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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ

อยํางยั่งยืนของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็น

การศึกษาเพื่อหาข๎อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ประการแรก คือ เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน, ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาปัญหา

อุปสรรคในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ประการท่ีสาม เพื่อศึกษาแนวทางการ

แก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน รูปแบบการศึกษาวิจัยใช๎

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง 

จากผู๎ให๎ข๎อมูลส้าคัญ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ การสังเกต  

(Observation)  ใช๎แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจชุมชน 

ประสิทธิผลการจัดการ การพัฒนาการทํองเท่ียวอยํางยั่งยืน และผลกระทบของการ 

ทํองเท่ียว เพื่อน้าแนวความคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข๎อมูลที่ได๎มาสรุปถึง ประสิทธิผลใน

การจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน  
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ทํองเท่ียว เพื่อน้าแนวความคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข๎อมูลที่ได๎มาสรุปถึง ประสิทธิผลใน

การจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี  

ผลการศึกษาวิจัย จากการสังเกตและสัมภาษณ์ เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐ ,ผู๎น้าชุมชน พบวํา 

การจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ ของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ ด๎านบริบทพื้นท่ี มีลักษณะ

เป็นปุาชายเลนพื้นท่ีชุํมน้้า ล๎อมรอบด๎วยต๎นโกงกาง อยูํในเขตปุาสงวน เป็นแหลํงธรรมชาติ

ท่ีมีคุณคํามหาศาลตํอสิ่งแวดล๎อม จัดอยูํในระบบนิเวศแบบ 3 น้้า มีความสมบูรณ์ทางระบบ

นิเวศ เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎น้าชุมชน เห็นความส้าคัญของการ

ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยท่ีสุด มีการจัดกิจกรรม

วิถีชีวิตในชุมชน เพื่อใช๎เป็นกระบวนการสร๎างการมีสํวนรํวมของชาวบ๎านในชุมชน  

ปัญหาอุปสรรคการจัดการทํองเท่ียว คือ สัตว์น้้าบางชนิดใกล๎สูญพันธุ์หรือลดลง

อยํางรวดเร็ว เชํนปูด้า ปลาไหลทะเล, ในหมูํบ๎านไมํมีแหลํงน้้าจืด น้้าจืดในหมูํบ๎านมีไมํ

เพียงพอกับความต๎องการใช๎ในการอุปโภค บริโภค , ระบบการจัดการขยะมีความล้าบาก

ยุํงยากและมีคําใช๎จํายสูง 

แนวทางในการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ

อยํางยั่งยืน การยึดหลักของรัฐศาสตร์ในการท้างานด๎านการจัดการทํองเท่ียวของชุมชน ทุก

ฝุายมีความส้าคัญเทําเทียมกัน ต๎องอยูํบนหลักเหตุและผลท่ีเหมาะสม มีการรับฟังความ

คิดเห็นและปัญหา โดยให๎เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อสร๎างความพอใจบนฐานของความเป็น

ธรรมในด๎านการบริหารจัดการการทํองเท่ียว ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเท่ียว

ในระยะยาว การยึดหลักความพอเพียงในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ควรค้านึงถึงความ

ยั่งยืนของทรัพยากร  สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา สร๎างแผนการก้าจัดขยะอยําง

เป็นระบบ สนับสนุนงบประมาณ จัดหาภาคีเครือขําย สํงเสริมการคัดแยกขยะ การก้าจัด

ขยะอยํางถูกต๎อง สํงเสริมโครงการธนาคารปูด้า โดยจัดสรรค์ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให๎ผู๎ท่ี

เข๎ารํวม  จัดสร๎างแหลํงกักเก็บน้้าจืดในหมูํบ๎านเพื่อให๎เพียงพอกับความต๎องการของชุมชน  

ยึดหลักเศรษฐกิจชุมชน ด๎วยการสร๎างอาชีพ สร๎างงานในชุมชน เพื่อให๎เกิดรายได๎และมีเงิน
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หมุนเวียนในชุมชน โดยการพัฒนาสินค๎าในชุมชนให๎มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคําของวัตถุดิบในชุมชน ดึงดูดนักทํองเท่ียว  การจัดตั้งหนํอยงาน 

อาสาสมัครเพื่ออ้านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยของชุมชนและนักทํองเท่ียว เพิ่ม

ศักยภาพคนรํุนใหมํโดยการฝึกอบรมเพิ่มความรู๎ สร๎างอาชีพ เป็นการปลูกจิตส้านึกให๎รักใน

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยรอบชุมชน 

บทน้า 

ปัจจุบันการทํองเท่ียวมีความส้าคัญตํอโครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

หลายประเทศท่ัวโลก อุตสาหกรรมการทํองเท่ียวมีอัตราการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว 

สามารถสร๎างงานท้ังทางตรงและทางอ๎อมให๎แกํประชาชนเป็นจ้านวนมากซึ่งถือเป็นรายได๎

สํวนใหญํของประเทศ ในอดีตการทํองเท่ียวเป็นแบบมวลชน การเดินทางทํองเท่ียวตาม

กระแสนิยม โดยให๎ความส้าคัญกับแหลํงทํองเท่ียว เน๎นจ้านวนนักทํองเท่ียว เป็นเหตุให๎

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมถูกท้าลาย จึงเกิดแนวความคิดแบบการทํองเท่ียวเชิง

คุณภาพ หรือ การทํองเท่ียวอยํางยั่งยืน (พิจาริณี โลํชัยยะกูล, 2554 หน๎า 9) ซึ่งสอดคล๎อง

กับกองเผยแพรํความร๎ูด๎านการทํองเท่ียว การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย 2552 หน๎า 55) ท่ี

ระบุวํา อุตสาหกรรมการทํองเท่ียวเริ่มก๎าวยํางเข๎าสูํยุคการเปลี่ยนถํายจากรูปแบบเกําท่ี

ยึดถือปริมาณ เป็นแบบใหมํมีแนวทางการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียวอยํางระยะยาว 

โดยมุํงเน๎นด๎านคุณภาพและความยั่งยืน หรือท่ีเรียกวํา การทํองเท่ียวอยํางยั่งยืน มีแนวคิด

อยูํบนพื้นฐานความสมดุลของมิติทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านสังคมและด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งการ

สํงเสริมและการพัฒนาการทํองเท่ียวให๎มีความยั่งยืน จ้าเป็นต๎องมีการปกปูองและ

บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม สํงเสริมให๎ชุมชนและบริเวณ

โดยรอบแหลํงทํองเท่ียวมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม 

การทํองเท่ียวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนเป็นกระบวนการสร๎างทางเลือกในการจัดการ

พื้นท่ีทํองเท่ียวท่ีคนในชุมชนเข๎ามาก้าหนดทิศทางและรูปแบบการทํองเท่ียวบนฐาน

ความคิดท่ีวําชาวบ๎านทุกคนเป็นเจ๎าของทรัพยากรและมีสํวนได๎สํวนเสียจากการทํองเท่ียว 

โดยการน้าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น ด๎านตํางๆ อาทิ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาเป็นต๎นทุน การทํองเท่ียวแบบ
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ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ถือเป็นสํวนหนึ่งของแนวคิด การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

(Sustainable Development) โดยใช๎หลักแนวคิดการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ 21 

(Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแมํบทของสากลส้าหรับการด้าเนินงานให๎เกิดการพัฒนาอยําง

ยั่งยืน ในด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสิ่งแวดล๎อม ขณะเดียวกันชุมชนต๎องมีสํวนรํวมและ

ได๎รับผลประโยชน์ทางด๎านเศรษฐกิจจากการทํองเท่ียวอยํางเทําเทียมกัน 

บ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นท่ีรู๎จักกันในนาม 

“หมูํบ๎านไร๎แผํนดิน” ในท่ีนี้ไมํได๎หมายถึงผู๎อพยพท่ีไร๎สัญชาติหรือผ๎ูท่ีไมํมีที่อยูํอาศัย แตํเป็น

การเรียกเพื่อให๎สอดคล๎องกับลักษณะการอยํูอาศัยของชุมชน ท่ีตั้งบ๎านเรือนอยูํในเขตชุํมน้้า 

ท่ีเป็นสํวนหนึ่งของปากแมํน้้ามีน้้าล๎อมรอบไมํติดกับผืนแผํนดิน ปัจจุบันต้าบลบางชันมีเนื้อ

ท่ีท้ังหมดประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 40,305 ไรํ พื้นท่ีเกษตร 19,050 ไรํ 

พื้นท่ีวํางเปลํา, ปุาไม๎, ปุาชายเลน 21,255 ไรํ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพท่ัวไปเป็นเกาะ

และปุาชายเลน มีล้าคลอง 3 สายหลักไหลผํานในพื้นท่ี 1.แมํน้้าเวฬุ 2.คลองโรงไม๎ 3.คลอง

กอบ ชาวบ๎านประกอบอาชีพหลักการท้าประมงพื้นบ๎าน เลี้ยงกุ๎ง เลี้ยงหอยแครง ยังใช๎

เครื่องมือท้าประมงแบบเกํา ได๎แกํ วางลอบปู แร๎วปู เบ็ดราว เบ็ดธง อวนปู อวนลอยกุ๎ง 

กร่้าแห และแทบทุกครัวเรือนใช๎หลักโพงพางในการประกอบอาชีพทางการประมงท่ีสืบตํอ

กันมา มีจ้านวน 1,323 ครัวเรือน จ้านวน 6 หมูํบ๎าน ด๎วยพื้นท่ีแทบท้ังหมดของต้าบลบาง

ชันอยูํในพื้นท่ีปุาสงวนแหํงชาติ และอยูํหํางไกลจากตัวเมือง การเดินทางเข๎าถึงบางหมูํบ๎าน

ปัจจุบันยังต๎องใช๎เรือเป็นภาหนะ เพราะไมํมีถนนหรือสะพานเชื่อมตํอกับชุมชนใกล๎เคียง

และชุมชนภายนอก จากสาเหตุข๎างต๎นท้าให๎ชาวบ๎านในพื้น ท่ีไมํมีเอกสารสิทธิ์ในการถือ

ครองท่ีดิน การเข๎าถึงสวัสดิการตํางๆของรัฐได๎อยํางยากล้าบาก และการเข๎ามาท้านากุ๎งของ

เอกชนรายใหญํ มีการปลํอยน้้าเสียจากการท้านากุ๎งลงในแหลํงน้้าธรรมชาติ ท้าให๎

ทรัพยากรสัตว์น้้าในพื้นท่ีลดลงเป็นจ้านวนมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศ ท้าให๎เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอยํางรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นท่ีหมูํ 5 บ๎านนากุ๎ง 

รวมถึงการบังคับใช๎กฎหมายประมงในการห๎ามใช๎เครื่องมือประมงโพงพาง ท้าให๎คนใน

ชุมชนตกอยูํในภาวะท่ีเกิดความไมํมั่นคงในการประกอบอาชีพเป็นอยํางมาก ปัญหานี้

กระจายไปทั่ว สํวนในจังหวัดจันทบุรีนั้นมีหลายชุมชนท่ีได๎รับผลกระทบ ในขณะเดียวกันผล
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ตํอธรรมชาติก็หลีกเลี่ยงไมํได๎จากสภาพภูมิประเทศ บ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน ยังไมํมี

อาชีพอื่นรองรับเหมือนท่ีอื่นๆ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ แสงจันทร์ หัวหน๎าศูนย์

ประสานงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นภาคตะวันออกส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. 

เสนอให๎ชุมชนมีการปรับตัว กระตุ๎นให๎ชาวบ๎านใช๎ความรู๎ ภูมิปัญญา พัฒนาด๎านธุรกิจการ

ทํองเท่ียวขึ้นในชุมชน 

ดังนั้น จึงท้าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเรื่องประสิทธิผลในการจัดการ

ทํองเท่ียวเชิงนิเวศ ของบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รวมถึง

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศและแสวงหาแนวทางการแก๎ไข

ปัญหาเพื่อปรับปรุบพัฒนาการทํองเท่ียวให๎ดียิ่งขึ้นอยํางยั่งยืน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ คาด

วําจะสามารถน้าไปใช๎เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ให๎มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนต้าบลบางชัน เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของคน

ในชุมชน และสามารถเป็นตัวอยํางแกํสถานท่ีทํองเท่ียวในหมูํบ๎าน/ชุมชนอื่นๆให๎มีความ

ยั่งยืน ตํอไป 

ค าถามในการศึกษาวิจัย 

     1. ประสิทธิผลในการจัดการการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของบ๎านปากน้้าเวฬุ 

ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีเรื่องใดบ๎าง 

     2. การจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน 

อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะอยํางไร 

    3. การจัดการการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน 

อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีปัญหาอุปสรรคอยํางไร 

วัตถุประสงค์  ของการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 

    1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของบ๎าน

ปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
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    2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของ

บ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

    3. เพื่อศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยําง

ยั่งยืน ของบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

ขอบเขตการศึกษาวิจัย  มุํงศึกษาประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการการ

ทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ปัญหาอุปสรรคและแสวงหาแนวทางการแก๎ไขปัญหาเพื่อ

พัฒนาการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ในประเด็นหลักของศึกษาคือ ด๎านบริบท

พื้นท่ี, ด๎านการจัดการทํองเท่ียว, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล๎อม และ ด๎านกิจกรรม-

กระบวนการ โดยน๎อมน้าแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลท่ี ๙ เพื่อใช๎

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติภายในชุมชน ของบ๎านปากน้้า

เวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ให๎เกิดความยั่งยืน พื้นท่ีในการศึกษาวิจัยเพื่อเก็บข๎อมูล บ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน 

อ้าเภอขลุง จังหวัด 

แนวคิดทฤษฎี  ท่ีสอดคล๎องกับประเด็นขอบเขตในศึกษาวิจัยนี้ คือ 1.  แนวคิด

เกี่ยวกับการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 2.  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 3.  แนวคิดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการจัดการ 4.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเท่ียวอยํางยั่งยืน 5.  แนวคิด

เกี่ยวกับผลกระทบของการทํองเท่ียว 

ระเบียบวิธีวิจัย  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)  โดยผู๎วิจัยมีการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานจากเอกสารท่ีมีเนื้อหามุํงเน๎น หรือ

เกี่ยวข๎องถึงเรื่อง ประสิทธิผลในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน จากเอกสารการ

ทํองเท่ียวของจังหวัดจันทบุรี เว็ปไซส์การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย , การทํองเท่ียวโฮมส

เตย์หมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ , องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นต้าบลบางชัน เพื่อเตรียมความพร๎อม

ในการรํางแบบสัมภาษณ์ กํอนลงพื้นท่ีท่ีจะศึกษา โดยการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม ถึง

สภาพแวดล๎อม บริบทพื้นท่ีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากแบบ

สัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะค้าถามแบบมีโครงสร๎าง (Structured Interview) คือมีการก้าหนด
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ค้าถามไว๎กํอนรํวงหน๎า เป็นค้าถามปลายเปิด ท่ีเปิดโอกาสให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบได๎

อยํางละเอียด รวมถึงการแสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระในประเด็นตํางๆ กับผู๎ให๎ข๎อมูล

ส้าคัญโดย การเลือกผู๎ให๎สัมภาษณ์แบบเจาะจง เป็นบุคคลท่ีมีความรู๎และเกี่ยวข๎องโดยตรง

กับหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผู๎ให๎สัมภาษณ์มีท้ังหมด 9 

ทํานประกอบด๎วย (ผู๎ ให๎ข๎อมูล)  เจ๎ าหน๎า ท่ีภาครัฐ 2 ทําน, ผู๎น้ าชุมชน 2 ทําน, 

ผู๎ประกอบการโฮมสเตย์ (ผู๎รับข๎อมูล) ผู๎รับบริการ , นักทํองเท่ียว 7 ทําน  

เพื่อให๎การศึกษาวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ข๎างต๎นนั้น ผู๎ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวม

ข๎อมูลโดยด้าเนินการดังนี้ ท้าหนังสือแนะน้าตัวและขอความรํวมมือในการตอบแบบ

สัมภาษณ์กับผู๎ให๎สัมภาษณ์ จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ ด๎วยแบบสัมภาษณ์

ปลายเปิด , สมุดและอุปกรณ์จดบันทึก โทรศัพท์มือถือ , เครื่องบันทึกเสียง จัดเก็บข๎อมูล

จากการสังเกต ด๎วยอุปกรณ์ กล๎องถํายภาพ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีได๎จากข๎อมูลทางเอกสาร, แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก และ การสังเกต โดยมีประเด็นข๎อมูลในการศึกษาคือ การจัดการทํองเท่ียว

เชิงนิเวศ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ แนวทางการแก๎ไขปัญหาและ

พัฒนาการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาท่ีศึกษา 4 ด๎านดังนี้ 1.ด๎าน

บริบทพื้นท่ี 2.ด๎านการบริหารจัดการ 3.ด๎านทรัพยากร ส่ิงแวดล๎อม 4.ด๎านกิจกรรมและการ

บริการ เมื่อรวบรวมข๎อมูลท่ีได๎น้ามาวิเคราะห์รํวมกับแนวคิดทฤษฎี และสรุปผลการศึกษา

เป็นรายงานในรูปแบบของการพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจัย  ผู๎ศึกษาวิจัยจ้าแนกข๎อมูลเนื้อหาเป็น 4 สํวน  

ส่วนแรกเกี่ยวกับข้อมูลด้านบริบทพื้นที่ โดยรวมของบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบาง

ชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติและเป็นพื้นท่ีชุํมน้้านานาชาติ 

ปุาชายเลน ล๎อมรอบด๎วยต๎นโกงกาง เป็นแหลํงอนุบาล และท่ีอยูํอาศัยของสัตว์น้้านานา

ชนิด รวมท้ังนกชนิดตํางๆท่ีมีความสัมพันธ์ของระบบนิเวศทางทรัพยากรธรรมชาติอยําง

สมบูรณ์ ท่ีสร๎างประโยชน์มากมาย เป็นแหลํงอาหาร เป็นแหลํงเรียนรู๎ สร๎างอาชีพให๎

ชาวบ๎านและชุมชนโดยรอบ เนื่องจากภูมิประเทศของชุมชนแหํงนี้มีลักษณะคล๎ายเป็นเกาะ
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พื้นดินเลน ซึ้งท้าให๎เกิดข๎อจ้ากัดด๎านพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ รายได๎หลักจึงมาจากการ

ท้าอาชีพประมงน้้าเค็ม โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการท้าประมงพื้นบ๎าน  ด๎วยเครื่องมือ 

หลักรอ หรือ หลักเคย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ   

การท้าอาหารทะเลแปรรูป ท่ีมีกรรมวิธีการท้าแบบเฉพาะของชุมชนแหํงนี้ จากสภาพ

พื้นดินเป็นดินเลน มีกระแสน้้าขึ้นและน้้าลง ท้าให๎เป็นพื้นท่ีระบบนิเวศ 3 น้้าคือ เป็นน้้าเค็ม

เวลาน้้าขึ้น เป็นน้้ากรํอยเวลาน้้าลง และเป็นน้้าจืดในฤดูฝน ดังค้าพูดท่ีวํา “น้้ำขึ้นเป็นของ

ประมง น้้ำลงเป็นของป่ำไม้” ดังนั้นชาวบ๎านท่ีอาศัยในชุมชนแหํงนี้จึงไมํสามารถถือครอง

กรรมสิทธิ์ท่ีดินได๎ดังชื่อ “หมูํบา๎นไร๎แผํนดิน” แตํได๎มีมาตรการสนับสนุนเรื่องการทํองเท่ียว

เชิงนิเวศ, เชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาอาชีพและสํงเสริมความเข๎มแข็งให๎ชุมชน สอดคล๎องตาม

แผํนยุทธศาสตร์ชาติ จากเจ๎าของพื้นที่โดย  

กรมปุาไม๎ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ยุทธศาสตร์กรมปุาไม๎พ.ศ.

2559-2564 (หน๎า 57) กลยุทธ์: 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีสอดคล๎องกับ

ทรัพยากรท๎องถิ่นและเกื้อกูลธรรมชาติอยํางเหมาะสม แนวทางการด้าเนินงาน คือ ก้าหนด

มาตรการหรือแนวทางการใช๎ประโยชน์จากปุาท่ีเหมาะสมของประชาชน การสํงเสริม

กิจกรรมรายได๎ให๎ชุมชน เชํน กิจกรรมทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สํงเสริมการจ๎างงานประชาชน

ในท๎องถิ่น และ  

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎ออกพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 

2558 เพื่อแก๎ปัญหาในภาคการประมงไทยท้ังระบบ กรมประมงได๎สํงเสริมการมีสํวนรํวม

และสนับสนุนในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนประมงท๎องถิ่นให๎สามารถบริหารจัดการ

ชุมชนของตนเองในการจัดการทรัพยากร การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและ การใช๎

ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอยํางยั่งยืน การท้าประมงอยํางรับผิดชอบ เป็นมิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อม การเพิ่มมูลคําสินค๎าสัตว์น้้า การเก็บรักษา การแปรรูปสัตว์น้้าตามมาตราฐาน

ความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมในการสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

(Fisherman Village Resort) ให๎กับชุมชนท๎องถิ่นที่มีศักยภาพ ตามบทบัญญัติแหํง พ.ร.ก.

การประมง พ.ศ. 2558 ท้าให๎ชาวประมงพื้นบ๎านสามารถพึ่งพาตนเองได๎ 
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ส่วนที่ 2 ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  ของหมู่บ้านปากน้้าเวฬุ 

ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

การจัดการท้ังด๎านสิ่งแวดล๎อม สังคม และเศรษฐกิจ และได๎น๎อมน้าพระราชด้ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงรับสั่งวํา “คนกับปุาสามารถอยูํรํวมกัน

ได๎และในการฟื้นฟูปุานั้นต๎องให๎ประชาชนมีสํวนรํวมและให๎เขาได๎รับประโยชน์จากการ

สร๎างปุานั้นด๎วย” ซึ่งจะท้าให๎เกิดรูปแบบการพึ่งพิงระหวํางปุากับคน ตลอดจนได๎เล็งเห็น

แล๎ววําการปฏิบัติงานด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรดังกลําวจะบรรลุเปูาหมายได๎ จ้าเป็นต๎อง

ได๎รับความรํวมมือจากชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเป็นส้าคัญ 

การจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู๎และทํองเท่ียวเชิงนิเวศปุาชายเลนลุํมน้้าเวฬุ” เป็นโครงการ

หนึ่งจัดท้าขึ้นเพื่อรองรับความต๎องการใช๎ทรัพยากรในพื้นท่ีของชาวบ๎านและเป็น

ฐานเศรษฐกิจให๎แกํชุมชน โดยการให๎ประชาชน เยาวชนได๎มีสํวนรํวมและสามารถสร๎าง

รายได๎จากนักทํองเท่ียว เป็นศูนย์การเรียนรู๎ด๎านนิเวศวิทยาปุาชายเลน เป็นแหลํงทํองเท่ียว

เชิงนิเวศ รวมถึงเป็นสถานท่ีพบปะหรือท้ากิจกรรมรํวมกันของกลุํมเยาวชนและประชาชน 

ตลอดจนการปลูกจิตส้านึกอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลนให๎มีความอุดมสมบูรณ์ (โดย นาย

ชวลิต สังข์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมช้านาญการพิเศษ ส้านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคท่ี 13 

รํวมกับ นายฐกร ค๎าขายกิจธวัช เจ๎าหน๎าท่ีต้าแหนํง นักวิชาการประมงช้านาญการ หัวหน๎า

ฝุายสํงเสริมพัฒนาอาชีพประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน อันเนื่ องมาจาก

พระราชด้าริ ) 

นายสนั่น แก๎วขาว นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี ให๎ข๎อมูลเรื่องของ ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ ท่ีมีความเกี่ยวข๎องกับด๎านส่ิงแวดล๎อมโดยมีสาระส้าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเรํงอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ

มั่นคงด๎านน้้า รวมท้ังมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และมุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว ตาม

กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส้าคัญคือ 

  1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การวางระบบบริหารจัดการน้้าให๎มีประสิทธิภาพ แหลํงลุํมน้้า เน๎นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 

3. การพัฒนาและใช๎พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

5. การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

6. การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 

การจัดการด๎านพื้นท่ี เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเท่ียวของชุมชน 

โดยมุํงเน๎นเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง การ

ติดตํอสื่อสารโดยรํวมกับพันธมิตรภาคเอกชนติดตั้งเสาสัญญาณเครือขํายเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการติดตํอสื่อสารของนักทํองเท่ียวกับชุมชน การสร๎างเอกลักษณ์ของชุมชนโดย

น้าจุดเดํนด๎านทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อสร๎างเป็นจุดขายแกํ

นักทํองเท่ียว 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต้าบลบางชัน ท่ีก้าหนดยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาด๎านการทํองเท่ียว โดยให๎สอดคล๎องกับแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ องค์กรบริหารสํวนต้าบลบางชัน มีจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) มุํงเน๎นการทํองเท่ียว คือ 

-  มีโครงสร๎างการคมนาคม ทางบกและทางน้้า สามารถติดตํอกับต้าบลข๎างเคียง

อยํางสะดวกปลอดภัย 
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  -  เป็นต้าบลแหํงการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ และการค๎าขายสินค๎าด๎านการประมง

ชายฝั่ง เชํน กุ๎ง หอย ปู ปลา 

  -  เป็นต้าบลท่ีมีการทํองเท่ียวโฮมสเตย์ โดยมีการก้าหนดมาตรฐานของโฮมสเตย์ 

และให๎ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

  ตํอเศรษฐกิจ : การสร๎างงานให๎กับคนในชุมชน การสร๎างรายได๎เข๎าชุมชน การ

กระจายรายได๎ในชุมชน 

ตํอสังคม : เสริมสร๎างศักยภาพการทํองเท่ียว และวัฒนธรรมเชื่อมโยงประเทศกลุํม

อาเซียน ชาวบ๎านในชุมชนได๎มีโอกาสสัมผัสการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กํอให๎เกิด

ความเข๎าใจอันดีระหวํางชาวบ๎านกับนักทํองเท่ียว 

  ตํอสิ่งแวดล๎อม : กํอให๎เกิดกระแสการรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น อนุรักษ์ฟื้นฟู 

และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นธรรมและยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ 

  - พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ สินค๎า บริการ และบุคลากร ด๎านการ

ทํองเท่ียวให๎มีความหลากหลายได๎มาตรฐานสากล 

  - พัฒนาปัจจัย/โครงสร๎างพื้นฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกด๎านการทํองเท่ียวให๎

เพียงพอ และได๎มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

  - สํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเชิงนิเวศ จัดกิจกรรมการเพิ่มทรัพยากรให๎

นักทํองเท่ียวได๎มีสํวนรํวม 

  - การสร๎างความพึงพอใจให๎กับนักทํองเท่ียว , การสร๎างความประทับใจ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

   แนวทางพัฒนาท่ี 1 สร๎างจิตส้านึกและพัฒนาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   แนวทางพัฒนาท่ี 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาชายเลน 

   แนวทางพัฒนาท่ี 3 บ้าบัดและการก้าจัดขยะ 

   แนวทางพัฒนาท่ี 4 สํงเสริมการทํองเท่ียว 

ท้ังเจ๎าหน๎าภาครัฐผู๎ให๎ความรู๎ รํวมกับ องค์การบริหารสํวนต้าบล จัดท้าโครงการเพื่อปลุก

จิตส้านึก ผู๎น้าชุมชน ชาวบ๎าน ผู๎ประกอบการ และนักทํองเท่ียว 

- จัดท้ากิจกรรมโครงการปลูกปุาชายเลน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 

- รณรงค์และสร๎างจิตส้านึกให๎รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  

- จัดกิจกรรมการปลูกต๎นโกงกางในวันส้าคัญ เชํน วันพํอ,วันแมํ, 

- ปลํอยลูกกุ๎ง ปลํอยลูกปู ในวันส้าคัญตํางๆ 

- ก้าหนดแนวทางพัฒนาการทํองเท่ียวในระยะยาว 

- สํงเสริมความรู๎เรื่องการทํองเท่ียวท่ียั่งยืนให๎ชุมชน 

ส่วนที่ 3 ด้านปัญหาอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ของบ้าน

ปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 ปัญหาอุปสรรคด๎านบริบทพื้นท่ี“หมูํบ๎านไร๎แผํนดิน” หรือบ๎านปากน้้าเวฬุ ชื่อเดิม

คือ บ๎านโรงไม๎ หมูํ 2 ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไมํใชํเป็นเพียงแคํแผํนดินท่ี

มีน้้าทะเลทํวมถึงเทํานั้น แตํเป็นการไร๎กรรมสิทธิ์ท่ีจะอยูํอยํางถูกต๎องตามกฎหมายของ

ประเทศไทย ซึ่งปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ทับซ๎อนของพื้นท่ีในการดูแลของหนํวยงานภาครัฐ ท้า

ให๎ชาวบ๎านในชุมชนบ๎านปากน้้าเวฬุไมํได๎รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทย

ในบางเรื่องได๎ 
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 ปัญหาอุปสรรคด๎านการบริหารจัดการทํองเท่ียว สํวนใหญํแล๎วแนวทางในการ

จัดการทํองเท่ียวของหมูํบ๎านเป็นไปในทิศทางเดียวกันในหลักใหญํๆ เรื่องมาตราฐานความ

สะอาด ของห๎องพักและภายในโฮมสเตย์ อัธยาศัย การบริการ คุณภาพของอาหารและ

รสชาติ ซึ่งโฮมสเตย์ทุกแหํงเน๎นเหมือนกันคืออาหารทะเลท่ีเติมแบบไมํอั้นโดยเฉพาะปู เติม

ได๎ตลอดเวลาภายใน 2 ชั่วโมง กิจกรรมในการทํองเท่ียว  อาจจะมีความแตกตํางกันบ๎างใน

รายละเอียด ตามราคา ความสะดวกสบาย รายการเมนูอาหาร หรือการออกแบบตกแตํง

โฮมสเตย์ให๎ดึงดูดใจนักทํองเท่ียวแตํละกลุํม ในระยะยาวผู๎น้าของชุมชนและชาวบ๎าน

ต๎องการให๎สํวนราชการ การปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการก้าหนดแนวทางในการพัฒนา

เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีหมูํบ๎าน เพราะบางหมูํบ๎านเป็นเกาะแกํง พื้นท่ีชุมน้้า บาง

หมูํบ๎านมีล้าคลองหลายสายไหลผําน มีระบบน้้าท่ีแตกตํางกันการจัดการก็แตกตํางกัน 

 ปัญหาอุปสรรคด๎านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม คือ 1.ปัญหาเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณรอบชุมชน หมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน ลดลงอยํางรวดเร็ว

โดยเฉพาะสัตว์น้้า สัตว์น้้าบางชนิดใกล๎สูญพันธ์หรือบางชนิดอาจสูญพันธ์ไปนานแล๎ว เชํน

ปลาหมอทะเล ปลาไหลทะเล ปูแปูน หรือปูด้าท่ีก้าลังลดลงอยํางรวดเร็วเพราะการ

ทํองเท่ียว 2.จากลักษณะทางภูมิประเทศของท่ีตั้งหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ เป็นพื้นท่ีลุํมน้้าท่ี

คล๎ายเกาะมีน้้าล๎อมรอบไมํมีแหลํงน้้าจืดภายในหมูํบ๎าน ถึงแม๎จะมีเวลาน้้าขึ้น-น้้าลง แตํเป็น

น้้ากรํอยและน้้าเค็ม ซึ่งไมํสามารถน้ามาใช๎อุปโภค บริโภคได๎ การกักเก็บน้้าฝนไว๎ใช๎เพียงพอ

ส้าหรับในฤดูฝนเทํานั้น สํวนในฤดูแล๎ง ทุกครัวเรือนท่ีอาศัยอยูํในหมูํบ๎านต๎องซื้อน้้าจืดใน

ราคาแพงจากเรือขนน้้า 3.เรื่องการจัดการขยะ ของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ เมื่อการทํองเท่ียวมี

ความส้าคัญกับเศรษฐกิจของชุมชน นักทํองเท่ียวกับปริมาณขยะเข๎ามาพร๎อมกัน ยิ่งจ้านวน

นักเท่ียวมากเทําไหรํ ปริมาณของขยะก็เพิ่มขึ้นเทํานั้นเกิดปัญหาขยะล๎นไมํมีท่ีท้ิง ชาวบ๎าน

บางคนท่ีรู๎เทําไมํถึงการเทขยะลงแหลํงน้้า โดยไมํค้านึกตํอผลเสียท่ีจะตามมาในอนาคต 

 ปัญหาอุปสรรคด๎านกิจกรรม กระบวนการ การให๎บริการนักทํองเท่ียว ได๎ถูกก้าหนด

รูปแบบมาตรฐานกระบวนการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศโดยภาครัฐ และได๎รับการดูแล

สํงเสริมจากองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น ถึงผู๎น้าชุมชน ผู๎ประกอบการและชาวบ๎านท่ีมีสํวน
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เกี่ยวข๎องกับการทํองเท่ียวตํางยินดีท่ีจะให๎ความรํวมมือ พร๎อมกับการประสานด้าเนินการ 

ตามมาตราการความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นแกํนักทํองเท่ียว มีดังนี้ 

  1. การเปิดโฮมสเตย์ ต๎องมีมาตรฐานตามเกณฑ์ จึงสามารถจดทะเบียนกับทาง

อ้าเภอได๎ และจะได๎รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 

  2. การสํงเจ๎าหน๎าท่ีเทศบาล สาธารณะสุข และแพทย์ ตรวจสอบมาตราฐานในด๎าน

ตํางๆ เชํน ด๎านความแข็งแรงปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเลํน กิจกรรม , ด๎านความสะอาด 

เหมาะสมของห๎องพัก ครัวสํวนประกอบอาหาร , ใบอนุญาตผํานการอบรมของนายท๎ายเรือ

จากกรมเจ๎าทํา เสื้อชูชีพบนเรือมีมาตรฐาน มอก. มีจ้านวนเพียงพอกับผู๎โดยสาร , การ

ก้าหนดจ้านวนผู๎โดยสาร 

  จากมาตรการข๎างต๎น ผู๎ศึกษาวิจัยจึงยังไมํพบปัญหาอุปสรรคในด๎านกิจกรรมและ

กระบวนการให๎บริการแกํนักทํองเท่ียว แตํจะเป็นการเพิ่มมาตรการท่ีรัดกุมขึ้นมากกวํา 

 

ส่วนที่ 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ของบ้านปากน้้าเวฬุ ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดการท่องเที่ยวด้านบริบทพื้นที่  

1. จัดสร๎างถนนเข๎าหมูํบ๎าน เพื่ออ้านวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการ

เดินทางในการเดิน ของชาวบ๎านในชุมชน ,นักทํองเท่ียว 

2. จัดท้าปูาย สัญลักษณ์ รูปภาพ ข๎อความ รายละเอียดเพื่อความรู๎ หรือเตือนในจุด

ท่ีเป็นพื้นท่ีอันตราย สังเกตเห็นได๎อยํางชัดเจน  

 3. สร๎างกิจกรรมในการสร๎างจิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรให๎ชาวบ๎านในชุมชน 

ชาวประมง อยํางตํอเนื่อง 

 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนท่ีเหมาะสมตํอการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

เพื่อให๎เกิดการพัฒนาตํอไป 
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 5. ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ให๎ชาวบ๎านปากน้้าเวฬุได๎ โดยมีข๎อก้าหนดวํา 

  - ห๎ามซื้อ-ขาย แตํให๎เป็นมรดกแกํลูกหลานเพ่ืออยูํอาศัย ดูแล ท้ากินตํอได๎ 

  - ห๎ามขยายพื้นท่ีหรือบุกรุกนอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีระบุในเอกสารสิทธิ์ 

  - ลักษณะการอยูํอาศัย หรือประกอบอาชีพต๎องไมํสํงผลกระทบในทางลบ

กับทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม หรือวัฒนธรรมชุมชน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวด้านการบริหาร

จัดการ 

 ยึดหลักรัฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ ให๎ความส้าคัญกับทุกฝุาย 

มีความเทําเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นและปัญหา อยูํบนหลักเหตุและผล 

1. ก้าหนดยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาด๎านการทํองเท่ียวแบบระยะยาว โดยค้านึกถึง

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อด้าเนินอยํางตํอเนื่องไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 2. ก้าหนดมาตรการในการสํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

เปิดเวทีสนทนาถึงปัญหาและแนวทางแก๎ไขกับตัวแทนทุกกลุํมอาชีพ อยํางตํอ เนื่อง 

สม่้าเสมอ 

 3. มีการก้าหนดการประเมินผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ในแผนการพัฒนาการ

ทํองเท่ียว 

4. มีมาตราการสํงเสริมการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา เพื่อให๎เกิดประโยชน์

สูงสุด 

5. ออกแบบแผนการจัดการขยะ สนับสนุนด๎านงบประมาณ จัดหาภาคีเครือขํายใน

การจัดการขยะ อยํางเป็นระบบ และปฏิบัติได๎จริง 

6. มีการสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด  เชํน 

พลังงานแสงแดด พลังงานลม 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวด้านทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม 

 ยึดหลักความพอเพียงในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางคุ๎มคําและเกิดผลมากท่ีสุด 

 1. สนับสนุนโครงการธนาคารปูด้า จัดสรรคผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให๎กับผู๎เข๎ารํวม

โครงการ เพื่อสํงเสริมให๎ชาวประมงเข๎ารํวมโครงการมากขึ้น 

 2. จัดโครงการทางศาสนาท่ีเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเป็น

ประจ้าทุกเดือน เชํน ขยะแลกบุญ 

 3. จัดสร๎างแหลํงกักเก็บน้้าจืดในหมูํบ๎านให๎เพียงพอกับความต๎องการของชาวบ๎าน

ในชุมชน ซึ่งเป็นการจัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให๎ประชาชน 

 4. เพิ่มการดูแลด๎านสาธารณูปโภค ให๎ความรู๎ด๎านผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชน

อยํางเป็นรูปธรรม เชํน การจัดเก็บขยะ และก้าจัดขยะอยํางถูกต๎อง เรื่องการปลํอยน้้าเสีย  

 5. สํงเสริมการคัดแยกขยะ ภายในครัวเรือนชุมชน เชํน การตั้งโครงการธนาคาร

ขยะ  

 6. การน้าขยะเปียกหรือเศษอาหารมาท้าน้้าหมักชีวภาพ สร๎างรายได๎ แทนการเท

ท้ิงลงแหลํงน้้า 

 7. สํงเสริมการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ

ของหมูํบ๎านแกํนักทํองเท่ียว เพื่อสร๎างการเรียนรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับพื้นท่ี ทรัพยากร และ

วิถีชีวิต 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการจัดการท่องเที่ ยวด้านกิจกรรม 

กระบวนการ 

 ยึดหลักของเศรษฐกิจชุมชน มีการสร๎างอาชีพให๎ชาวบ๎าน กระจายรายได๎สูํชุมชน 

 1. การจัดตั้งหนํวยงานท่ีรับผิดชอบในด๎านการอ้านวยความสะดวก ดูแลความ

ปลอดภัยของชุมชนและนักทํองเท่ียว 
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 2. การจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน น้าภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

วิถีชีวิตของชาวบ๎านมาสร๎างเป็นกิจกรรม ให๎นักทํองเท่ียวได๎รํวมสร๎างประสบการณ์และเกิด

ความประทับใจ 

 3. พัฒนาสินค๎าชุมชนให๎มีความหลากหลาย สร๎างความโดดเดํนเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคํา ดึงดูดนักทํองเท่ียว 

 4. การจัดการเพิ่มความรู๎และทักษะสร๎างมัคคุเทศก์ ให๎เยาวชน คนรุํนใหมํ เพื่อ

สร๎างอาชีพเพิ่มรายได๎ เป็นการปลูกจิตส้านึกรักษ์และเห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

 5. จัดกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อสร๎างจิตส้านึกและความ

ประทับใจแกํนักทํองเท่ียว 

 6. เมื่ อมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยหรือความสะอาด ของ

ผู๎ประกอบการท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองเท่ียวจากเจ๎าหน๎าท่ีแล๎ว ควรมีปูายสัญลักษณ์ติดแสดง

ไว๎ เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นตํอนักทํองเท่ียว 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิผลในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของบ๎านปากน้้าเวฬุ 

ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวํา การบริหารจัดการเรื่องการทํองเท่ียวให๎

เกิดประสิทธิผล เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับหลายกระทรวง, กรม, หนํวยงาน ทุกภาคมี

ความส้าคัญไมํตํางกัน ไมํมีใครสามารถขับเคลื่อนไปได๎เพียงล้าพังการยึดหลักรัฐศาสตร์ใน

การท้างาน ต๎องอยูํบนหลักเหตุและผลท่ีเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการรํวมจาก

ภาครัฐ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น เจ๎าหน๎าท่ี ผู๎น้าชุมชน ตัวแทนกลุํมอาชีพในชุมชน 

และชาวบ๎าน มีการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของทุกฝุาย โดยให๎เกียรติซึ่งกันและกัน 

เรื่องใดท่ีเหมาะสมให๎การสนับสนุน และพร๎อมแก๎ปัญหาตํางๆอยํางถูกต๎องตามบริบทของ

แตํละชุมชน เพื่อสร๎างความพอใจบนฐานของความเป็นธรรม 
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 ประสิทธิผลในการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุ 

ต้าบลบางชัน อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีองค์ประกอบหลักดังนี ้

- ด๎านสังคม สิ่งแวดล๎อม มีแหลํงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล๎อมท่ีเป็นวิถีชุมชน

ดั้งเดิม มีประวัติความเป็นมายาวนาน 

- ด๎านการจัดการ มีนโยบายการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักทํองเท่ียว มี

การสร๎างจิตส้านึกและการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนเรื่องการตระหนักถึงคุณคํา 

ความส้าคัญแหลํงทรัพยากรธรรมชาติ  

- ด๎านเศรษฐกิจ การทํองเท่ียวเชิงนิเวศท้าให๎เกิดการสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎ นอกเหนือจาก

อาชีพหลักท่ีเคยท้าอยูํ ให๎คนในชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได๎ในชุมชน 

ครัวเรือนมีความเป็นอยํูท่ีดีขึ้น 

- ด๎านกิจกรรม กระบวนการ มีการจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความต๎องการของนักทํองเท่ียว 

สร๎างความสนุกสนาน สร๎างประสบการณ์ และความประทับใจแกํนักทํองเท่ียว โดยมีการ

บอกตํอ มีการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเท่ียวของบ๎านปากน้้าเวฬุทางโซเชียลจากกลุํม

นักทํองเท่ียวเอง 

 องค์ประกอบหลักของหมูํบ๎านปากน้้าเวฬุสามารถประสบความส้าเร็จในการจัดการ

ทํองเท่ียวเชิงนิเวศ หากแตํความยั่งยืนนั้น ต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจระหวําง ภาครัฐ 

หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและชุมชน ในการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาอยํางเป็น

รูปธรรมเชํนกัน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

 1. ภาครัฐควรจัดสํงเจ๎าหน๎าท่ีไปส้ารวจท้าการศึกษาวิจัยชุมชนเพื่อให๎ทราบถึง

ปัญหาท่ีแท๎จริง และน้ามาวิเคราะห์แนวทางการแก๎ไขอยํางถูกต๎อง มิใชํการแก๎ไขตามหลัก

วิชาการ 

 2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนท่ีเหมาะสมตํอการจัดการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

เพื่อให๎เกิดการพัฒนาตํอไป 
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 3. จัดโครงการทางศาสนาท่ีเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมเป็น

ประจ้าทุกเดือน เชํน ขยะแลกบุญ 

 4. การจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน น้าภูมิปัญญาชาวบ๎าน 

วิถีชีวิตของชาวบ๎านมาสร๎างเป็นกิจกรรม ให๎นักทํองเท่ียวได๎รํวมสร๎างประสบการณ์และเกิด

ความประทับใจ 

 5. จัดกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อสร๎างจิตส้านึกและความ

ประทับใจแกํนักทํองเท่ียว 

 6. การน้าขยะเปียกหรือเศษอาหารมาท้าน้้าหมักชีวภาพ สร๎างรายได๎ แทนการเท

ท้ิงลงแหลํงน้้า, การลดขยะพลาสติกในการบริการนักทํองเท่ียว 

 7. มีการสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด  เชํน 

พลังงานแสงแดด พลังงานลม 

 8. มีการประเมินผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ในแผนการพัฒนาการทํองเท่ียวอยําง

สม่้าเสมอ 

 9. มีการก้าหนดแผนพัฒนาการทํองเท่ียวของแตํละชุมชนแบบระยะยาว 10, 20 ปี 
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