับชา วบ้านโดยกําหนดแนวคํา ถ ามในประ เ ด็น เ กี ย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิน ดา้นพืนทีชุมชนและดา้นกิจกรรมในการท่องเทียวเชิงนิเวศ  

  ชุดที 2  สําหรับเทศบาลนครระยอง นายกเทศมนตรีและผูที้เกียวขอ้งโดยมีการ
กาํหนดแนวคาํถามในประเด็นเกียวกบัขอ้มูลนโยบายและแผนดา้นการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม 
ดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเทียว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาํเนินนโยบาย          
  ชุดที 3 สาํหรับกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ประธานกลุ่มอนุรักษ ์รอง
ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนขอ้มูลดา้นองคก์รและการมีส่วน
ร่วมจากชุมชนทอ้งถิน         
 4.3 สมุดจดบนัทึกภาคสนาม (Field Note) สําหรับจดบนัทึกรายละเอียดทีไดจ้าก
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น จากการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ การสังเกต หรือการสัมภาษณ์  
 4.4  เครืองบนัทึกเสียง (Recording Tools) สําหรับใช้บนัทึกขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 
 4.5  กลอ้งถ่ายรูป  (Camera) สาํหรับใชใ้นการเก็บภาพประกอบกิจกรรมต่างๆ 

5.  การวเิคราะห์และนําเสนอข้อมูล       
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ตาํราวิชาการ งานวิจยั แนวคิดและทฤษฎี 
การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก จะนาํมาตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล
ดว้ยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า(Methodological Triangulation) วิเคราะห์เนือหา สรุปผลและ
นาํเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ รวมถึงสรุปเป็นความคิดเห็นเพือสามารถเห็นภาพทีชดัเจน
ของศกัยภาพชุมชนในการพฒันาพืนทีให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ จากความร่วมมือของคนใน
ชุมชนและจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เพือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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บทท ี4 

   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาเรือง  ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาชุมชนสมุทรเจดีย  ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา
ศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา
เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและเพือหาแนวทางในการพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ตอนที 1  ศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
 ตอนที 2  ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
 ตอนที 3  แนวทางในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียเ์ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 

ตอนท ี1 ศักยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ  
 จากการศึกษา ศกัยภาพชุมชนสมุทรเจดียใ์นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศโดย
พิจารณาจาก  5 องคป์ระกอบ พบวา่     
 1.1  ศักยภาพด้านพนืที     
         จากการศึกษาสภาพพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
พบวา่ ลกัษณะสภาพภูมิประเทศ โดยทวัไป เป็นทีราบชายฝังทะเล พืนทีมีลกัษณะเป็นทีราบสลบัที
เป็นลูกคลืนลาดเอียง จากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้มีแม่นาํระยองไหลผ่านกลางเมือง ความยาว
ประมาณ  กิโลเมตร ดา้นทิศตะวนัออกมีคลองคงคา และคลองชลประทาน มีพืนทีป่าชายเลน
ประมาณ .  ไร่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีอนัประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าชายหาด 
แม่นาํ ลาํคลอง ความอุดมสมบูรณ์ของพนัธ์ุสัตวน์าํ และพนัธ์ุไมห้ายาก   
 แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศในชุมชนสมุทรเจดีย ์ มีพืนทีป่าชายเลน .  ไร่ ซึงเป็นพืนทีที
มีความสาํคญัต่อระบบนิเวศและวถีิชีวติของชาวระยอง มาเป็นระยะเวลานาน ในอดีตทีผา่นมาพืนที
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ป่าชายเลนไดถู้กบุกรุกทาํลายและมีการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยโดยไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่ง
จริงจงัจนอยู่และอยู่ในสภาพทีเสือมโทรม จึงทาํให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษแ์ละตอ้งการรักษา
พืนทีภายใต้การนําจากผู ้นําชุมชนทีเป็นทีเคารพนับถือประกอบกับเทศบาลนครระยองได้
ดาํเนินงานด้านอนุรักษ์สิงแวดล้อม โดยเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ภายใต้
แนวคิดทีวา่  การฟืนฟูป่าชายเลนมิใช่บทบาทหนา้ทีของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่วา่ชุมชน 
ชายฝังทีมีวถีิชีวติผกูพนักบัทรัพยากรธรรมชาติลว้นเป็นผูที้มีประสบการณ์ มีความรู้และภูมิปัญญา
ดงัเดิมทีจะเขา้ใจการเปลียนแปลงและการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรเป็นอยา่งดี อาทิ ความเขา้ใจ
ถึงประโยชน์ของป่าชายเลนในการปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นจากธรรมชาติ ความเขา้ใจถึงคุณค่า
ของป่าชายเลนในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์าํ เป็นแหล่งใช้สอยในชีวิตประจาํวนั เทศบาลนคร
ระยองจึงมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึน สนบัสนุนให้ชุมชนดาํเนินการฟืนฟู
ป่าชายเลนโดยชุมชนเอง รวมถึงส่งเสริมให้องคก์รหรือหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆหนัมาให้ความ
ร่วมมือมากยิงขึน ซึงความร่วมมือจากหลายฝ่ายถือเป็นทางออกหนึงของการฟืนฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของป่าชายเลนทีมีอยูใ่หย้งัยนืสืบต่อไป โดยพืนทีป่าสามารถแบ่งพืนทีออกเป็น 
4 บริเวณ โดยมีรายละเอียดดงันี     
  1. บริเวณที 1 มีพืนที 61.25 ไร่ ชนิดพนัธ์ุไมที้พบมาก คือ แสมขาวและโกงกาง เป็น
พืนทีในการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะทาํทีกนัขยะ อนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์าํ เป็น
ตน้ ปัจจุบนักลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน ได้จดัให้เป็นเขตอนุรักษ์พนัธ์ุหอยพอก มี
สะพานเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางกวา่ 400 เมตร และหอชมววิเฉลิมพระเกียรติ 
  2. บริเวณที 2  มีพืนที 36.62 ไร่ บริเวณนีเป็นทีประดิษฐานขององคพ์ระเจดียก์ลางนาํ 
ซึงเป็นโบราณสถานทีสาํคญัของจงัหวดัระยอง มีสะพานเดินเพือศึกษาธรรมชาติ และเป็นทีตงัของ
ศูนยสิ์งแวดลอ้มศึกษาหน่วยงานในสังกดัเทศบาลนครระยอง บริเวณโดยรอบประกอบดว้ยแม่นาํ
ระยองและป่าชายเลน ในมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติระยะทา  เมตร ศูนยร์วมพนัธ์ุไม ้ป่าชาย
เลน และอาคารศูนยเ์รียนรู้ป่าชายเลน และพระเจดียก์ลางนาํ   
  3. บริเวณที 3  มีพืนที 157.50 ไร่ เป็นป่าธรรมชาติ ประกอบ ดว้ยระบบนิเวศหลาย
แบบ ไดแ้ก่ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และยงัมีพืนที ทีเป็นทุ่งหญา้บริเวณกวา้ง มีตน้ตาตุ่มขนาดใหญ่
เป็นจาํนวนมาก ในช่วงฤดูฝนต่อเนือง ฤดูหนาวจะมีหิงห้อยอาศยัอยูแ่ละมีสระนาํกร่อยทาํให้มีนก 
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ชนิดต่างๆเขา้มาหากินและวางไข่ จึงจดัให้พืนทีบริเวณนีเป็นป่าปิด เพืออนุรักษพ์ืชพรรณดงัเดิมไว้
ใหร้ะบบนิเวศมีความสมบูรณ์ทีสุด ตอ้งเดินทางเขา้ไปทางเรือเท่านนั  
  4. บริเวณที 4  มีพืนที 26.25 ไร่ ซึงประกอบดว้ยพืนทีตามแนวโขดต่างๆหรือเป็นเกาะ
กลางนาํ จาํนวน 4 โขด ส่วนใหญ่เป็นพืนทีวา่ง มีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพิมเติม เพือเพิม
พืนทีป่าชายเลนและความหลากหลายของระบบนิเวศบริเวณนีพบหอยพอก จึงจะส่งเสริมให้เป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์าํ          
  พืนทีทงั 4 บริเวณ ของชุมชนสมุทรเจดีย  ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ปัจจุบนัเป็นพืนทีป่าชายเลนทีอยูใ่จกลางเมืองระยอง   ดงัภาพที 4  

        
ภาพที 4  ภาพแสดงพืนทีป่าชายเลนและจุดเด่นในแต่ละบริเวณ  
 (เทศบาลนครระยอง เมือปี )                            

พืนทีทงั 4 แห่ง ของชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง จึงแบ่ง
ตามแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและการใชป้ระโยชน์จากพืนที สําหรับการศึกษาเรียนรู้เกียวกบัระบบ
นิเวศของป่าชายเลน เพือให้นกัท่องเทียวทีเขา้มาในพืนทีสามารถเลือกท่องเทียวให้ตรงกบัความ
ตอ้งการไม่วา่จะเป็นพืนทีเพือศึกษาเรียนรู้ หรือ พืนทีเพือเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ ์เทศบาลนคร

พนืที .  ไร่   
บริเวณที  : .  ไร่ 
บริเวณที   : .  ไร่ 
บริเวณที  : .  ไร่ 
บริเวณที  : .  ไร่ 
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ระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน และชาวบา้นชุมชนสมุทรเจดีย ์ได้มีการเตรียม
ความพร้อมของพืนทีรองรับผูม้าเยือนและพร้อมให้บริการด้านขอ้มูลต่างๆ สามารถแสดงเป็น
ตารางลกัษณะองคป์ระกอบดา้นพืนทีของชุมชนสมุทรเจดียด์งันี 

ตารางที 2 ลกัษณะองคป์ระกอบดา้นพืนทีในชุมชนสมุทรเจดีย ์

     พนืท ี จํานวน 
(ไร่) การใช้ประโยชน์ ลกัษณะเด่น 

บริเวณที 1 61.25 สาํหรับจดักิจกรรมอนุรักษ ์ ป่าชายเลน 
บริเวณที 2 36.62 ศูนยเ์รียนรู้และจุดประชาสัมพนัธ์ สะพานศึกษาธรรมชาติ 
บริเวณที 3 157.50 ป่าปิด เป็นพืนทีอนุรักษพ์ืชและสัตวน์าํ พืชและสัตวที์อุดมสมบูรณ์ 
บริเวณที 4 26.25 พืนทีเกาะกลางนาํ พืนทีวา่ง พืนทีเพาะพนัธ์ุสัตวน์าํ 

 
จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นในชุมชน สมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน 

ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน หัวหน้างานส่งเสริมสิงแวดล้อม เทศบาลนคร
ระยอง และรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง พบว่าพืนทีป่าชายเลนในอดีตมีความเสือม
โทรมเป็นอย่างมากทาํให้มีจุดเริมตน้จากนายคิน  นาวงศ์ หรือ ปู่ คิน ชือทีชาวบา้นเรียกขานกนัมา 
ซึงเป็นผูน้าํชุมชนในขณะนันได้เริมเห็นถึงความเสือมโทรมของพืนที จึงได้เริมพฒันาปรับปรุง
พืนทีจากการปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และปรับปรุงทิวทัศน์ รวมถึงสร้างสะพานไม้เพือการเดิน
ทางเขา้ออกไดอ้ยา่งสะดวกพร้อมกบัชกัชวนชาวบา้นให้มีความตระหนกัถึงปัญหาและร่วมมือกนั
ในการฟืนฟูพืนที พร้อมทงัไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐในการกาํหนดนโยบาย แผนการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นขนัตอนและไดรั้บการช่วยเหลือเรืองเงินงบประมาณในการสร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติ สร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน และสร้างหอคอยชมวิวเฉลิมพระเกียรติ จากองค์กร
เอกชนต่างๆ ทาํใหพ้ืนทีมีการพฒันาเพิมมากขึนจากอดีต และมีความพร้อมในการรองรับผูที้เขา้มา
ศึกษาธรรมชาติและทํากิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนแบบหมู่คณะ  พืนทีมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติประกอบดว้ยพนัธ์ุไมป่้าชายเลนทีสําคญั เป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัของพนัธ์ุสัตวน์าํ 
และยงัมีสถานทีท่องเทียวทีสําคญัในบริเวณคือองคพ์ระเจดียก์ลางนาํซึงเป็นโบราณสถานทีสําคญั
ของจงัหวดัระยอง 
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จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า พืนทีป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และมีศูนยก์าร
เรียนรู้ป่าชายเลนทีทนัสมยั สามารถเดินชมและสาํรวจพนัธ์ุไมที้สาํคญัพร้อมมีป้ายแสดงชือพนัธ์ุไม้
ประกอบ เพือให้ความรู้แก่ผูที้สนใจเดินศึกษาธรรมชาติ มีลักษณะแยกส่วนกันอย่างชัดเจน 
แบ่งเป็นรายละเอียดคือ บริเวณที 1 เป็นป่าธรรมชาติ เป็นพืนทีสําหรับทาํกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  
และอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์าํ พร้อมมีพืนทีสะพานไมเ้ดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทางกวา่ 400 เมตรถึงหอ
ชมวิวเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณที 2 เป็นพืนทีประดิษฐานขององค์พระเจดียก์ลางนาํ และเป็นทีตงั
ศูนยสิ์งแวดลอ้มศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลนและสะพานเดินป่า มีความร่มรืนเหมาะแก่การเดิน
ศึกษาธรรมชาติ บริเวณที 3 เป็นพืนทีป่าปิดมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีทุ่งนา แหล่งนาํ และยงัไม่มี
การปรับปรุงใดๆ เพราะยงัไม่เปิดใหบุ้คคลภายนอกเขา้ไป บริเวณที 4 เป็นเกาะกลางนาํหรือเรียกวา่
โขด อยูต่รงขา้มกบับริเวณที 1 และบริเวณ 2 ส่วนใหญ่เป็นพืนทีวา่ง มีการส่งเสริมการปลูกป่าชาย
เลนเพิมเติม เพือเพิมพืนทีป่าชายเลนและความหลากหลายของระบบนิเวศ     
 ดงันนัจะเห็นไดว้่าศกัยภาพดา้นพืนทีของชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง มีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชพนัธ์ุไม้ป่าชายเลน ทีมีความ
หลากหลายและยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเอือประโยชน์ต่อการประกอบกิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ      
 1.2   ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาดา้นการบริหารจดัการ ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง 
จังหวดัระยอง จะเห็นได้ว่า  ในพืนทีมีการร่วมมือจากองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่วมรับผดิชอบพืนที โดยจดัสรรหนา้ทีและบทบาทความรับผิดชอบ โดยร่วมมือ
กนั 3 ฝ่ายในการร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมพืนทีให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ประกอบดว้ย    
1) องค์กรชุมชนคือชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน มีหน้าทีให้
ขอ้มูลด้านกิจกรรม และการเตรียมความพร้อมของผูใ้ห้ข้อมูลด้านการท่องเทียวและกิจกรรม
อนุรักษแ์ก่นกัท่องเทียวและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดลอ้มต่างๆ 2) หน่วยงานภาครัฐ คือ 
สาํนกัเทศบาลนครระยอง มีหนา้ทีกาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาในพืนที และบริหารจดัการ
ดา้นการท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม ในภาพรวมของจงัหวดัระยอง  3) หน่วยงานเอกชนทีมีส่วนใน
การจดัหางบประมาณในการก่อสร้างสิงปลูกสร้างและสิงอาํนวยความสะดวกอนันอกเหนือจาก
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งบประมาณของรัฐ ซึงหน่วยงานเอกชนหลากหลายหน่วยงานทีมีความพร้อมและดาํเนินนโยบาย
ในการร่วมอนุรักษแ์ละฟืนฟูป่าชายเลน 

 การร่วมมือกนัทงั 3 ฝ่าย ในการอนุรักษ์ ฟืนฟู และพฒันาพืนที โดยมีหน้าทีความ
รับผิดชอบในการบริหารจดัการพืนทีอนัมีรายละเอียดประกอบดว้ย 1) ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่ม
อนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน จากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอนัเปรียบเสมือนชีวิตของ
ชุมชนจึงก่อให้เกิดการก่อตงักลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนโดยมีสมาชิกทีเป็นชาวบา้น
ทงัหมด  คน โดยการแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบตามความถนดัของแต่ละบุคคลและสามารถทาํ
แทนกนัไดห้ากผูที้รับผิดชอบไม่อยูห่รือติดภารกิจอืน เพือการอนุรักษ ์ฟืนฟู และพฒันาพืนที เป็น
การรวมกลุ่มโดยการสนบัสนุนจากองค์กรภาครัฐคือเทศบาลนครระยองในปี 2549 เทศบาลนคร
ระยองมีแนวทางในการดาํเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน  ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  เริมจากการสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนในพืนทีเห็นความสําคญัของป่า
ชายเลน  โดยเฉพาะป่าชายเลนในพืนทีของพวกเขาเอง  โดยการนาํตวัแทนประชาชนทีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนพืนที ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ได้แก่ ชุมชนสมุทรเจดีย์  ชุมชนปากนาํ   
ชุมชนปากนํา   ชุมชนก้นปึกปากคลอง  ชุมชนสัมฤทธิ  ชุมชนเนินพระ  และชุมชนทุ่งโตนด  
รวมถึงกลุ่มคณะครูจากโรงเรียนต่างๆทีมีหน้าทีรับผิดชอบงานด้านสิงแวดล้อม  กลุ่มพนักงาน
เทศบาลทีมีความเกียวขอ้งกบังานสิงแวดลอ้มและชุมชน   และกลุ่มผูบ้ริหาร  ไปศึกษาดูงานใน
พืนทีจงัหวดัใกล้เคียง  ทีมีรูปแบบการดาํเนินงานทีถือเป็นแบบอย่างทีดีในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรป่าชายเลน โดยผูเ้ขา้อบรมไดไ้ปศึกษาดูงาน ทีบา้นเปร็ด ต.ห้วงนาํขาว อ.เมือง จ.ตราด  
อ่าวคุง้กระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี และสถานีพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและป่าชาย
เลนที  ณ ศูนยเ์รียนรู้ป่าชายเลนท่าสอน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี  เมือวนัที 15-17  สิงหาคม 2549  
ซึงจากการเขา้ฝึกอบรมในครังนี ทาํให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและเห็นคุณค่าของ
ป่าชายเลนมากขึน  โดยเฉพาะในเรืองความสามคัคีและความเขม้แข็งของชาวชุมชนบา้นเปร็ดใน
การอนุรักษ์และร่วมกนัฟันฝ่าอุปสรรค เพือรักษาผืนป่าชายเลนและฟืนฟูสภาพทีเสือมโทรมให้
กลบัคืนมาเป็นป่าชายเลนทีสมบูรณ์ดงัเดิม  

  ดงันนั ในเวลาต่อมาจึงทาํไดก่้อตงักลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนขึนเมือวนัที 
2 พฤษภาคม 2550 ไดมี้การประชุมและคดัเลือกคณะทาํงานของกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่า
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ชายเลนโดยกาํหนดวตัถุประสงคแ์นวทางในการดาํเนินงาน รวมถึงบทบาทหนา้ทีของคณะทาํงาน 
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยองและป่าชายเลนผลัดเปลียน
หมุนเวียนมาร่วมกิจกรรมสําหรับกลุ่มองคก์รทีขอเขา้มาศึกษาดูงานหรือประกอบกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยผ่านองค์กรภาครัฐช่วยกํากับดูแลรวมถึงกําหนดนโยบายและ
แผนงานในการบริหารจดัการให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดกบัชุมชน 2)เทศบาลนครระยองมีหน้าที
กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารจดัการดา้นการท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีโดยไดก้าํหนดนโยบาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาเทศบาลนครระยอง 5 ปี (พ.ศ.2556–2560)  
ด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหน้าทีดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้มร่วมอนุรักษ์ฟืนฟูและพฒันาพืนที ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนตามปีงบประมาณ
ของรัฐทีไดก้าํหนดไว ้ช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลนในดา้นต่างๆ 
เช่น ดา้นการกาํหนดตารางการเขา้เยียมชมพืนที ดา้นงบประมาณในการก่อสร้างสาธารณูปโภค
พืนฐานและการบาํรุงรักษาพืนที คอยอาํนวยความสะดวกและประสานงานกบัองค์กรภายนอก 
จดัการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานพืนทีทีสามารถนาํมาพฒันาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด   3) 
หน่วยงานเอกชนโดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทเอกชนต่างๆทีต้องการส่งเสริม
กิจกรรมองคก์รในการช่วยเหลือสังคม ในดา้นการจดัหางบประมาณในการสนบัสนุนโครงการทที
เป็นประโยชน์ต่อพืนที บริษทัทีร่วมใหก้ารสนบัสนุน เช่น บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) บริษทั 
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั เป็นตน้ โดยบริษทัองคก์รเอกชนทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัโครงการทีไดจ้ดัทาํ
ขึนระหวา่งปีอนัเป็นโครงการทีเชือมโยงการอนุรักษธ์รรมชาติทีไดมี้การประชุมตกลงพร้อมกนัทงั 
3 ฝ่ายทียงัคงมีการบริหารโครงการอยา่งต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงันี 

   1.2.1 โครงการจดัตงัศูนยสิ์งแวดลอ้มศึกษาและอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลน พระเจดียก์ลางนาํ โดยเริมก่อสร้างเมือปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเปิดใชบ้ริการ 28 
เดือนพฤศจิกายน 2555 เรืองระบบนิเวศป่าชายเลนและกิจกรรมดา้นการอนุรักษ์ป่าชายเลน ใน
รูปแบบมลัติมีเดียก่อนลงพืนทีจริง มีสะพานทางเดินธรรมชาติซึงมีระยะทางประมาณ 300 เมตร 
โดยความร่วมมือในการก่อสร้างและงบประมาณสนบัสนุนจากบริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั  

     1.2.2 โครงการรักษป่์าชายเลนกบั บริษทั บีแอลซีพี จาํกดั มีระยะเวลาดาํเนินการ 5 
ปี ตงัแต่ปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555 มีการสํารวจพืนทีป่าชายเลนและจดัทาํแผนแม่บทการฟืนฟูและ
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พฒันาพืนทีป่าชายเลนจดัหาและเพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้การตดัสางกิงไม ้การปลูกพนัธ์ุไมที้เหมาะสม 
จดัทาํศูนยร์วมพนัธ์ุไม ้การปรับปรุงสภาพพืนทีระบายนาํ การจดัการขยะและวชัพืช ทาํคอนโดปู 
ปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ และการก่อสร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ป่าชายเลน พระเจดียก์ลางนาํ 

     1.2.3 โครงการคืนความสมดุลให้กบัระบบนิเวศป่าชายเลน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555  เป็นโครงการฟืนฟูและเพิมความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ป่าชายเลนใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกครังเพือปลูกจิตสาํนึกในการเขา้มามีส่วนร่วมดูแลรักษาและ
อนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างต่อเนืองโดยไดรั้บความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง
จาํนวน 10 โรงเรียน มีผูเ้ขา้ร่วมทงัหมด 200 คน สถานทีดาํเนินการ ณ พืนทีป่าชายเลนบริเวณ
ชุมชนสมุทรเจดีย ์และ พืนทีป่าชายเลนบริเวณหนา้พระเจดียก์ลางนาํ 

   1.2.4 โครงการอบรมมคัคุเทศก์ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นโครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลนและภูมิปัญหาทีมีในทอ้งถินเอให้ผูอ้บรมมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกียวกบัศูนยเ์รียนรู้ป่าชายเลน และสามารถนาํความรู้ไปถ่ายทอดและแนะนาํไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว โดยอบรมใหก้บัเยาวนและชาวบา้นบริเวณพืนทีป่าชายเลนจาํนวน 50 คน 

1.2.5 โครงการสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติและหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ เป็น
โครงการก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน แบบสะพานไม ้ระยะทางประมาณ 400 
เมตร โดยสองทางเดินมีธรรมชาติป่าชายเลนร่มรืน โดยปลายสุดของสะพานจะมีหอชมวิวเฉลิม
พระเกียรติ สามารถชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์แนวป่าชายเลนแม่นาํระยองและทะเลไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เริมก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 และสามารถเปิดให้บริการเมือวนัที 28 พฤศจิกายน 
2555 โดยความร่วมมือในการก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณ จาก บริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด 
(มหาชน) 
 จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง ดา้นการบริหารจดัการพืนที
แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศชุมชนสมุทรเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ 1) 
ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน มีบทบาทในการดูแลพืนที ร่วม
แสดงความคิดเห็นในนโยบายและแผนงานร่วมกบัเทศบาลนครระยองเพือนาํมาปฏิบติัและเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารให้ทราบโดยทวักนั ซึง ชาวบา้นและคนในชุมชนยงัมีบทบาทในการให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเทียว คณะผูเ้ขา้มาศึกษาดูงาน โดยแบ่งหนา้ทีตามความถนดัของแต่ละบุคคลในการเป็นผูน้าํ
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การจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษ์ ต่างๆโดยไม่มีผลตอบแทนเป็นตวัเงินใดๆ เป็นอาสาสมคัรดูแล 
พฒันาพืนที โดยใชค้วามรู้และภูมิปัญญาชาวบา้นทีมีต่อป่าชายเลนให้ไดรั้บการอนุรักษแ์ละพฒันา
พืนทีอยา่งต่อเนืองและยงัยืน เพือพฒันาพืนทีให้เป็นไปตามแผนทีวางและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชน 2)เทศบาลนครระยอง มีบทบาทในการวางนโยบายและแผนปฏิบติังาน สนบัสนุนทางดา้น
งบประมาณในการดาํเนินงาน  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกจากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเขา้มาติดต่อประสานงานเพือขอใช้พืนทีหรือจดักิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม การจดั
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และบริหารจดัการงบประมาณทีไดรั้บจากหน่วยงานภายนอกในการพฒันา
พืนที  รวมถึงจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านสิงแวดล้อมภายในพืนทีทังหมด                   
3) หน่วยงานเอกชน  ดูแลเรืองการสนบัสนุนงบประมาณโครงการอนัเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับ
พืนทีในดา้นการอนุรักษ ์ฟืนฟูและพฒันาอยา่งต่อเนืองนอกเหนือจากงบประมาณของทางภาครัฐ 

จากการสังเกตของผูว้จิยัพบวา่การบริหารจดัการ หน่วยงานทีมีบทบาทหลกัคือองคก์ร
ภาครัฐทีเขา้มากาํกบัดูแลโดยตรงคือเทศบาลนครระยอง ในการติดต่อประสานงานในดา้นต่างๆบริ
หาจดัการดา้นเงินสนบัสนุนจากบริษทัเอกชน ประสานงานต่อไปยงักลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและ
ป่าชายเลนเพือแจง้แผนงานหรือนโยบายให้ชาวบา้นและอาสาสมคัรทีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติในพืนทีไดท้ราบ  เพือจดัสรรหน้าทีความรับผิดชอบในส่วนทีมีคณะเขา้มาเยียม
ชมและร่วมทาํกิจกรรมในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มต่างๆทีจดัเตรียมไวใ้ห้ตามความเหมาะสมของ
พืนที   โดยส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเทียวทีเขา้มาเป็นแบบหมู่คณะมาเพือศึกษาดูงานและแลกเปลียน
ความรู้ชุมชน ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางนํา และพืนทีสําหรับทาํ
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตว ์
  ความร่วมมือของคนในชุมชนในการก่อตงักลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน
และไดรั้บการช่วยเหลือสนับสนุนการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงเป็นความร่วมมือทีได้
ประโยชน์ร่วมกนัโดยส่งผลให้ชุมชนสามารถรักษา ฟืนฟู และพฒันาพืนทีให้เป็นพืนทีทีเหมาะแก่
การพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
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1.3 ศักยภาพด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก 
  จากการศึกษาการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกในพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย ์
ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง จะเห็นไดว้า่ ร้านอาหารและเครืองดืม ร้านจาํหน่ายของที
ระลึก ธุรกิจทีพกั ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ยงัไม่มีความพร้อม สําหรับบริการนกัท่องเทียว แต่ไดมี้
การวางแผนพฒันาธุรกิจทีพกัเป็นแบบโฮมเสตย ์ซึงอยู่ในขนัตอนการวิเคราะห์กลุ่มนกัท่องเทียว
เป้าหมายและการเจรจาตกลงร่วมกนัของเทศบาลนครระยอง ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์
แม่นําระยองและป่าชายเลน และองค์กรเอกชนในการร่วมมือด้านการสนับสนุนงบประมาณ
เพิมเติม                 
  จากการสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิงแวดล้อม เทศบาลนครระยองได้ให้
ขอ้มูลดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกแบ่งเป็น ) การบริการทีพกั  พบวา่จงัหวดัระยอง
เป็นจงัหวดัท่องเทียวชายทะเลทีมีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ ชายหาด และเกาะเป็นทีมีชือเสียง
ของประเทศ ทาํใหก้ารบริการดา้นทีพกัในพืนทีตวัเมืองระยองมีจาํนวนมาก หากแต่มีราคาค่อนขา้ง
สูงเนืองจากเป็นเมืองท่องเทียวทีพกัส่วนมากจึงรองรับนกัท่องเทียวทีไม่ใช่กลุ่มนกัท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์ เคยมีการพูดคุยเรืองการจะทาํทีพกัแบบโฮมสเตยแ์ต่ยงัไม่ได้มีความคืบหน้าในเรืองนี 
เนืองจากยงัไม่ไดส้าํรวจขอ้มูลของนกัท่องเทียวและพืนทีป่าชายเลนทีอยูใ่นตวัเมืองจะเหมาะสมกบั
การสร้างทีพกัและบริการทีพกัแบบโฮมสเตย ์ซึงส่วนใหญ่นกัท่องเทียวทีเขา้มาเยียมชมจะเป็นแบบ
หมู่คณะมาทาํกิจกรรมอนุรักษแ์บบไปกลบัในวนัเดียว จึงถือวา่การบริการทีพกัยงัตอ้งมีการประชุม
ร่วมกนัทงั  ฝ่าย พร้อมกบัสํารวจความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเทียวให้ไดข้อ้มูลมากพอในการ
ตดัสินใจเสียก่อน ด้านห้องสุขามีความพร้อมไวบ้ริการพร้อมมีทีล้างตวัหลงัจากร่วมกิจกรรมมี
เพียงพอและครอบคลุมพืนทีบริเวณจดักิจกรรมและบริเวณสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ณ ศูนย์
การเรียนรู้ป่าชายเลน  ) การบริการร้านอาหาร-เครืองดืมและร้านขายของทีระลึก เนืองจาก
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแบบหมู่คณะพืนทีส่วนใหญ่ในบริเวณเป็นชายเลนและบ้านเรือน
ชาวบา้นยงัไม่มีร้านอาหารทีไวบ้ริการนกัท่องเทียวมากนกัซึงนกัท่องเทียวส่วนใหญ่ตอ้งการชมวิว
ทะเลทีสวยงาม ร้านอาหารบริเวณพืนทีจึงยงัไม่มีบริการเท่าทีควร ในส่วนพืนทีทีติดทะเล มีวิว
ชายหาดจึงเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียวมากกวา่ ดา้นร้านคา้ขายของทีระลึก อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
พืนทีและเตรียมขอ้มูลฝึกอบรมชาวบา้นในการประดิษฐ์ของทีระลึกจากไม ้หรือ เศษวสัดุจากป่า
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ชายเลน เพือเป็นของทีระลึกแก่นกัท่องเทียว ) การบริการดา้นคมนาคมขนส่งภายในพืนที การ
เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจงัหวดัระยองเดินทางสะดวกและใชเ้วลาในการเดินทาง  ชวัโมง 
แต่ ระยะทางระหวา่งตวัเมืองระยองถึงพืนทีป่าชายเลนมีเพียงบริการรถสองแถวทีรับส่งถึงตวัตาํบล
ปากนาํยงัไม่มีรถบริการถึงพืนที ทาํให้การขนส่งสําหรับนกัท่องเทียวนนัตอ้งนาํรถมาเองหรือจา้ง
รถสองแถวแบบเหมาคนัมาส่งถึงพืนที ทาํใหย้งัไม่สะดวกเท่าทีควร แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเทียวจะนาํ
รถมาเอง จึงอยูใ่นขนัตอนการปรับปรุงการขนส่งเพือเขา้ถึงพืนทีไดอ้ยา่งสะดวกมากยงิขึน 
 จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า ดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกยงัไม่มีไว้
บริการนกัท่องเทียวมากนกั ดา้นทีพกัส่วนใหญ่นกัท่องเทียวจะมาเทียวแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงที
เดินทางออกไปจากพืนทีไปอีกทาํให้ทีพกัในบริเวณพืนทียงัไม่มีการรองรับนกัท่องเทียวเชิงนิเวศ
เท่าทีควร ด้านห้องนาํ ห้องสุขาและทีล้างตวันัน มีความพร้อมมากสามารถมีจาํนวนเพียงพอกบั
นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวและมาร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะทีเดินทางมาจาํนวนมากได้ดี ด้าน
ร้านอาหารยงัมีไม่เพียงพอนกัท่องเทียวยงัคงตอ้งเดินทางออกนอกพืนทีซึงส่วนใหญ่ร้านอาหาร
แถบชายทะเลจะมีบริการหลากหลายและมากกวา่ ร้านขายของทีระลึกยงัไม่มีแต่จากทีสัมภาษณ์เจา้
หน้าทีทีเกียวขอ้งอยู่ในขนัตอนการก่อสร้างและวางแผนไวว้่าจะมีบริการแก่นักท่องเทียวต่อไป 
ดา้นการคมนาคมขนส่งยงัไม่รองรับมากนกั นกัท่องเทียวตอ้งเดินทางมาเองโดนรถส่วนตวั ยงัไม่มี
บริการรถรับ-ส่งสาธารณะ 

1.4 ศักยภาพด้านกจิกรรม    
  จากการศึกษาความพร้อมดา้นการประกอบกิจกรรมทางการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม 
ของชุมชนสมุทรเจดีย์ ตาํบลปากนํา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง จะเห็นได้ว่า  มีความพร้อม
ค่อนขา้งสูง  เนืองจากไดมี้การจดัสรรแบ่งขอบเขตการใชป้ระโยชน์พืนทีเป็นอยา่งดี ทาํให้สามารถ
ประกอบกิจกรรมการท่องเทียวไดห้ลากหลาย ไดแ้ก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะ
และทาํทุ่นกนัขยะ กิจกรรมทาํคอนโดปู กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ กิจกรรมให้ความรู้เรืองการ
อนุรักษป่์าชายเลนและฝึกอบรมมคัคุเทศก ์เป็นตน้  โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือชาวบา้นในชุมชนและ
กลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน รวมถึงเจา้หนา้ทีดา้นการส่งเสริมสิงแวดลอ้มจากเทศบาล
นครระยอง  ซึงนกัท่องเทียวส่วนใหญ่มาเยยีมชมและร่วมกิจกรรมอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเป็นแบบหมู่
คณะ และมาท่องเทียวแบบครอบครัว โดยติดต่อประสานงานกบัฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม เทศบาล
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นครระยองโดย และกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนจะดาํเนินการเตรียมการตอ้นรับคณะ
ทีเข้ามาพร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านทีมีหน้าทีรับผิดชอบในด้านการให้ความรู้และการทาํ
กิจกรรมเพือดูแลนกัท่องเทียวต่อไป     
 จากการสัมภาษณ์ชาวบา้น ชุมชนสมุทรเจดีย ์และประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยอง
และป่าชายเลน พบวา่ นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มาเยียมชมและร่วมกิจกรรมอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเป็น
แบบหมู่คณะ โดยติดต่อประสานงานกบัเทศบาลนครระยอง ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม เพือส่งต่อ
งานในการตอ้นรับคณะทีเขา้มาและจดัเตรียมชาวบา้นทีมีหน้าทีรับผิดชอบในส่วนการให้ความรู้
และการทาํกิจกรรม โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสํานกัเทศบาลนครระยองในการเตรียมการต่างๆ 
บา้น เช่นการจดัเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม  การเตรียมรถขนส่งชาวบา้น การเตรียม
เจ้าหน้าทีเพือช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกระหว่างการทาํกิจกรรม โดยกิจกรรมในการ
อนุรักษใ์นพืนทีประกอบดว้ย การปลูกป่าชายเลน การเพาะพนัธ์ุไมป่้าชายเลนเพือขยายพนัธ์ุ การ
เพาะพนัธ์ุสัตวน์าํและขยายพนัธ์ุ การทาํคอนโดทีอยูข่องปู การเพาะพนัธ์ุหอยพอก การตดัสางกิง
แสม การขดุร่องแพรกระบายนาํ การทาํทุ่นกนัขยะ การเก็บขยะ การให้ความรู้เรืองการอนุรักษป่์า
ชายเลน และการประชาสัมพนัธ์และรณรงคเ์รืองการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม มีความ
พร้อมในดา้นการบริการนกัท่องเทียว เป็น มคัคุเทศก์ของกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน 
ซึงสมาชิกกลุ่มจาํนวน 120 คน เป็นชาวบา้นทีไดรั้บการฝึกอบรมและคุน้เคยกบัพืนที สามารถพา
ชมพืนทีบริเวณต่างๆ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมนีไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ชาวบา้นและกลุ่มอนุรักษ์
แม่นาํระยองและป่าชายเลนล้วนทาํดว้ยจิตอาสาและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืนทีโดยทงัสิน
 จากการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่า การเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมแต่ละครัง
ชาวบา้นและกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน จะไดรั้บขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการ
ติดต่อประสานงานจากทางเทศบาลนครระยองในการแจ้ง วนั เวลา และจาํนวนของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม โดยชาวบา้นมีหน้าทีรับผิดชอบในการเตรียมกล้าไม ้พนัธ์ุไม ้และเตรียมบุคคลากรที
เหมาะกบังานทีคณะผูม้าติดต่อ โดยมีผูใ้ห้คาํบรรยายในการทาํกิจกรรม และให้ความรู้รวมถึง
วิธีการทาํกิจกรรมนนัๆ พร้อมชกัชวนชาวบา้นทีมีจิตอาสาและวา่งจากการทาํงานประจาํให้มาลง
แรงช่วยเหลือกนั โดยไม่มีค่าตอนแทนใดๆ นายคิน นาวงศ์ หรือปู่ คิน อดีตผูน้าํชุมชนและเป็นผู ้
บุกเบิกพืนทีไดก้ล่าววา่ “มีความสุขในการไดเ้ขา้พืนทีแมจ้ะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ” ในการทาํ



56 
 

กิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อมจึงมีองค์ประกอบทีโดดเด่นคือความพร้อมของชุมชนโดยมีการ
ร่วมมือกนัไดเ้ป็นอยา่งดี จากการทีไดมี้การจดัตงักลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนพร้อมทงั
มีแผนการดาํเนินงานและนโยบายปฏิบติัโดยการสนบัสนุนจากเทศบาลนครระยองนนั ทาํให้ไดมี้
การขยายเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆมากขึน โดยมีกิจกรรมด้านการ
อนุรักษแ์ละการเขา้เยยีมชมจากหน่วยงานต่างๆ 7 กิจกรรมดงันี   
  1.4.1 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน กิจกรรมปลูกป่าชาย
เลน เป็นกิจกรรมทีเล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ได้มีผูเ้ยียมชมได้เข้าร่วม
กิจกรรมและไดร่้วมกนัปลูกป่าป่าชายเลนเพิมเติมและปลูกป่าในพืนทีเสือมโทรมรวมถึงพืนทีวา่ง
เปล่า ซึงปัจจุบนัป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์เพิมขึนเป็นอยา่งมากดงัภาพที 5  

      

    ภาพที 5  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย ์  
 (ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี 2556)                            

1.4.2  กิจกรรมเก็บขยะและทาํทุ่นกนัขยะในพืนทีป่าชายเลน  เพือป้องกนัขยะและ
ผกัตบชวาซึงทาํให้เกิดความเสียหายกบัแปลงป่าชายเลนรวมถึงแหล่งทีอยู่อาศยัของพนัธ์ุสัตวน์าํ
สร้างทศันียภาพทีสวยงามแก่พืนที จึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติโดยการเก็บขยะ 
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และการทาํทุ่นกนัขยะไดแ้ก่ ทุ่นไมไ้ผ ่และทุ่นขวดพลาสติกซึงถือเป็นนวตักรรมทีนาํความรู้ และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน มาประยกุตใ์ชใ้นพืนทีตามภาพที 6  

                   

ภาพที 6  กิจกรรมเก็บขยะและการสร้างทุ่นกนัขยะในพืนทีป่าชายเลน  
 (ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี ) 

 1.4.3  กิจกรรมตดัสางกิงแสม เพือป้องกนักิงหกัทบัตน้กลา้และให้แสงแดดส่อง
ผา่นไปทีกลา้ไมที้ปลูกไวใ้นพืนทีเพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน ดงัภาพที 7 

             

    ภาพที 7  กิจกรรมตดัสางกิงแสม       
  (ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี )    
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1.4.4 กิจกรรมทาํคอนโดปู เป็นกิจกรรมทีมีภูมิปัญญาทอ้งถินมาประยุกต์ใช้ใน
การอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์าํ เป็นลกัษณะการเก็บกิงไมใ้นป่าชายเลนมากองรวมกนัเพือเป็นทีอยูอ่าศยั
ของปู ซึงแนวคิดนีไดจ้ากการสังเกตของชาวบา้นทีทาํอาชีพประมงเรือเล็กอยูใ่นแถบป่าชายเลนที
เห็นว่าปกติตามธรรมชาติปูจะชอบอาศยัอยู่ตามซากไม ้จึงนาํความรู้ดงักล่าวมาทาํเป็นคอนโดปู
เพือใหง่้ายต่อการดูแลและเป็นประโยชน์ในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน
พืนที ดงัภาพที8     

 

 
  ภาพที 8  กิจกรรมทาํคอนโดปู      
                (ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี ) 
   

1.4.5 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นํา เพืออนุรักษ์และขยายพันธ์ุสัตว์นํา จึงจัด
กิจกรรมสําหรับผูที้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการปล่อยหอยพอก เป็นการนาํไมไ้ผม่าปักลอ้มเป็นคอก
ไว ้และเก็บเฉพาะลูกหอยพอกมาโยนเขา้ไปในคอกทีสร้างขึน เพือสามารถเก็บพนัธ์ุหอยไวบ้ริโภค
และศึกษาต่อไป  ดงัภาพที 9   
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 ภาพที 9  กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ                         

(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี )   
     

1.4.6 กิจกรรมขุดร่องแพรกระบายนาํเขา้ออก กิจกรรมทีขุดลอกทางนาํเดิน และ
เพิมเส้นทางนาํใหม่ เพือเป็นการเพิมความสะดวกในการระบายนาํเขา้ออกในพืนทีป่าชายเลนทาํให้
เกิดการหมุนเวียนของระบบนิเวศได้สะดวกขึนและทาํให้เป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตวน์าํไดเ้ป็น
อยา่งดี ดงัภาพที 10  

 

  ภาพที 10  กิจกรรมขดุร่องแพรกระบายนาํเขา้ออก   
 (ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี ) 

          1.4.7  กิจกรรมให้ความรู้เรืองการอนุรักษ์ป่าชายเลนและฝึกอบรมมคัคุเทศก์
กิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน ดาํเนินงานโดยเจา้หน้าทีฝ่ายส่งเสริมสิงแวดล้อม 
เทศบาลนครระยอง โดยเน้นส่งเสริมให้กลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนเขา้มามีส่วนร่วม
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ในการให้ความรู้พร้อมทงัปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษป่์าชายเลนและอนุรักษธ์รรมชาติ บริเวณ
ศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดียก์ลางนาํและสะพานศึกษาธรรมชาติ รวมถึงหอคอยชมวิวเฉลิม
พระเกียรติและเพือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลน และภูมิปัญญาทีมีในทอ้งถิน
สามารถให้ผูอ้บรมไดเ้ห็นถึงความสําคญัของระบบนิเวศซึงเป็นทรัพยากรทีสําคญัของทอ้งถิน ทาํ
ให้เกิดความรักและหวงแหนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถินของตนเองเพิมมากขึน ผูอ้บรมสามารถ
ถ่ายทอดและแนะนาํให้นกัท่องเทียวหรือผูที้สนใจเขา้มาศึกษาป่าชายเลนไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและ
ถูกตอ้งดงัภาพที 11 

 

ภาพที 11  กิจกรรมใหค้วามรู้เรืองการอนุรักษป่์าชายเลนและฝึกอบรมมคัคุเทศก์                   
(ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั เมือปี 2556) 

จากกิจกรรมทงัหมดยงัมีการตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนยสิ์งแวดลอ้มศึกษาโดยมี
การบรรยายประวติัความเป็นมาของกพระเจดียก์ลางนาํและขอ้มูลดา้นป่าชายเลนและเดินชมศูนย์
รวมพนัธ์ุไมใ้นสะพานศึกษาธรรมชาติ ชมความงามตามแนวป่าชายเลนและทิวทศัน์ตวัเมืองระยอง
ผ่านหอคอยชมวิวเฉลิมพระเกียติ โดยสรุปขอ้มูลจาํนวนผูที้เขา้เยียมชมพืนทีและใช้สถานทีศูนย์
สิงแวดล้อมศึกษาพระเจดียก์ลางนาํ ต.ปากนาํ อ.เมือง จ.ระยอง โดยความร่วมมือกนัของคนใน
ชุมชนและไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐคือ เทศบาลนครระยอง เพือให้การ
ดาํเนินงานด้านการอนุรักษ์สอดคล้องต่อคนในชุมชนและสามารถอนุรักษ์พืนทีได้อย่างยงัยืน
 จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสรุปขอ้มูลการเขา้เยียมและขอ
ใชส้ถานทีศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดียก์ลางนาํ ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2556  ดงัตารางที 3 
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ตารางที 3 สรุปขอ้มูลการเขา้เยยีมชมและขอใชส้ถานทีศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดียก์ลางนาํ 

สรุปข้อมูลการเข้าเยยีมและขอใช้สถานทศูีนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางนํา 
ประจําปีงบประมาณ ปี 2555 - 2556 

ลาํดับ เดือน 
จํานวนผู้เข้าเยียมชม (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 ตุลาคม 201 - 

2 พฤศจิกายน 293 270 

3 ธนัวาคม 795 870 

4 มกราคม 160 180 

5 กุมภาพนัธ์ 595 50 

6 มีนาคม 405 105 

7 เมษายน 40 - 

8 พฤษภาคม 605 661 

9 มิถุนายน 821 1,252 

10 กรกฎาคม 243 625 

11 สิงหาคม 1,600 300 

12 กนัยายน 295 140 

รวม 6,103 4,453 
(ทีมา: เทศบาลนครระยอง เมือปี 6)  

1.5 ศักยภาพด้านองค์กร   
 ในด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาครังนีพบว่าในชุมชนมีความร่วมมือและ

จดัสรรหนา้ทีความรับผดิชอบร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงันี 
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1.51   องค์กรชุมชน ประกอบดว้ย ชาวบา้นชุมชนสมุทรเจดีย ์และกลุ่มอนุรักษ์
แม่นาํระยองและป่าชายเลน มีหน้าทีให้ขอ้มูลด้านกิจกรรม และการเตรียมความพร้อมของพืนที
ขอ้มูลดา้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์และเป็นผูน้าํกิจกรรมอนุรักษแ์ก่นกัท่องเทียว 

1.5.2  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานหลกัคือ เทศบาลนครนครระยอง มีหน้าที
กาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาในพืนที และบริหารจดัการดา้นการท่องเทียวและสิงแวดลอ้ม 
ในภาพรวมของจงัหวดัระยอง 

1.5.3  หน่วยงานเอกชน ประกอบดว้ยบริษทัเอกชนในพืนทีจงัหวดัระยองและ
พืนทีใกล้เคียงมีหน้าทีในการจดัหางบประมาณในการก่อสร้างสิงปลูกสร้างและสิงอาํนวยความ
สะดวก อนันอกเหนือจากงบประมาณของรัฐหรือจากความร่วมมือกบัทางภาครัฐในการพฒันา
พืนทีใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 

โดยจดัให้มีการประชุม ให้ความรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ ฟืนฟู 
และพฒันาพืนที เพือพฒันาแหล่งท่องเทียวในพืนที ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของจงัหวดั ทาํให้
การบริหารจดัการสามารถดาํเนินไปตามแผนและนโยบายของทางภาครัฐ  โดยองค์ประกอบดา้น
องค์กรในด้านการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนในการเห็นความสําคญัและเห็น
ประโยชน์ร่วมกนัของคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพือสร้างความ
เขม้แข็งและนาํไปสู่การจดัการการท่องเทียวและปลูกจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติร่วม
แสดงความคิดเห็นอนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้งถินในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที
มีอยู่โดยความร่วมมือจากระดบัล่างไปจนถึงการปกครองส่วนทอ้งถินและหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีเกียวขอ้ง      
 จากการไดส้ัมภาษณ์ชาวบา้นในชุมชน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชาย
เลน  ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิงแวดล้อม เทศบาล
นครระยอง และรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง พบว่า การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น สร้างประโยชน์ร่วมกนั จากชุมชนระดบัล่างจนถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินไปด้วยดี 
สร้างความเข็มแข็งและก่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก เนืองจากวา่พืนทีเป็นวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนแต่ละคนต่างรู้บทบาทหน้าทีของตน โดยมีการวางแผนงานและปฏิบัติตามแผน 
องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงถือวา่เป็นสิงทีดีมากและถือวา่เป็นความพร้อมของ
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พืนทีในการจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศต่อไป เป็นทียอมรับของบุคคลภายนอกทีจะเขา้
มาร่วมกิจกรรมหรือบริษทัเอกชนทีเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านงบประมาณและเข้า
มาร่วมกิจกรรมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ    
 จากการสังเกตของผูว้ิจยั พบวา่ ชาวบา้นในกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนมี
ความสามคัคีและช่วยเหลือเกือกลูกนัเนืองจากมีผูน้าํชุมชนทีเป็นทีนบัถือ และเป็นแบบอยา่งในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟืนฟู และพร้อมจะ
พฒันาพืนทีใหมี้ความเจริญดา้นการท่องเทียวเชิงนิเวศโดยเป็นไปตามแนวปฏิบติัตามแผนงานและ
นโยบายจากเทศบาลนครระยอง 

ตอนท ี2      ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ 

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนสมุทรเจดีย์ ตาํบลปากนํา จงัหวดัระยอง มีปัญหาและ
อุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ดงันี   
 2.1 ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ องคก์รภาครัฐยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์  
       พืนทีให้เป็นทีรู้จกัแพร่หลาย เนืองจากยงัไม่มีการก่อสร้างสิงอาํนวยความสะดวก
ต่อการท่องเทียวให้กบันักท่องเทียวเช่น การก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทีเชือมต่อ
ระหวา่งบริเวณ   พืนทีทาํกิจกรรมป่าชายเลนและหอคอยชมวิว กบับริเวณที 2 การเรียนรู้ป่าชาย
เลนและพระเจดีย์กลางนํา ซึงในการประชาสัมพนัธ์จะต้องมีการประชุมหลายฝ่ายรวมถึงใช้
งบประมาณในการดาํเนินการจึงมีขนัตอนของการประชุมและสรุปผลมีระยะเวลานาน ทาํให้การ
ประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีความพร้อมของพืนทีเสียก่อนเพือใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูม้าเยือน ขณะนีมี
เพียงป้ายบอกทางในตวัเมืองจนถึงพืนทีป่าชายเลน และมีเพียงการพูดกนัปากต่อปากสําหรับคณะผู ้
มาเยียมชม นักท่องเทียว ทศันาจร ทีได้กล่าวถึงความน่าสนใจในการเข้าเยียมชมและประกอบ
กิจกรรมในพืนที      
 2.2  ปัญหาดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก   
         ยงัไม่มีความพร้อมดา้นทีพกั ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก ไว้
บริการนกัท่องเทียวเนืองจากยงัไม่มีงบประมาณสนบัสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พฒันาสิงอาํนวยความสะดวกเพือใช้ในการก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทียว
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เนืองจากขอ้จาํกดัของเทศบานครระยองทีมีงบประมาณในการจดัการด้านอืนๆจึงไม่สามารถทุ่ม
งบประมาณในการก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกเพียงอย่างเดียวได้ ยงัคงรองบประมาณ
สนบัสนุนจากหน่วยงานเอกชนทีตอ้งการและค่อยๆพฒันาเพิมเติมตามความเหมาะสม  
 2.3 ปัญหาดา้นการคมนาคมขนส่ง      
       การเดินทางมายงัแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศของชุมชนสมุทรเจดีย์ค่อนข้างยาก 
เนืองจากส่วนใหญ่ผูที้มาเยียมชมจะเดินทางมาเองยงัไม่มีรถขนส่งบริการถึงพืนที ทาํให้ผูที้ตอ้ง
เดินทางมาเองยงัคงตอ้งหารถ หรือ เช่า รถเพือเดินทางใหถึ้งพืนทีศูนยเ์รียนรู้ป่าชายเลนและพืนทีทาํ
กิจกรรมอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การให้บริการดา้นร้านคา้และร้านอาหารสําหรับนกัท่องเทียวยงัมีไม่
เพียงพอ         
       ดงันนัปัญหาและอุปสรรคของชุมชนสมุทรเจดีย ์เป็นปัญหาทีตอ้งรอการแกไ้ขจาก
องค์กรส่วนทอ้งถินทีกาํกบัดูแลคือเทศบาลนครระยอง ในการวางแผนงานร่วมกบักลุ่มอนุรักษ์
แม่นาํระยองและป่าชายเลนเพือแสดงถึงความพร้อมของพืนทีในทุกดา้นให้สามารถรองรับและ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศอีกแห่งหนึงของจงัหวดัระยอง 

ตอนท ี3     แนวทางในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดีย์เป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ   
   ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต เป็นเครืองมือเพือศึกษาแนวทางในการ
พฒันาการท่องเทียว โดยได้สัมภาษณ์ชาวบา้นในชุมชนชุมชนสมุทรเจดีย  ์สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์
แม่นาํระยองและป่าชายเลน ประธานกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริม
สิงแวดลอ้ม และรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง  โดยการจดบนัทึกในประเด็นทีสําคญัอนั
เกียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนสมุทรเจดีย์เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ จากนันนําขอ้มูลทีได้มา
วิเคราะห์และกาํหนดประเด็นทีสําคญัอนัเกียวขอ้งกบัการพฒันาพืนทีเพือนาํเสนอเป็นรายงานโดย
การเขียนเรียบเรียงและแยกประเด็นให้เห็นถึงศกัยภาพของพืนทีในด้านต่างๆทีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี  จากความร่วมมือของชาวบา้นใน
ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน และเทศบาลนครระยองในการอนุรักษ์ ฟืนฟู 
และพฒันาพืนที จากอดีตจนถึงปัจจุบนัทาํให้พืนทีป่าชายเลนในชุมชนสมุทรเจดียมี์ความอุดม
สมบูรณ์อีกครัง  เพือส่งเสริมศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศจึงสามารถชีวดัความ
พร้อมในดา้นต่างๆทีเป็น  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว
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เชิงนิเวศ ผูว้จิยัจึงไดส้รุปแนวทางการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียใ์นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศ ไวด้งันี      
  1. ด้านพนืท ี     
         จากการสัมภาษณ์นายธนิต องัควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 
รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง ผูก้าํกบัดูแลงานดา้นส่งเสริมสิงแวดล้อม 
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม  เทศบาลนครระยอง และชาวบา้นกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่า
ชายเลน ไดใ้หข้อ้มูลดา้นศกัยภาพความพร้อมของพืนทีวา่มีความพร้อมในระดบัหนึง ซึงตอ้งการให้
พืนทีเป็นพืนทีสําหรับให้ความรู้ด้านป่าชายเลนและสามารถรองรับหมู่คณะทีต้องการมาร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟืนฟู และพฒันาสภาพแวดลอ้มบริเวณชุมชนสมุทรเจดีย ์หรือบุคคลทวัไปที
ตอ้งการเดินศึกษาธรรมชาติมีแนวทางในการพฒันาพืนทีดงันี   
    1. บริเวณที 1  เป็นพืนทีจดักิจกรรมอนุรักษ์ มีแนวทางในการพฒันาโดยจดัทาํ
สะพานเดินศึกษาธรรมชาติให้ครอบคลุมพืนทีทงัหมดสามารถเดินถึงกนัไดท้งั  บริเวณ เพือความ
สะดวกของนักท่องเทียวในการศึกษาธรรมชาติและสะดวกในการลงพืนทีเพือประกอบกิจกรรม 
      2. บริเวณที 2  เป็นทีตงัศูนยเ์รียนรู้ป่าชายเลนและทีตงัของพระเจดียก์ลางนาํ มี
แนวทางในการพฒันาโดยจดัทาํสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเพิมเติมต่อจากพืนทีบริเวณที 1 และ 
ประชาสัมพนัธ์บริเวณที 2 ให้เป็นบริเวณศึกษาเรียนรู้พนัธ์ุไมห้ายากในพืนทีเช่น ตน้ประสัก ตน้
โกงกาง  ต้นตะบูน เป็นต้น สามารถชมความสวยงามและร่มรืนของป่าชายเลนทีอุดมสมบูรณ์   
       3.  บริเวณที 3  เป็นพืนทีป่าปิด ประกอบดว้ยระบบนิเวศหลายแบบ ไดแ้ก่ ป่าชายเลน 
ป่าชายหาด และยงัมีพืนที ทีเป็นทุ่งหญา้บริเวณกวา้ง มีแนวทางในการพฒันา โดยจดัให้เป็นพืนที
ของนกชนิดต่างๆในการวางไข่และจะพฒันาเป็นแหล่งดูนก ล่องเรือศึกษาธรรมชาติในบริเวณพืนที
นี        
       4.  บริเวณที 4  เป็นพืนทีเกาะกลางนาํ และพืนทีวา่ง  มีแนวทางในการพฒันาโดย
จดัการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพิมเติม เพือเพิมพืนทีป่าชายเลนและเพิมความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ  เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์าํป่าชายเลน เช่น หอยพอก ปูแสม ปลากกะพงขาว ปูมา้ ปูดาํ 
และกุง้ทะเล เป็นตน้        
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  จากการศึกษาชุมชนสมุทรเจดียมี์พืนทีเป็นแหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดนกัท่องเทียวและ
มีการเสริมสร้างการเรียนรู้พืนทีชุมชนสมุทรเจดีย์เป็นพืนทีป่าชายเลนธรรมชาติ ทีมีความอุดม
สมบูรณ์และเป็นพืนทีในตวัเมืองจงัหวดัระยอง เป็นพืนทีป่าทีหาไดย้ากเนืองจากป่าชายเลนทวัไป
ของจังหวดัต่างๆล้วนต้องออกนอกตัวเมืองไป ทาํให้เป็นจุดเด่นและโอกาสของพืนทีในการ
เดินทางไดอ้ย่างสะดวกและใช้เวลาการเดินทางไม่มากนกั แหล่งธรรมชาติทีมีอยูใ่นพืนทีสามารถ
จดัสรรพืนทีได ้4 บริเวณ เพือแยกส่วนในการดาํเนินกิจกรรมการอนุรักษธ์รรมชาติของพืนทีและยงั
อยู่ใกลแ้หล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมคือองค์พระเจดียก์ลางนาํ ซึงเป็นโบราณสถานทีสําคญัของ
จงัหวดัระยอง  ความอุดมสมบูรณ์ของพืนป่าชายเลนชุมชนสมุทรเจดีย ์มีความอุดมสมบูรณ์มากขึน
จากอดีต  และมีความสวยงาม เนืองจากมีการสร้างสะพานทางเดินสามารถเดินชมธรรมชาติอนัร่ม
รืนโดยพืนทีอยูติ่ดกบัแม่นาํระยองมีสายนาํพดัผ่าน เป็นป่าชายเลนทีเงียบสงบและยงัคงความเป็น
ธรรมชาติอยู่มาก ตัวชีวดัความอุดมสมบูรณ์จากหลากหลายพนัธ์ุไม้ป่าชายเลน  เช่น โกงกาง 
ประสักดอกแดง แสม  ตะบูน เป็นตน้ พร้อมทงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์าํป่าชายเลน เช่น หอย
พอก ปูแสม ปลากกะพงขาว ปูมา้ ปูดาํ และกุง้ทะเล    
  2. ด้านการบริหารจัดการ     
      จากการสัมภาษณ์นายธนิต องัควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 
รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง ผูก้าํกบัดูแลงานดา้นส่งเสริมสิงแวดล้อม 
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม  เทศบาลนครระยอง และชาวบา้นกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่า
ชายเลน ไดใ้ห้ขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการ มีแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการพืนทีโดยจดั
โครงการดา้นการอบรมมคัคุเทศก์แบบบุคคลทวัไปให้สามารถเผยแพร่ความรู้แก่นกัท่องเทียวได้
อย่างถูกตอ้ง และวางแผนในการแลกเปลียนเรียนรู้กบัชุมชนอืนเพือศึกษาดูงานและนํากลบัมา
พฒันาพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัระยองต่อไป   
     จากการศึกษาดา้นการบริหารจดัการพืนเป็นจุดแข็งของพืนที ทีสามารถพฒันาเป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศได้โดยมีการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วม
รับผดิชอบพืนที ซึงในพืนทีทีศึกษาไดมี้การร่วมมือกนั 3 ฝ่าย มีบทบาทหนา้ทีในการรับผิดชอบพืน
ประกอบดว้ย 1) ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน มีหน้าทีให้ขอ้มูล
ดา้นกิจกรรม และการเตรียมความพร้อมของผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นการท่องเทียวและกิจกรรมอนุรักษ์แก่
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นกัท่องเทียวและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษสิ์งแวดลอ้มต่างๆ 2)สํานกัเทศบาลนครระยอง มีหนา้ที
กาํหนดแผนและนโยบายดา้นการบริหารจดัการดา้นการท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนที 3) หน่วยงาน
เอกชนทีมีส่วนในการจดัหางบประมาณในการก่อสร้างสิงปลูกสร้างและสิงอาํนวยความสะดวกอนั
นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ บทบาทหนา้ทีในการรับผิดชอบของทงั 3 ฝ่ายนบัวา่เป็นโอกาส
ในการพฒันาพืนทีใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศเพิมมากยงิขึน    
    3. ด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก   
     จากการสัมภาษณ์นายธนิต องัควนิิจวงศ ์รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง ผูก้าํกบัดูแลงานด้านส่งเสริมสิงแวดล้อมมี
แนวทางในการพฒันาดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในขนัตอนการเตรียมขอ้มูล
และศึกษาถึงความพร้อมของพืนทีในการทาํทีพกัแบบโฮมเสตย ์ว่ามีความเหมาะสมกบัพืนทีและ
นกัท่องเทียวมีความสนใจท่องเทียวในลกัษณะนีมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงการรองบประมาณในการ
ก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติใหส้ามารถเดินชมธรรมชาติของป่าชายเลนให้ทวัถึง ครอบคลุม
บริเวณพืนทีทงัหมดในด้านการบริการร้านอาหาร-เครืองดืมและร้านค้าของทีระลึกนัน ยงัไม่
สมบูรณ์อยูร่ะหว่างการพฒันาพืนทีให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณของหน่วยงานราชการ จึง
เตรียมการในดา้นอืนๆรองรับไวก่้อน      
  จากการศึกษา การบริการดา้นทีพกัในบริเวณพืนทียงัไม่มีความพร้อมสําหรับบริการ
นกัท่องเทียวจึงเป็นจุดอ่อนและปัญหาทีตอ้งเพิมศกัยภาพในการวางแผนและพฒันาร่วมกนัของ 
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เนืองจากลกัษณะของการเดินทางท่องเทียวเป็นไปในแบบไปกลบั
ในวนัเดียวและท่องเทียวแบบหมู่คณะ หรือมีการจดัมากบัทวัร์ท่องเทียวแบบทศันาจร ไม่มีการพกั
คา้งคืน ทีพกับริเวณพืนทีจึงไม่มีไวบ้ริการ ห้องสุขาและห้องลา้งตวั มีความพร้อมมาก  เพิงมีการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมใช้งานอยา่งเหมาะสมเพียงพอสําหรับผูที้เขา้มาเยือนแบบหมู่คณะ ในการ
ประชาสัมพนัธ์โดยภาพรวมยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์มาก เนืองจากความพร้อมของพืนทีมีใน
ระดบัหนึงยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  มีเพียงป้ายบอกทางจากตวัเมืองมาถึงพืนทีป่าชายเลนเป็นสัญลกัษณ์
การเดินทางมาถึง มีแนวโนม้ทีจะทาํการประชาสัมพนัธ์เต็มรูปแบบเพิมมากยิงขึน แต่ตอ้งรอความ
พร้อมดา้นอืนๆใหส้มบูรณ์เสียก่อน อยากใหผู้ม้าเยอืนมีความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก  
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  4.  ด้านกจิกรรม     
         จากการสัมภาษณ์นายธนิต องัควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 
รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง ผูก้าํกบัดูแลงานดา้นส่งเสริมสิงแวดล้อม 
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม  เทศบาลนครระยอง และชาวบา้นกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่า
ชายเลน มีแนวทางในการพฒันาพืนทีในดา้นกิจกรรมการท่องเทียว โดยวางแผนการจดัทาํเรือขุดที
สามารถนาํนกัท่องเทียวล่องเรือศึกษาธรรมชาติ และชมหิงห้อย ในฤดูหนาว โดยอยูใ่นขนัตอนการ
เตรียมพืนทีป่าปิดในพืนทีบริเวณที 3 ซึงเป็นพืนทีทีมีความอุดมสมบูรณ์มาก กาํลงัจะทาํการเปิดให้
บุคคลทวัไปไดเ้ขา้ชมและจดักิจกรรมทีเหมาะสมไวร้องรับนกัท่องเทียวต่อไป 
         จากการศึกษา การดาํเนินงานดา้นกิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
สาํหรับผูม้าเยอืนเป็นแบบหมู่คณะ และนกัท่องเทียวทวัไป โดยการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนและ
นโยบายจากเทศบาลนครระยอง โดยเน้นการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานและภาค
ส่วนอืนๆ ตงัแต่ปี -  เทศบาลนครระยองร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่า
ชายเลนพร้อมดูแลและคอยเป็นพีเลียงแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบตามความถนดัของชาวบา้น โดยมี
การทาํกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะและทาํทุ่นกนัขยะ กิจกรรม
ตดัสางกิงแสม กิจกรรมทาํคอนโดปู กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ กิจกรรมขุดร่องแพรกระบายนาํ 
และกิจกรรมให้ความรู้เรืองการอนุรักษ์ป่าชายเลนและฝึกอบรมมคัคุเทศก์ รวมถึงกิจกรรมการ
ท่องเทียวด้านอืน  เช่น สะพานเดินศึกษาธรรมชาติเรียนรู้พนัธ์ุไมป่้าชายเลน ชมวิวทิวทศัน์จาก
หอคอยชมวิวเฉลิมพระเกียรติ และสักการะพระเจดียก์ลางนาํ ซึงโบราณสถานทีสําคญัของจงัหวดั
ระยองเป็นองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมทีเป็นโอกาสและจุดแข็งในการมีกิจกรรมหลากหลายสําหรับ
รองรับนกัท่องเทียวทีเขา้มาร่วมกิจกรรมในพืนที     
  5.  ด้านองค์กร     
         จากการสัมภาษณ์นายธนิต องัควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 
รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง ผูก้าํกบัดูแลงานดา้นส่งเสริมสิงแวดล้อม 
หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม  เทศบาลนครระยอง และชาวบา้นกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่า
ชายเลนมีแนวทางในการพฒันาด้านองค์กรคือ มีนโยบายด้านสิงแวดล้อมหรือโครงการเพือ
นาํเสนอของบประมาณจากทางภาคเอกชนหรือการเสนอโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อพืนที เป็น
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การสร้างความร่วมมือในการรับผดิชอบสังคมในพืนทีจงัหวดัระยองและพืนทีใกลเ้คียง  
  จากการศึกษา ในการมีสวนร่วมขององค์กรต่างๆในพืนทีชุมชนสมุทรเจดียส์ามารถ
พิจารณาได้จากการมีหน้าทีรับผิดชอบในการดูแลพืนที ให้ความรู้แก่และการมีส่วนร่วมภายใน
ชุมชนประกอบดว้ย  ฝ่าย คือ ชาวบา้นและ กลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน เทศบาลนคร
ระยอง และหน่วยงานเอกชน ได้มีการประชุมเพือรับทราบนโยบายและแผนในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัและเพือนาํไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั โดยการแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบตามความถนดั
ของชาวบา้น เช่น การตอ้นรับผูม้าเยือน การทาํคอนโดปูทีตอ้งใช้ชาวบา้นผูช้ายในการลากกิงไม ้
รวมถึงการขดุร่องแพรกระบายนาํทีตอ้งใชแ้รงในการทาํมาก เป็นตน้  
   การร่วมกิจกรรมไม่มีค่าตอบแทนใดๆ นอกจากการมาร่วมกนัดว้ยใจ โดยมีแบบอยา่ง
ในกาสร้างรจิตสํานึกในการอนุรักษจ์ากผูน้าํชุมชน ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชาย
เลน ทีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานให้ชาวบา้นและสมาชิกภายในกลุ่มไดเ้ห็นแบบอยา่งทาํให้
เกิดความสามคัคีเกิดขึนร่วมแรงร่วมใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษพ์ืนทีให้มีความอุดมสมบูรณ์
คงอยูสื่บไปแนวทางในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียเ์ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศจึงเป็นจุดแข็งใน
การสร้างโอกาสทางการพฒันาพืนทีให้เขม้แข็งมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศได ้ ผลการดาํเนินงานต่างๆของชาวบา้นและกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนตงัแต่ปี 
พ.ศ.  เป็นตน้มา ดว้ยความร่วมมือกนัของคนในชุมชน ทาํให้สามารถปรับปรุงพืนทีป่าทีเสือม
โทรมใจกลางเมือง ทีอยู่ท่ามกลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ได้
กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครัง จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจทาํให้ไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว
ครังที  ประเภทชุมชน ประจาํปี พ.ศ.  ในหัวขอ้ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพนั ดิน นาํ ป่า” 
รางวลัทีได้รับเป็นรางวลัแห่งความภาคภูมิใจของชุมชนทีเป็นผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์
ธรรมชาติสามารถเป็นแบบอยา่งแก่ชุมชนอืนๆไดต่้อไป   
  ดงันนัแนวทางในการพฒันาชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ จึงสามารถชีวดัศกัยภาพของชุมชนสมุทรเจดียใ์นดา้นต่างๆ ทงั 5 ดา้น  
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เพือให้ไดท้ราบขอ้มูลทีเป็นลกัษณะเด่นอนัสามารถพฒันาพืนทีเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศทีมี
ชือ เ สี ย ง อีกแ ห่งห นึงของภาคตะวันออกและย ังส าม ารถอ นุ รักษ์  ฟืนฟู  และพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใหเ้จริญเติบโตอยา่งยงัยนื   
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          บทท ี5    

      สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา      
 จากการศึกษาศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและศึกษาหาแนวทางในการพฒันาชุมชน
เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ดาํเนินการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล  กลุ่ม ได้แก่ ชาวบา้นในชุมชน เทศบาลนครระยองและกลุ่ม
อนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน ผลการศึกษาพบวา่                
1.  ศักยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ        
  จากการศึกษาศกัยภาพของชุมชนสมุทรเจดียใ์นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศ โดยพิจารณาจาก 5 องค์ประกอบไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นพืนที ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ 
ศกัยภาพด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก ศกัยภาพด้านกิจกรรม และ ศกัยภาพด้าน
องคก์ร ผลการศึกษาพบวา่     
      1.1  ศักยภาพด้านพนืที    
          จากการศึกษาพบว่าชุมชนสมุทรเจดีย์ตงัอยู่บริเวณปากแม่นําระยอง ตาํบล
ปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีป่าชายเลนทีอุดมสมบูรณ์เป็นพืนทีประมาณ 281.26 ไร่ และมี
การแบ่งเขตการใชป้ระโยชน์พืนทีอยา่งชดัเจนเป็น 4 โซน คือ โซนที 1 พืนทีป่าธรรมชาติมีสะพาน
เดินศึกษาธรรมชาติและหอคอยชมววิเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียวและเป็นพืนทีประกอบกิจกรรมดา้น
การอนุรักษ์ โซนที  พืนทีให้ความรู้ด้านสิงแวดล้อม เป็นพืนของศูนยก์ารเรียนรู้ป่าชายเลนและ
ศูนย์รวมพันธ์ุไม้ป่าชายเลนทีอุดมสมบูรณ์  และยังเป็นพืนทีตังขององค์พระเจดีย์กลางนํา 
โบราณสถานทีสําคญัของจงัหวดัระยอง โซนที  พืนทีป่าปิด เป็นป่าธรรมชาติหลากหลายของ
ระบบนิเวศเป็นป่าชายหาดยงัไม่เปิดให้เขา้ชมอยูใ่นระหวา่งการเตรียมความพร้อมในการให้เขา้ขม
หิงหอ้ยและสัตวต่์างๆเช่น นกชนิดต่างๆ ดว้ยการใชเ้รือเขา้ชม โซนที  เป็นพืนทีเกาะกลางนาํ หรือ 
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โขดอยูต่รงขา้มโซน  และโซน  ส่วนใหญ่เป็นพืนทีวา่งมีการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพือเพิม
พืนทีป่าชายเลนและพฒันาใหเ้ป็นแหล่งอาหารในระบบนิเวศ    
  1.2 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ    
         จากการศึกษาการจดัการในพืนทีมีการจดัแบ่งหน้าที  ฝ่าย คือ ) ชาวบา้นใน
ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน มีหนา้ทีให้ขอ้มูลดา้นกิจกรรม และการเตรียม
ความพร้อมของผูใ้หข้อ้มูลดา้นการท่องเทียวและเป็นผูน้าํกิจกรรมอนุรักษแ์ก่นกัท่องเทียวในการทาํ
กิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อม ) เทศบาลนครระยอง มีหน้าทีกําหนดแผนและนโยบายด้าน
สิงแวดล้อมและพฒันาการท่องเทียวในภาพรวม ) หน่วยงานเอกชน  ดูแลเรืองการสนับสนุน
งบประมาณโครงการอนัเป็นประโยชน์สูงสุดสาํหรับพืนทีในดา้นการอนุรักษ ์ฟืนฟูและพฒันาอยา่ง
ต่อเนือง          
 1.3 ศักยภาพด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก  
         จากการศึกษาพบว่าการบริการและสิงอาํนวยความสะดวกในพืนที ได้แก่
ร้านอาหารและเครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก ธุรกิจทีพกั การคมนาคมขนส่ง ยงัไม่มีความ
พร้อมสาํหรับบริการนกัท่องเทียว แต่ไดมี้การวางแผนพฒันาธุรกิจทีพกัเป็นแบบโฮมเสตย ์ซึงอยูใ่น
ขนัตอนการวเิคราะห์กลุ่มนกัท่องเทียวเป้าหมายและการเจรจาตกลงร่วมกนัของเทศบาลนครระยอง 
ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน และองค์กรเอกชนในการร่วมมือ
ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณเพิมเติม     
  1.4  ศักยภาพด้านกจิกรรม    
           จากการศึกษาพบว่ามีความพร้อมค่อนขา้งสูง  เนืองจากไดมี้การจดัสรรแบ่ง
ขอบเขตการใช้ประโยชน์พืนทีเป็นอย่างดี ทาํให้สามารถประกอบกิจกรรมการท่องเทียวได้
หลากหลาย ไดแ้ก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะและทาํทุ่นกนัขยะ กิจกรรมทาํคอนโด
ปู กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ กิจกรรมใหค้วามรู้เรืองการอนุรักษป่์าชายเลนและฝึกอบรมมคัคุเทศก ์
เป็นตน้  โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน 
รวมถึงเจา้หนา้ทีดา้นการส่งเสริมสิงแวดลอ้มจากเทศบาลนครระยอง  ซึงนกัท่องเทียวส่วนใหญ่มา
เยยีมชมและร่วมกิจกรรมอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเป็นแบบหมู่คณะ และมาท่องเทียวแบบครอบครัว โดย
ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายส่งเสริมสิงแวดล้อม เทศบาลนครระยองโดย และกลุ่มอนุรักษ์แม่นํา
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ระยองและป่าชายเลนจะดาํเนินการเตรียมการตอ้นรับคณะทีเขา้มาพร้อมขอความร่วมมือชาวบา้นที
มีหนา้ทีรับผดิชอบในดา้นการใหค้วามรู้และการทาํกิจกรรมเพือดูแลนกัท่องเทียวต่อไป  
 1.5  ศักยภาพด้านองค์กร     
        จากการศึกษาพบวา่ในชุมชนมีความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนสมุทรเจดีย  ์ กลุ่มอนุรักษ์แม่นาํระยองและป่าชายเลน และเทศบาลนครนคร
ระยอง รวมถึงหน่วยงานเอกชน โดยไดจ้ดัมีการประชุม ให้ความรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การอนุรักษ์ ฟืนฟู และพฒันาในพืนที และการพฒันาแหล่งท่องเทียวในพืนทีให้สอดคล้องกับ
แผนพฒันาของจงัหวดั ทาํให้การบริหารจดัการสามารถดาํเนินไปตามแผนและนโยบายของทาง
ภาครัฐ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ   
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย  ์ตาํบล
ปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย     
  2.1  ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ การประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวของชุมชน
มีไม่มากนกั มีเพียงป้ายบอกทางในตวัเมืองจนถึงพืนทีป่าชายเลน และมีเพียงการพูดกนัปากต่อปาก
สาํหรับคณะผูม้าเยยีมชม      
 2.2   ปัญหาดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ยงัไม่มีความพร้อมดา้นที
พกัไวบ้ริการ ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก ไวบ้ริการนกัท่องเทียวเนืองจากยงัไม่มี
งบประมาณสนบัสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาสิงอาํนวยความสะดวก 
 2.3  ปัญหาความพร้อมดา้นการคมนาคมขนส่ง  การเดินทางจากตวัเมืองระยองมายงั
พืนทีแหล่งท่องเทียวยงัไม่มีรถขนส่งบริการถึงพืนทีทาํให้นกัท่องเทียวทีเดินทางมาส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเทียวแบบหมู่คณะ ทวัร์ทศันะศึกษา และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัหรือบริการขนส่ง
สาธารณะ                    
3.  แนวทางในการพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ 

จากการศึกษาศกัยภาพของชุมชนสมุทรเจดียใ์นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
จะเห็นไดว้า่มีจุดอ่อน จุดแขง็ ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
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ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปแนวทางการพฒันาชุมชนสมุทรเจดียใ์นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ ได้
ดงันี       
 3.1 ด้านพนืท ี     
        จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าศกัยภาพด้านพืนทีเป็นจุดแข็งของพืนทีชุมชนสมุทร
เจดียใ์นการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ เนืองจากสภาพทีตงัอยู่ปากแม่นาํระยอง และมี
ทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติประเภทป่าชายเลนอยา่งอุดมสมบูรณ์อีกทงัมีการแบ่งเขตการ
ใชป้ระโยชน์พนืทีอยา่งชดัเจนจึงถือเป็นโอกาสในการพฒันาพืนทีให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศที
มีชือเสียงไดอี้กแห่งหนึง      
 3.2  ด้านการบริหารจัดการ     
         จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการเป็นจุดแข็งของพืนที
ชุมชน ทีสร้างโอกาสให้พืนทีโดยการร่วมกนับริหารจดัการโดยชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์
แม่นาํระยองและป่าชายเลนดูแลเรืองกิจกรรมการท่องเทียวและการอนุรักษ ์หน่วยงานภาครัฐโดย
เทศบาลนครระยองดูแลเรืองแผนและนโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม และภาคเอกชนโดยบริษทัเอกชน
ดูแลเรืองการสนบัสนุนงบประมาณโครงการอนัเป็นประโยชน์สูงสุดสาํหรับพืนที   
 3.3  ด้านการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก    
        จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่ยงัไม่มีความพร้อมดา้นทีพกั ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้าน
จาํหน่ายของทีระลึก และการคมนาคมขนส่งในพืนที เพืออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียวได้
อย่างเพียงพอ จึงเป็นปัญหาหลกัของพืนทีชุมชนทียงัตอ้งรอการแกไ้ขและประชุมร่วมแสดงความ
คิดเห็นจาก  ฝ่ายคือ องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพือปรับปรุงดา้น
การบริการและสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามความเหมาะสมของพืนทีโดยอาศยังบประมาณจาก
ทางภาครัฐและการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน นอกเหนือจากงบประมาณทีส่งเสริมการ
ท่องเทียวและสิงแวดล้อมโดยตรงจากเทศบาลนครระยอง เพือทาํให้พืนทีมีการบริการและสิง
อาํนวยความสะดวกอย่างเพียงพอสําหรับนกัท่องเทียว จึงถือไดว้่าการบริการและสิงอาํนวยความ
สะดวกเป็นจุดอ่อนในการพฒันาพืนทีในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ   
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3.4 ด้านกจิกรรม        
  มีความพร้อมในการประกอบกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยชาวบา้นเป็นผูใ้ห้
ความรู้และให้การต้อนรับมีการอาํนวยความสะดวกและประสานงานจากเทศบาลนครระยอง
ร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลนทาํหนา้ทีคอยดูแลเป็นพีเลียงโดยแบ่งหนา้ที
ความรับผิดชอบตามความถนดัของชาวบา้นในชุมชน จากการศึกษาจะเห็นวา่ ดา้นกิจกรรมถือว่า
เป็นโอกาสในการใช้กิจกรรมทีนาํภูมิปัญญาทอ้งถินให้เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของชุมชนสมุทร
เจดีย ์ เช่น กิจกรรมทาํคอนโดปู กิจกรรมทาํบา้นหอยพอก เป็นตน้ นอกจากนีในพืนทีชุมชนยงัมี
กิจกรรมทีหลากหลายสําหรับนกัท่องเทียว  เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะและทาํ
ทุ่นกนัขยะ ทาํคอนโดปู กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ กิจกรรมขุดร่องแพรกระบายนาํ และกิจกรรม
ใหค้วามรู้เรืองการอนุรักษป่์าชายเลนและฝึกอบรมมคัคุเทศก ์เป็นตน้   
 3.5  ด้านองค์กร      
        ในดา้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถินมีความร่วมมือกนั  ฝ่ายคือ องคก์รชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน จากการศึกษาจะเห็นวา่ มีการประชุม อบรม ให้ความรู้
เกียวกบัการอนุรักษ ์ฟืนฟู และพฒันาพืนทีอยา่งต่อเนือง โดยการสร้างจุดแข็งในความสามคัคีและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งสมาํเสมอของทงั  ฝ่าย 

อภิปรายผลการศึกษา     
 การศึกษาเรือง ศกัยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
ชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพือพิจารณาศกัยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเทียวเชิงนิเวศอนัมีแนวคิดพืนฐานของการท่องเทียวเชิงนิเวศ (ดรรชนี เอมพนัธ์ุและอืนๆ, , 

- )  ทีสามารถชีวดัความพร้อมในดา้นต่างๆทีเป็นจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคทีทาํให้พืนที
มีความเหมาะสมในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศโดยมีรายละเอียดดงันี 
 1. ด้านพืนที   จะเห็นได้ว่าพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย์ตังอยู่ปากแม่นําระยองและมี
ทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติประเภทป่าชายเลนอย่างอุดมสมบูรณ์ มีความสวยงามเป็น
ธรรมชาติ พร้อมพนัธ์ุไมห้ลากหลายเหมาะแก่การเป็นพืนทีประกอบกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
เช่น การศึกษาธรรมชาติ ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสถาพร,  ทีไดท้าํการศึกษาเรืองศกัยภาพ
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ชุมชนในการพฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ดอยลงักา ตาํบลผาช้างน้อย อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา  
พบวา่ชุมชนมีความพร้อมในดา้นพืนทีมีทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์(สถาพร ทองแดง, )    
 2. ด้านการบริหารจดัการ จะเห็นได้ว่าพืนทีชุมชนสมุทรเจดียมี์ความพร้อมในการ
บริหารจดัการภารกิจหนา้ทีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนของชาวบา้นและกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยอง
และป่าชายเลน และเทศบาลนครระยอง โดยชาวบา้นในชุมชนดูแลเรืองกิจกรรมการท่องเทียวและ
การอนุรักษ์ ภาครัฐโดยเทศบาลนครระยองดูแลเรืองนโยบายและแผนด้านสิงแวดล้อม ส่วน
ภาคเอกชนโดยบริษทัเอกชนดูแลเรืองการสนบัสนุนงบประมาณโครงการอนัเป็นประโยชน์สูงสุด
สําหรับพืน ในทรรศนะของผูว้ิจยัมีความเห็นว่าด้านการบริหารจดัการพืนทีมีความชดัเจนและมี
ความพร้อมมาก เนืองจากมีความร่วมมือกนัทงั  ฝ่ายทาํให้มีการประสานงานกนัไดอ้ย่างต่อเนือง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวลนอ้ย,  ทีไดท้าํการศึกษาศกัยภาพชุมชนตลาดนาํดาํเนินสะดวก
เพือการอนุรักษแ์ละฟืนฟูพืนทีแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม พบวา่ดา้นการบริหารจดัการระหวา่ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการบริหารจดัการพืนทีให้มีความพร้อมในการพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงนนั มีความพร้อมสูงในการบริหารจดัการแหล่งท่องเทียวชุมชนตลาดนาํ
ดาํเนินสะดวก (นวลนอ้ย ธนะชยัศรี, )    
 3. ด้านกิจกรรม  จะเห็นได้ว่าพืนทีชุมชนสมุทรเจดียมี์ความพร้อมในการประกอบ
กิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติสูง มีกิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติหลากหลาย โดยชาวบา้นเป็นผูใ้ห้ความรู้
และให้การตอ้นรับมีการอาํนวยความสะดวกและประสานงานจากเทศบาลนครระยอง อีกทงัใน
พืนทีกิจกรรมสามารถเอืออาํนวยการแลกเปลียนเรียนรู้ระบบนิเวศของพืชและสัตว ์สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อารยา,    ทีไดท้าํการศึกษาการประเมินศกัยภาพชองตลาดนาํวดักลางคูเวียงเพือ
เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ พบว่ามีกิจกรรมท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีทีหลากหลายใช้เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติ คือมีแหล่งศึกษาและชมพนัธ์ุไม้ต่าง สามารถเป็นทีพกัผ่อนหย่อนใจและ
สามารถร่วมกิจกรรมไดต้ลอดทงัปี (อารยา อิชสาร, ,  ) ในทรรศนะผูว้ิจยัเห็นวา่พืนทีชุมชน
สมุทรเจดียมี์ความพร้อมด้านกิจกรรมสูง เนืองจากมีพืนทีทีเอืออาํนวยต่อการทาํกิจกรรมอนุรักษ์
สิงแวดลอ้มหลากหลายรูปแบบ เหมาะแก่การพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ  
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 4. ดา้นการบริการและสิงอาํนวยความสะดวก   จะเห็นไดว้า่ การบริการและสิงอาํนวย
ความสะดวกไม่มีความพร้อมในดา้นทีพกั ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก และการ
คมนาคมขนส่งภายในพืนที เพืออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียว โดยอยู่ในขนัตอนการพฒันา
พืนทีของเทศบาลนครระยอง การดาํเนินงานเรืองงบประมาณในการก่อสร้างทีพกัทีเหมาะสมกบั
กลุ่มนกัท่องเทียว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารยา,  ทีไดท้าํการศึกษา การประเมินศกัยภาพ
ชองตลาดนาํวดักลางคูเวียงเพือเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ พบวา่ดา้นการบริการและอาํนวยความ
สะดวก ทีพัก ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจําหน่ายของทีระลึกมีค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อ
นกัท่องเทียว  (อารยา อิชสาร, ,หนา้ ) ในทรรศนะผูว้ิจยัเห็นวา่ เนืองจากจงัหวดัระยองเป็น
แหล่งท่องเทียวทางทะเลทีมีชือเสียง จึงมีทีพกัหลากหลายไวใ้ห้บริการนกัท่องเทียวมากมาก ทาํให้
บริเวณพืนทีป่าชายเลน ชุมชนสมุทรเจดีย ์ ซึงมีพืนทีตงัอยู่ใจกลางเมืองแต่ห่างจากชายฝังทะเลที
เป็นแหล่งท่องเทียวทีนิยม นกัท่องเทียวจึงมีความสนใจในการเขา้มาร่วมกิจกรรมและเดินชมศึกษา
ธรรมชาติในลกัษณะไปกลบัในวนัเดียว ทาํใหก้ารบริการดา้นทีพกัและสิงอาํนวยความสะดวกจึงไม่
เป็นทีนิยมในบริเวณพืนทีชุมชนมากนักพร้อมทังหน่วยงานภาครัฐต้องมีการจัดการเรือง
งบประมาณทีจะเขา้มาพฒันาสิงก่อสร้างเพือรองรับนกัท่องเทียวนอกเหนือจากงบประมาณด้าน
อืนๆจึงทาํให้มีกระบวนการในการจดัตงังบประมาณและการก่อสร้างเป็นไปตามขนัตอนและใช้
ระยะเวลา        
 5.  ดา้นองค์กร ในดา้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนทอ้งถิน จะเห็นได้ว่าการให้ความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมในขนัตอนต่างๆในการอนุรักษ ์ฟืนฟู และพฒันาในดา้นองคก์รของพืนที
ชุมชนสมุทรเจดีย ์มีความพร้อมสูงในการเขา้มามีบทบาทหนา้ทีความรับผิดชอบร่วมกนัของชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน สามารถแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น
การประชุมแสดงความคิดเห็นต่างๆในการดาํเนินงาน การอบรมให้ความรู้สําหรับชาวบา้นและ
เยาวชนในพืนที  ในทรรศนะของผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื มีความตระหนกัในการอนุรักษพ์ืนทีให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
มีทรัพยากรธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์ในพืนทีสืบไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ซึงคนในชุมชนเห็นความสําคญัของการท่องเทียวเชิง
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อนุรักษ์โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ (สูนทอน ไชสงคราม, ) โดยการตกลงให้
ความรู้ความเขา้ใจ เพือทีจะสามารถทาํใหเ้ป็นพืนทีเหมาะแก่การพฒันาแหล่งท่องเทียวได ้  

ข้อเสนอแนะ       
 1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิยครังนี    
     ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพืนทีชุมชนสมุทรเจดีย  ์ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
จากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตในกิจกรรมของคณะผูม้าเยอืนพืนที ทาํใหไ้ดท้ราบถึงความพร้อม
ของพืนทีและบุคลากรทีมีการช่วยเหลือเกือกูลกนั มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ถึงแมไ้ม่มี
ค่าตอบแทนในการร่วมกิจกรรมใดๆ ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์อดีตผูน้าํชุมชนทีเป็นผูบุ้กเบิกพืนทีจากอดีต
เป็นป่าชายเลนเสือมโทรมจนค่อยๆพฒันาทีละเล็กละนอ้ย เป็นแบบอยา่งให้คนรุ่นหลงัสืบมา ทาํให้
เกิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาอนุรักษ์ ฟืนฟู และพฒันาพืนที จนถึงปัจจุบนัพืนทีมี
ความอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติสวยงาม การวิจัยในครังนีสามารถชีให้เห็น ศกัยภาพของชุมชน
สมุทร ด้านพืนทีทีอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจดัการทีมีการแบ่งบทบาทหน้าที
ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ดา้นกิจกรรมทีหลากหลายในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และดา้นการมี
ส่วนร่วมชองชุมชนในทุกภาคส่วน ความพร้อมของนโยบายและแผนของภาครัฐคือเทศบาลนคร
ระยอง ทีช่วยสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหก้บัชุมชน จึงควรรักษาศกัยภาพเหล่านีให้เป็นจุด
แข็งของชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยงัยืน ในการพฒันาในด้านอืนๆทีสําคญั
พืนทีควรจะเพิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทีเหมาะสมเพือให้เป็นทีรู้จกัมากขึน รวมถึงดา้นการ
บริการและสิงอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ย ร้านอาหาร-เครืองดืม ร้านจาํหน่ายของทีระลึก 
และการคมนาคมขนส่งภายในพืนที ควรมีไวร้องรับนกัท่องเทียวไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป   
      จากการศึกษาในครังนี ผูว้จิยัไดพ้บประเด็นทีน่าสนใจเพือเป็นประโยชน์สําหรับ
การศึกษาครังต่อไปคือ      
  2.1 ควรมีการศึกษาช่องทางการประชาสัมพนัธ์ทีเหมาะสมกับชุมชน
เพือใหไ้ดท้ราบถึงแหล่งท่องเทียวทีมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอืน  
  2.2 ควรมีการวิจยัพืนทีชุมชนสมุทรเจดียใ์นงานวิจยัเชิงปริมาณในด้าน
การพฒันาพืนทีใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ  
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. นายวรวทิย ์ศุภโชคชยั  นายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 
2. นายธนิต องัควนิิจวงศ ์  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 
3. นางสาววลิาวรรณ นาถาบาํรุง หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมสิงแวดลอ้ม  

เทศบาลนครระยอง 
4. นางสาวนิตยาวรรณ ประกอบกิจ ผูช่้วยนกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์
5. นายอูฐ เชาวน์ทว ี  หวัหนา้สถานีเพาะชาํกลา้ไมจ้งัหวดัระยอง 

หวัหน้าศูนยฝึ์กอบรมการจดัการทรัพยากรป่าไม้
ที ๑ (ชลบุรี) 

6. นางกนกกร จาํปาทอง  ประธานกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน 
7. นายคิน นาวงศ ์   อดีตผูน้าํชุมชนสมุทรเจดีย ์ตาํบลปากนาํ  

    อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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         นโยบายและแผนการจัดการการท่องเทยีวเชิงอนุรักษ์เทศบาลนครระยอง 
คําชีแจง  

การจดัการการท่องเทียวพืนทีปาชายเลนในเขตพนืทีจงัหวดัระยองโดยการควบคุมคุม
ดูแลของเทศบาลนครระยอง ผูว้จิยัขอกล่าวถึงแผนการจดัการการท่องเทียวเชิงอนุรักษที์เป็นส่วน
หนึงในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครระยองโดยมีรายละเอียดของนโยบายและแผนการ
จดัการการท่องเทียวดงันี     

1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยงัยนืเป็น
แผนยุทธศาสตร์พฒันาเทศบาลนครระยอง  ปี ตังแต่ปี  –   

1.1  สงวน อนุรักษ ์ใชป้ระโยชน์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ            
 1.2  การเฝ้าระวงัและแกไ้ข คุณภาพสิงแวดลอ้มทงัทางดา้นนาํ อากาศ ให้อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน           
 1.3  บริหารจดัการขยะและสิงปฏิกลูครบวงจรและการรักษาความสะอาด 

1.4  ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึกและการมีส่วนรวมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรม   
ชาติและสิงแวดลอ้มในประชาชนทุกระดบัเมือง 
 1.5  ส่งเสริมใหมี้การจดัตงักลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยองและป่าชายเลน 

    2. โครงการพฒันาด้านการจัดการสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยงัยืน 
 2.1 โครงการคืนความสมบูรณ์ใหป่้าชายเลน 
 2.2 โครงการปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํสู่ธรรมชาติ 
   2.3 โครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลน 
 2.4 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถินเพือการอนุรักษป่์าชายเลน 
 2.5 โครงการสร้างจิตสาํนึกรักษสิ์งแวดลอ้ม 
  2.6  สาํรวจพืนทีป่าชายเลน      
  2.7 โครงการปรับปรุงดา้นโครงสร้างภายในและภายนอกศูนยสิ์งแวดลอ้มศึกษา 

 2.8 โครงการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การใชบ้่อดกัไขมนัในสถานประกอบการ 
             2.9  ส่งเสริมและบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมอาคารและ พ.ร.บ. สถานประกอบการ 
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 2.10 โครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํระยอง 
  2.11 โครงการอบรมมคัคุเทศกป่์าชายเลนปีงบประมาณพ.ศ.2555  

 
3.  กจิกรรมอนืๆ ในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

  .   กิจกรรมปลูกป่าชายเลน             
.   กิจกรรมเก็บขยะในพืนทีป่าชายเลน      

  .   กิจกรรมตดัสางกิงแสม เพือป้องกนักิงหกัทบัตน้กลา้    
  .   กิจกรรมทาํทุ่นกนัขยะ ไดแ้ก่  ทุ่นไม่ไผ ่และทุ่นขวดพลาสติก        
  .   กิจกรรมทาํคอนโดปู  การนาํความรู้ของภูมิปัญญาทอ้เพือสร้างทีอยูข่องปู    
  .    กิจกรรมปล่อยพนัธ์สัตวน์าํ            

.    กิจกรรมขุดร่องแพรก เป็นการขดุลอกทางนาํเดิมเพิมเส้นทางระบายนาํ                   

.    กิจกรรมบา้นหอย เฉพาะลูกหอยพอกตวัเล็กๆ         

.    กิจกรรมเพาะชาํกลา้ไมป่้าชายเลน 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยงัยืน
และสมดุล เป็นแผนยุทธศาสตร์พฒันาเทศบาลนครระยอง 5 ปี ตงัแต่ปี 2556 – 2560 
 4.1   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
 .    การควบคุมและป้องกนัมลภาวะทางสิงแวดลอ้ม    
 .    การกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฎิกลู     
 .    การเสริมสร้างเมืองคาร์บอนตาํ ลดภาวะโลกร้อน 
 . โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 .  โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ    
 .   โครงการพฒันาศูนยสิ์งแวดลอ้มศึกษาแบบครบวงจร    
 .   โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการดา้น
สิงแวดลอ้ม           
 .   โครงการส่งเสริมสถานประกอบการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
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 .     โครงการผลิตสือและประชาสัมพนัธ์ดา้นสิงแวดลอ้ม   
 .     โครงการปรับปรุงระบบบาํบดัและรวบรวมนาํเสีย   
 .     โครงการแกไ้ขปัญหานาํเสียตามแนวทางพระราชดาํริ   
 .     โครงการส่งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ม่นาํระยอง
 .     โครงการประสาน/จา้งเอกชน หรือกลุ่มบริษทัเอกชนใหต้งัสถานีตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดลอ้มและระบบแจง้เตือนภยัในชุมชน     
 .   โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสถานประกอบการหรือแหล่งกาํเนิดมลพิษ
 .  โครงการพฒันาและบูรณาการฐานขอ้มูลในการเฝ้าระวงัคุณภาพสิงแวดลอ้ม
 .   โครงการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะจากตน้
ทาง           
  .  โครงการสร้างสถานทีเก็บรวบรวมขยะคดัแยก/ขยะอนัตราย  
  .  โครงการจา้งเอกชนบริหารจดัการขยะ    
  .  โครงการก่อสร้างระบบกาํจดัสิงปฏิกลู    
  .  โครงการสร้างมูลค่าเพิมในการกาํจดัขยะ(ระบบกาํจดัขยะ การบริหารขยะ)
  .  โครงการบริหารโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นนาํมนัและโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรียแ์ละพลงังาน          
   

.   โครงการเพิมพืนทีสีเขียว        
 .   โครงการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน     
 .   โครงการผลิตพลงังานทดแทน     
 .   โครงการชุมชนตน้แบบดา้นสิงแวดลอ้ม 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

สําหรับชาวบ้านชุมชนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากนํา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง 
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 แบบสัมภาษณ์ 

     (สําหรับชาวบ้านชุมชนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากนํา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง) 

งานวจัิยเรือง    ศักยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา  
 ชุมชนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากนํา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง 

1. ข้อมูลทวัไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  1.1 ชือ – สกุล ______________________________1.2  อาย_ุ_______________ 

1.3 อาชีพหลกั______________________ 1.4 อาชีพเสริม__________________ 

2.  ข้อมูลด้านสภาพพนืที 

2.1 ประวติัความเป็นมาของโครงการอนุรักษป่์าชายเลนและการมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ในพืนที 

2.2  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทีสาํคญัในพืนทีประกอบดว้ยอะไรบา้ง  
 2.3  กิจกรรมทีจดัสาํหรับการท่องเทียวในพืนทีประกอบดว้ยอะไรบา้งและมีส่วนร่วม
อยา่งไร           
 2.4   กิจกรรมทีจดัขึนสาํหรับการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มประกอบดว้ยอะไรบา้งและมีส่วน
เกียวขอ้ง อยา่งไร 

3. ข้อมูลด้านศักยภาพบุคคล        
 3.1  ความพร้อมในการบริการนกัท่องเทียว ดา้นขอ้มูลกิจกรรม การประชาสัมพนัธ์ 
การอาํนวยความสะดวกต่างๆมีหนา้ทีรับผดิชอบในส่วนใดบา้ง และดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 
 3.2   การร่วมแสดงความคิดเห็นภายในชุมชน มีการจดัประชุมประจาํเดือนหรือให้
ขอ้มูลสร้างความ ร่วมมือกนัอยา่งไรและประสานงานกบัหน่วยงานราชการและองคก์รต่างๆอยา่งไร
 3.3 ปัจจุบนัมีการสร้างรายไดจ้ากการท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีอยา่งไรบา้ง  
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4. ข้อมูลด้านแหล่งท่องเทยีว 

4.1 ขอ้ดีและขอ้เสียของนกัท่องเทียวทีเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆประกอบ
อะไรบา้ง 

4.2  กิจกรรมทีจดัขึนสาํหรับการท่องเทียวในพืนทีประกอบดว้ยอะไรบา้งทางกลุ่ม
อนุรักษฯ์ มีส่วนร่วมอยา่งไร   

4.3 มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการพฒันาพืนทีให้เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง  
4.4  มีวธีิการอยา่งไรทีจะสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มแก่นกัท่องเทียวทีเขา้

มาร่วมกิจกรรมในพืนที รวมถึงชาวบา้นในการสร้างจิตสาํนึกต่อการอนุรักษธ์รรมชาติในพืนที
ชุมชนของเรา 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานทผ่ีานมา        
6.  บทสรุปและข้อคิดเห็นเพิมเติมต่อการดําเนินงานของชาวบ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในการ
พฒันาพนืทเีป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศมีข้อคิดเห็นเพมิเติมอย่างไรบ้าง 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์ 

กลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยองและป่าชายเลน 
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แบบสัมภาษณ์ 

 (สําหรับกลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยองและป่าชายเลน) 

งานวจัิยเรือง    ศักยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา  
 ชุมชนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากนํา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง 

1. ข้อมูลทวัไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  1.1 ชือ – สกุล __________________________________1.2  อาย_ุ_______________ 

  1.3 อาชีพหลกั_________________________ 1.4  อาชีพเสริม__________________ 

2.  ข้อมูลด้านสภาพพนืที 

 2.1  ประวติัความเป็นมาของการดาํเนินโครงการอนุรักษป่์าชายเลนและการจดัตงักลุ่ม
อนุรักษแ์ม่นาํ ระยองและป่าชายเลน 

               2.2  ขอ้มูลทวัไปของพืนทีป่าชายเลนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 2.3  แหล่งทรัพยากรทีสาํคญัของพืนทีประกอบดว้ยอะไรบา้ง มีส่วนในการบริหาร
จดัการ อยา่งไร 

3. ข้อมูลด้านศักยภาพบุคคล 

 3.1 ความพร้อมในการบริการนกัท่องเทียว ดา้นขอ้มูลกิจกรรม การประชาสัมพนัธ์ 
การ อาํนวยความสะดวกต่างๆ  ประกอบดว้ยอะไรบา้ง มีแนวทางดาํเนินการอยา่งไร 

                     3.2  มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและกาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบในการจดัการและ   
การบริหารหนา้ทีความรับผดิชอบของกลุ่มอนุรักษแ์ม่นาํฯอยา่งไร 

             3.3  ขอ้ดีและขอ้เสียของการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีชุมชน
ที ไดร่้วมกนักระทาํมาจากอดีดจนถึงปัจจุบนั  
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 4. ข้อมูลด้านแหล่งท่องเทยีว 

  4.1  นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทียวประเภทใด ทางกลุ่มอนุรักษฯ์มีการ 
เตรียมความพร้อมอยา่งไรบา้ง 

  4.2  มีวธีิการอยา่งไรทีจะสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มแก่นกัท่องเทียวที
เขา้   มาร่วมกิจกรรมในพืนที รวมถึงทางกลุ่มอนุรักษฯ์มีความคิดเห็นอยา่งไรในการสร้างจิตสาํนึก
ต่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 

4.3  กิจกรรมทีจดัขึนสาํหรับการท่องเทียวในพืนทีประกอบดว้ยอะไรบา้งทางกลุ่ม
อนุรักษฯ์  มีส่วนร่วมอยา่งไร   
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานทผ่ีานมา 

6. บทสรุปและข้อคิดเห็นเพมิเติมต่อการดําเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์แม่นําระยอง และป่าชายเลน
จากอดีตจนถึงปัจจุบันในการพฒันาพนืทเีป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 

สําหรับเทศบาลนครระยอง 
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แบบสัมภาษณ์ 

(สําหรับเทศบาลนครระยอง) 

งานวจัิยเรือง    ศักยภาพชุมชนในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา  
 ชุมชนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากนํา อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง 

1. ข้อมูลทวัไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  1.1 ชือ – สกุล __________________________________1.2  อาย_ุ_______________ 
1.3 ตาํแหน่ง____________________________ 1.4 อาชีพเสริม__________________ 

2.  ข้อมูลด้านสภาพพนืที 
2.1 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจภายในชุมชนสมุทรเจดีย ์(อาชีพ / รายได/้ภาระหนี) 
2.2 ขอ้มูลดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายเลน/ แม่นาํ-ลาํคลองจากอดีต–ปัจจุบนั     

3. ข้อมูลด้านนโยบายและแผนในการพฒันาการท่องเทยีว 
3.1 นโยบายดา้นการท่องเทียวเชิงนิเวศมุ่งเนน้เรืองใดเป็นสาํคญัและมีการวางแผนงาน

อยา่งไร 
3.2  นโยบายและแผนการพฒันาพืนทีมุ่งเนน้เรืองใดเป็นสาํคญัและมีการวางแผนงาน

อยา่งไร 
3.3  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินนโยบายและแผนการพฒันาการท่องเทียวมี

อะไรบา้ง 
 4. ข้อมูลด้านแหล่งท่องเทยีว 

4.1  ความพร้อมของสถานทีในการจดักิจกรรมต่างๆ มีความพร้อมมากนอ้ยแค่ไหน   
อยา่งไร  

4.2   ความพร้อมในการบริการนกัท่องเทียว ดา้นขอ้มูลกิจกรรม การประชาสัมพนัธ์ 
การ อาํนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง       
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 4.3  ความพร้อมของผูใ้หข้อ้มูลแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศเช่น ชาวบา้นไกดท์อ้งถินและ   
เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง มีความพร้อมมากกนอ้ยเพียงใด และเตรียมความพร้อมดา้นบุคคลอยา่งไร 
 4.4  มีปัจจยัใดบา้งทีดึงดูดใจนกัท่องเทียวใหม้าเยยีมชม ร่วมกิจกรรม และชืนชอบใน
พืนที    ชุมชน   มีความคิดเห็นวา่เป็นเพราะเหตุใด    

4.5  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ บริษทัเอกชน และคนในชุมชนมีความ
สอดคลอ้งต่อกนัมากนอ้ยเพียงใดและมีขอ้คิดเห็นเกียวกบัการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาพืนทีเป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษอ์ยา่งไรบา้ง 

4.6  การยอมรับการพฒันาพืนทีและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพฒันาพืนทีระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐและชุมชนเป็นไปในทิศทางใด 

 
5.  บทสรุปและข้อคิดเห็นเพิมเติมต่อการท่องเทยีวเชิงนิเวศในการดําเนินการของ เทศบาล

นครระยองมีบทสรุปและข้อคิดเห็นเพมิเติมอย่างไร  
  

 
 
 
 

  



 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสังเกต 
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แบบสังเกต 

1. หน่วยงานทีเข้าร่วมกจิกรรม และจํานวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________            

2. ความพร้อมของพนืทจัีดกจิกรรมด้านทรัพยากรการท่องเทยีว 
2.1 การเตรียมความพร้อมของพืนทีป่าชายเลนและอืนๆ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.2 การเตรียมความพร้อมของพนัธ์ุไมแ้ละพนัธ์ุสัตวน์าํ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2.3   กิจกรรมทีเขา้ร่วม 

            กิจกรรมปลูกป่าชายเลน           กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตวน์าํ 
            กิจกรรมเก็บขยะในพืนทีป่าชายเลน         กิจกรรมบา้นหอยพอก 
            กิจกรรมชมวิวหอคอยชมววิ           กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
            อืน ๆ 

3.  ความพร้อมด้านบุคคลในการทาํกจิกรรม 

.   การบริการนกัท่องเทียวหรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการดา้นการใหค้วามรู้ / อธัยาศยั 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 

.   การมีส่วนร่วมของชุมชนมีการประสานงานจากภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
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.   การยอมรับและแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนและภายนอกชุมชนต่อกิจกรรม
ทีเขา้ร่วม           
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. ภาพรวมของผู้ทเีข้าร่วมกิจกรรมทังหมด 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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