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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว สมุทรปราการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดหลักใหกับประเทศ
เปนจํานวนมหาศาล โดยในป พ.ศ. 2547 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยเป น จํ า นวน 12 ล า นคน สร า งรายได ใ ห กั บ ประเทศจํ า นวน 3.8 แสนล า นบาท
สวนนักทองเที่ยวชาวไทยมีการเดินทางทองเที่ยวเปนจํานวน 73.18 ลานครั้ง สรางรายได 3.2
แสนล า นบาท ก อ ให เ กิ ด การจ า งงานโดยตรง 1.7 ล า นคน (7 กุ ม ภาพั น ธ 2548, เข า ถึ ง ได จ าก
http://www.mots.go.th) จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ และมี แ นวโน ม ที่ จ ะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศ
ที่ สวยงาม เอื้อต อการทองเที่ ย วเชิ งนิ เ วศทั่ว ทุ ก ภูมิภ าค จึ งสามารถดึงดูด นั ก ทอ งเที่ย วเชิงนิเ วศ
จากทุกมุมโลกใหเดินทางเขามาทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก
กลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออก CEO8 ประกอบไปด ว ย จั งหวั ดนครนายก ปราจี นบุ รี
สระแกว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ ปาไม ภูเขา
น้ําตก พืชพรรณไมนานาชนิด สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดเปน
อยางดี นักทองเที่ยวสามารถทองเที่ยวไปในสถานที่ที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อชื่นชมและ
เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ เชน การเดินปา การดําน้ํา ลองแกง
การศึกษาวิถีชีวิต เปนตน ตารางที่ 4.2 แสดงแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัดที่ไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยว จะเห็นไดวาแหลงทองเที่ยวเหลานั้นผสมผสานระหวางแหลงทองเที่ยวที่มีการ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ (แหล ง ธรรมชาติ แ ละอุ ท ยานแห ง ชาติ ) กั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
กิจกรรมการทองเที่ยวจึงเปนกิจกรรมที่ผสมผสานการทองเที่ยวประเภทอื่นดวย อยางไรก็ตาม
วิสาหกิจสวนใหญยังใหความสําคัญการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเปาหมายหลัก
ในป พ.ศ. 2547 มี ผู เ ดิ น ทางมาเยื อ นพื้ น ที่ โ ครงการ (ไม ร วมสมุ ท รปราการ) ถึ ง
3,888,935 คน สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย เปนนักทัศนาจร ที่เดินทางไปกลับในวันเดียว
เดินทางโดยรถยนตสวนตัว มีนักทองเที่ยวที่พักแรมในพื้นที่ที่ 1,256,203 คน นิยมพักในสถาน
บริการการทองเที่ยว มากที่สุด และรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวนี้ประมาณไดถึง 4,529.41 ลานบาท
ซึ่งทําใหจังหวัดตาง ๆ มีรายไดทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รายละเอียดจําแนกรายจังหวัดแสดงใน ตารางที่ 1
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ฉะเชิงเทรา

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแกว

วัดหลวงพอโสธร

น้ําตกสาริกา

แกงหินเพิง

เขาฉกรรจ

โครงการสมุนไพร

น้ําตกนางรอง

ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร

น้ําตกทากระบาก

โครงการเขาหินซอน

อุทยานแหงชาติเขาใหญ

ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

ตลาดโรงเกลือ

น้ําตกเหวนรก

น้ําตกปางสีดา

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

ปราสาทเขาโลน

วัดแกวพิจิตร

ตลาดอรัญประเทศ

ตลาดผลไมหนองชะอม

ปราสาทเขานอย

อางเก็บน้ําจักรพงษ

อุทยานแหงชาติปางสีดา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ปราจีนบุรี

ปราสาทสดกกอกธม

อุทยานแหงชาติทับลาน

อางเก็บน้ําทากระบาก

วัดโพธิ์คลา

หมายเหตุ: ไมมีขอมูลจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 2005, http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php

ตารางที่ 1 แหลงทองเที่ยวหลักของพื้นที่ เรียงตามลําดับความสนใจจากนักทองเทีย่ ว
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-3ในระดับพื้นที่ มีความนาสนใจในการกระจายนักทองเที่ยว โดยในป พ .ศ. 2547 มี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เดินทางมายังจังหวัดนครนายก ที่น้ําตกในอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ จํานวน 1,010,918 คน สรางรายไดจํานวน 1,186.87 ลานบาท (22 มีนาคม 2548, เขาถึงได
จากhttp://www .2tat.or.th/stat/download/tst/20 %2004 /227nakhon%20book.xls) และที่ ม าจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี เชน แกงหินเพิง ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ฯลฯ จํานวน 624,013 คน สรางรายได 780.82 ลาน
บาท (22 มี น าคม 2548, เข า ถึ ง ได จ ากhttp://www .2tat.or.th/stat/download/tst/20 %2004 /234
prachinburi%20book.xls)
ปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวประสบความสําเร็จ คือ กลุม
ธุรกิจ การบริการที่พัก บริการนําเที่ยว บริการกิจกรรมทองเที่ยว และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน
รานอาหาร การขนสง การจําหนายสินคาพื้นเมือง เปนตน อยางไรก็ตาม ธุรกิจบริการเหลานี้ยังไมมี
การจัดใหชัดเจนในระดับของการเปนธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บริการที่พักในพื้นที่ศึกษาป พ.ศ. 2547 มี จํานวน 83 แหง รวมหองพัก 3,852 หอง
ดังตารางที่ 2 สวนใหญเปนที่พักในกลุม 3 – 5 โดยจังหวัดนครนายกมีสถานที่พักแรมมากที่สุด
26 แหง จํานวนหองพัก 1,185 หอง โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาซึ่งมีเพียง14 แหง 865 หอง เปนผูพัก
แรมในบริ ก ารที่พั ก (โรงแรม และ เกสทเฮาส) ถึง 739,622 เปนชาวไทย 720,834 คน และชาว
ตางประเทศ 18,788 คน สวนจังหวัด ปราจีนบุรี สระแกว มีที่พัก 24 และ 23 แหง มีหองพัก 1,042
และ 1,011 หอง โดยมีผูพักแรมถึง 568,239 คน และ 625,944 คน ตามลําดับ สวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีที่พัก10 แหง รวม 614 หอง และมีผูพักแรมจํานวน 226,229 คน
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-4ตารางที่ 2 สรุปขอมูลผูเยี่ยมเยือน ป 2547 ภาคตะวันออก CEO8
รายการ
ขอมูล

ภาคตะวันออก CEO8
ไทย

ตางประ
เทศ

ฉะเชิงเทรา

รวม

ไทย

จํานวนผูเยี่ยม
เยือน

3,606,104

282,831 3,888,935

1,255,931

นักทองเที่ยว

1,187,903

68,300 1,256,203

112,549

นักทัศนาจร

2,418,201

214,531 2,632,732

1,143,382

ตางประ
เทศ

นครนายก
รวม

17,949 1,273,880
6,315

ไทย
995,471

ตางประ
เทศ

ปราจีนบุรี
รวม

ไทย

15,447 1,010,918 592,629

สระแกว
ไทย

ตางประ
เทศ

รวม

31,384 624,013

762,073

218,051

980,124

ตางประเทศ

รวม

118,864

413,868

9,394

423,262 315,902

16,490 332,392

345,584

36,101

381,685

11,634 1,155,016

581,603

6,053

587,656 276,727

14,894 291,621

416,489

181,950

598,439

จํานวนผูเยี่ยมเยือนจําแนกตามพาหนะการเดินทาง
รถไฟ

30,296

10,964

41,260

9,750

รถโดยสาร
ประจําทาง

556,456

114,389

670,845

161,045

รถสวนตัว

3,019,352

157,478 3,176,830

1,085,136

-

9,750
917

-

-

-

14,494

-

14,494

6,052

10,964

17,016

171,727

67,391

6,021

73,412

157,969

105,775

263,744

161,962

170,051

1,676

17,032 1,102,168

825,420

13,771

839,191 510,744

25,363 536,107

598,052

101,312

699,364

จํานวนนักทองเที่ยวจําแนกตามประเภทที่พัก
นักทองเที่ยว
โรงแรม/ เกสท
เฮาส/ บังกาโล/
รีสอรท

1,187,903
837,795

68,300 1,256,203

112,549

6,315

118,864

413,868

9,394

423,262 315,902

16,490 332,392

345,584

36,101

381,685

66,036

101,694

5,671

107,365

306,966

9,394

316,360 220,168

15,679 235,847

208,967

35,292

244,259

903,831

(มีตอ)
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-5ตารางที่ 2 (ตอ)
รายการ
ขอมูล

ภาคตะวันออก CEO8

ฉะเชิงเทรา

ตางประ
เทศ

ตาง
ประเทศ

ไทย

รวม

ไทย

บานญาติ/เพือ่ น

325,456

2,098

327,554

10,117

ที่พักในอุทยาน
ฯ

11,093

166

11,259

บานรับรองฯ

13,559

0

13,559

738

รายได(ลานบาท)

4,157.77

371.64

4,529.41

855.77

นักทองเที่ยว

2,412.18

147.72

2,559.90

นักทัศนาจร

1,745.59

223.92

1,969.51

รวม

ไทย

ตาง
ประ
เทศ

รวม

ไทย

ปราจีนบุรี

สระแกว

ตางประ
เทศ

ตาง
ประ
เทศ

รวม

ไทย

-

98,879

89,819

645

90,464

126,641

2,710

-

2,710

5,915

166

6,081

2,468

-

2,468

738

5,313

-

5,313

-

-

7,508

-

7,508

13.67

869.44

1,168.39

18.48

1,186.87

744.87

35.95

780.82

1,388.74

143.44

7.30

150.74

803.69

14.81

818.50

567.86

26.10

593.96

897.19

99.51

996.70

712.33

6.37

718.70

364.70

3.67

368.37

177.01

9.85

186.86

491.55

204.03

695.58

-

10,761
-

-

หมายเหตุ: ไมมีขอมูลจังหวัดสมุทรปราการ

อาจมีการนับซ้ํา
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 2005 http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php
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-

809

รวม

98,879

-

644

นครนายก

127,450

303.54 1,692.28

-6ตารางที่ 3 จํานวนสถานที่พกั แรม หองพัก และอัตราการเขาพัก ในพื้นที่ CEO8 ป 2546-2547
ขอมูลที่พัก

รวม
2547

2546

ฉะเชิงเทรา
2547
2546

นครนายก
2547
2546

ปราจีนบุรี
2547
2546

จํานวนสถานพักแรม (แหง)

83

71

10

11

26

14

24

23

กลุม 3

18

10

1

1

11

5

6

4

กลุม 4

24

20

1

1

11

6

8

กลุม 5

41

41

8

9

4

3

จํานวนหองพัก (หอง)

3,852

3,475

614

627

1,185

กลุม 3

1,306

1,016

168

168

กลุม 4

1,013

876

184

กลุม 5

1,533

1,583

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%)

23

23

9

4

4

10

10

19

19

865

1,042

972

1,011

1,011

746

529

392

319

184

256

158

251

212

322

322

262

275

183

178

399

441

689

689

32.02

30.98

44.37

47.27

41.07

40.20

33.33

33.98

หมายเหตุ: ไมมีขอมูลจังหวัดสมุทรปราการ
อาจมีการนับซ้ํา
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 2005 http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php
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สระแกว
2547
2546

-71. ภาพรวมของเครือขายวิ ส าหกิ จ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)

ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นมีธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมาย ไมวาจะเปนธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริการที่พักหรือโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร บริษัทนําเที่ยว รานขายของที่ระลึก บริการ
ยานพาหนะ รานขายอุปกรณเพื่อการทองเที่ยวตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งมีทั้งผูประกอบการรายยอยที่เปนเพียง
ชาวบานทั่วไปและผูประกอบการรายใหญที่เปนนักธุรกิจเต็มตัว ในปจจุบันจํานวนผูประกอบการมี
มากขึ้นทําใหเกิดการแขงขันกันคอนขางสูงในทุกระดับ ทั้งการแขงขันในเขตพื้นที่เดียวกัน แขงขัน
ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศอีกดวย ดังนั้นการที่จะพัฒนาใหธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่แหง
นี้มีความเขมแข็งและยืนหยัดอยูไดอยางดีและมั่นคงมากพอ จึงจําเปนตองผลักดันใหเกิดการรวมตัว
และเชื่อมโยงกันระหวางผูประกอบการตาง ๆ ทั้งนี้ ธุรกิจหลักสําคัญที่ตองไดรับการพัฒนาใน
เครือขายอุตสาหกรรมนี้ คือ ธุรกิจบริการที่พัก/โรงแรม และธุรกิจบริการนําเที่ยวหรือบริษัททัวร
ตาง ๆ เนื่องจากหากธุรกิจทั้งสองสวนนี้มีการพัฒนาจนเติบโตและเขมแข็งแลวในขณะเดียวกันก็จะ
นําไปสูการพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ ดังที่กลาวขางตนในทางออมดวย กลาวคือ นักทองเที่ยวมิใชเพียงแค
จะเดินทางมาทองเที่ยวอยางเดียวเทานั้น แตหากมีเวลาก็ยอมตองพักคางแรม ตองรับประทาน
อาหารประจําทองถิ่น รวมทั้งตองมีการซื้อของที่ระลึกหรือของฝากติดมือกลับบานอีกดวย ดังนั้น
หากสามารถสงเสริมใหธุรกิจหลักทั้งสองสวนขางตนเติบโตขึ้นมากเพียงใดก็จะเปนการผลักดันให
ธุรกิจที่เกี่ยวโยงอื่น ๆ เติบโตตามไปดวยอยางแนนอน
อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดอันจะทําใหเกิดธุรกิจทองเที่ยวในแตละสวนธุรกิจขึ้นมาได
นั้น ปจจัยที่ขาดไมไดเลยก็คือ แหลงทองเที่ยวหรือทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ นั่นเอง ซึ่งในแต
ละทองถิ่นก็จะมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป สําหรับในพื้นที่ภาค
ตะวันออกกลุมจังหวัด CEO8 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศและสิ่งแวดลอมตาง ๆ จะมีพื้นที่ติดปา ภูเขา
และแม น้ํ า เป น ส ว นใหญ ดั ง นั้ น จึ ง เหมาะที่ จ ะท อ งเที่ ย วแบบสั ม ผั ส กั บ ความหลากหลายของ
ธรรมชาติหรือที่เรียกวาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั่นเอง ซึ่งแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมจังหวัดนี้
มีความหลากหลายมากพอสมควร กลาวคือ มีแหลงทองเที่ยวที่สามารถจะรองรับการสัมผัสกับ
ธรรมชาติไดทั้ง ปา เขา สายน้ํา และสรรพสัตวนานาชนิด ดวยวิธีการที่มีทั้งยาก งาย และมีหลาย
ระดับใหเลือก ไมวาจะเปน การเดินเทาเขาปา ปนผา ปนจักรยาน ลองแกงหรือพายเรือไปตาม
สายน้ํ า เล น น้ํ า ตก รวมทั้ ง การดู น ก ดู ผี เ สื้ อ หรื อ สอ งสั ต ว น านาพั น ธุ อี ก ทั้ ง ในปจ จุ บั น แหล ง
ทองเที่ยวเหลานี้ยังคงอยูในสภาพที่คอนขางสมบูรณ พรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวไดจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม การที่นักทองเที่ยวจะเลือกเดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่เหลานี้หรือเลือกที่จะทํา
กิ จกรรมต าง ๆ ข างต น นั้ น มิ ใ ช ขึ้ นอยูกับ ความพรอ มของแหลงทอ งเที่ยวทางธรรมชาติ เ ท านั้ น
หากแตที่สําคัญยังขึ้นอยูกับความพรอมของอาคาร สถานที่พักแรมวานาสนใจ มีความสวยงามและ
ปลอดภัยเพียงใด มีความสะดวกสบายดานสาธารณูปโภคพื้นฐานเรื่อง น้ําและไฟฟา มากนอย
เพี ย งใด รวมทั้ งยังต องคํ านึงถึงความมั่ นคงปลอดภัยของอุปกรณที่ ใ ชในการทอ งเที่ย วหรือทํา
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-8กิจกรรมแตละประเภทอีกดวย นอกจากนี้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานของผูประกอบการรวมทั้งพนักงานผูใหบริการก็เปนปจจัยสําคัญยิ่งเชนกัน
เพราะหากผูประกอบการหรือผูใหบริการไมมีความชํานาญมากพอยอมสรางความไมพึงพอใจแก
ลูกคา ซึ่งนั่นเทากับเปนการตัดทอนลูกคาของตนเอง ในทางตรงกันขามหากผูประกอบการหรือผู
ใหบริการมีความพรอมและเชี่ยวชาญในการทํางาน การบริหารจัดการและการบริการลูกคาไดเปน
อยางดีแลว ลูกคาก็จะรูสึกประทับใจและอาจกลับมาใชบริการอีกในโอกาสตอไปหรือมีการแนะนํา
ต อ ไปยั ง เพื่ อ นฝู ง อั น จะเป น การเพิ่ ม ลู ก ค า ให กั บ ผู ป ระกอบการได อี ก ด ว ย อย า งไรก็ ต าม
นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่ดีแลว ปจจัยสําคัญยิ่งที่จะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยาง
มั่นคงและกาวหนาก็ตองอาศัยเงินทุนที่จะใชหมุนเวียนในธุรกิจอยางตอเนื่องและเพื่อการขยายตอ
เติมกิจการใหดียิ่งขึ้นตอไปไดอีกดวย
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น การท อ งเที่ ย วในแนวผจญภั ย ต า ง ๆ กํ า ลั ง ได รั บ ความนิ ย มจาก
นักทองเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับกิจกรรมสวนใหญในแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมักเปนกิจกรรม
แนวผจญภัย อาทิ การเดินปา ปนผา ลองแกง ลองแพ พายเรือ ปนจักรยาน สองสัตว ฯลฯ ดังนั้น
ตลาดหรือลูกคาที่สําคัญของธุรกิจนี้คือ นักทองเที่ยวที่รักการผจญภัยและการสัมผัสกับธรรมชาติ
อยางใกลชิด ซึ่งมีทั้งนักทองเที่ยวภายในประเทศและตางประเทศ
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนวาในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมีธุรกิจ
หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง นอกเหนื อ จากการบริ ก ารที่ พั ก และบริ ก ารนํ า เที่ ย วมากมาย
ดังตอไปนี้
1. ธุรกิจบริการยานพาหนะเดินทางหรือการคมนาคมขนสง ซึ่งมีทั้งการบริการ
ของกรมการขนสงและบริการของภาคเอกชน ไดแก การบริการใหเชาเหมารถตู รถยนต เรือ เพื่อ
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
2. ธุรกิจรานอาหาร ในทุกพื้นที่ตองมีอาหารเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและผูคนที่
ผานไปมาอยางแนนอน ธุรกิจรานอาหารจึงตองมีควบคูกับธุรกิจทองเที่ยวเสมอ แมในพื้นที่บางจุด
ที่เขาถึงไดยากลําบาก เชน น้ําตก แตก็ยังมีผูประกอบการนําเอาอาหารเขาไปบริการขายใหกับ
นักทองเที่ยว
3. รานจําหนายสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกตาง ๆ เดิมทีนั้นเปนสินคาในทองถิ่น
ที่ชาวบานในบริเวณแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ นํามาวางขายใหกับนักทองเที่ยว แตในปจจุบันไดมีการ
ผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นมาจําหนายมากขึ้น โดยเฉพาะนับตั้งแตรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ดังนั้นในเกือบทุกทองถิ่นจึงมีสินคาพื้นเมืองของตนเอง
ออกมาจําหนายมากมาย ซึ่งนอกจากจะทําขายกัน ณ แหลงผลิตโดยตรงแลว ยังมีการสงใหกับศูนย
หรือรานจําหนายสินคาพื้นเมืองอีกดวย
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-94. รานจําหนายอุปกรณเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด สําหรับใช
ในการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ การทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นกิจกรรมสวนใหญก็ตองใชอุปกรณชวยที่
หลากหลายเชนกัน ไมวาจะเปนอุปกรณในการเดินปา การปนผา ปนจักรยาน ลองแกง หรือสอง
สัตว เหลานี้ลวนตองใชอุปกรณเสริมทั้งสิ้น และยิ่งมีอุปกรณมากเพียงใดก็จะยิ่งชวยใหมีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบายในการทํากิจกรรมมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นหากการทองเที่ยวในกลุมนี้
เติบโตก็จะผลักดันใหธุรกิจรานจําหนายอุปกรณทองเที่ยวเติบโตตามไปดวยเชนกัน
5. ธุรกิจรับเหมากอสราง หากธุรกิจการบริการที่พัก โรงแรม รีสอรทตาง ๆ ไดรับ
การสงเสริมและเติบโตขึ้น มีนักทองเที่ยวมากขึ้นนํามาซึ่งรายไดที่มากขึ้นแลว ธุรกิจดังกลาวยอม
ตองมีการปรับปรุงซอมแซม อาคารสถานที่ใหดีขึ้นและรองรับนักทองเที่ยวใหมากขึ้นดวย รวมทั้ง
เมื่อมีการขยายกิจการตามมาก็จะตองพึ่งพาแรงงานในการกอสรางจากธุรกิจรับเหมากอสรางนั่นเอง
ซึ่งนั่นเทากับเปนการสงเสริมความกาวหนาแกธุรกิจนี้อีกตอหนึ่งดวย
นอกจากธุรกิจขางตนแลว ยังมีธุรกิจสําคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไม
น อ ยเช น กั น ทั้ ง ในส ว นของสถาบั น การเงิ น ที่ จ ะคอยสนั บ สนุ น ด า นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นให แ ก
ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ตองมีการเชื่อมโยงกับบริษัทประกันภัยหรือประกัน
ชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจนําเที่ยวหรือบริษัททัวรตาง ๆ ที่จะตองมีการทําประกันใหกับลูกคา
เพื่อคุมครองในระหวางการเดินทางทองเที่ยวกับบริษัทดวย รวมทั้งการที่จะสงเสริมการตลาด
เพื่ อ ให เ ป น ที่ รู จั ก และดึ ง ดู ด เชิ ญ ชวนลู ก ค า ให เ ข า มาท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ก็ ต อ งมี ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางสม่ําเสมออีกดวย
การที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะสามารถพัฒนาใหเติบโตไดนั้น มิใชจะขึ้นอยูกับ
การรวมกลุมและเชื่อมโยงกันระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของเทานั้น หากแตยังตองไดรับการสนับสนุน
อยางดียิ่งจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งมีสวนชวย
สงเสริมและพัฒนาทักษะความรูในดานตาง ๆใหแกผูประกอบการและแรงงาน เชน การฝกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนทางธุรกิจ
การตลาดและการประชาสัมพันธ เปนตน อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่จะผลิตบุคลากรหรือแรงงานเขา
สูภาคอุตสาหกรรมนี้อีกดวย ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกกลุมจังหวัด CEO8 นี้ก็มีสถาบันการศึกษาที่
ใหการสนับสนุนทางวิชาการอยูหลายหนวยงานเชนกัน อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร โรงเรียนเทคโนโลยีสระแกว สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันการจัดการ
โรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ รวมทั้งสถาบันอบรมในทางอาชีพดวย นอกจากนี้ยังตอง
พึ่งพาการรวมกลุมของสมาคม ชมรม หรือองคกรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการชวยเหลือและสงเสริมกัน
และกัน อันจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมนี้ไดเปนอยางดี และที่ขาดไมไดคือ
ตองไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่องทั้งในปจจุบันและ
อนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง อยาง การทองเที่ยวแหงประเทศ
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- 10 ไทย (ททท.) ที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริมพัฒนาการ
ท อ งเที่ ย วของประเทศ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแตไมทําลายสิ่งแวดลอม
กระทรวงคมนาคมที่จะชวยดูแลการใหบริการดานคมนาคมขนสงเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางดวย
ความสะดวกและปลอดภัยตลอดเสนทาง รวมทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน กรมสรรพากร ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของใกลชิดกับพื้นที่ทองเที่ยวก็คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็มีสวนที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทุก ๆ ดาน
ใหดียิ่งขึ้นตอไปได ดังรายละเอียดในภาพที่ 1
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ธุรกิจหลัก (Core Activities)

ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

ตลาด (ปลายน้ํา)
นักทองเที่ยวภายในประเทศ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

นักทองเที่ยวตางประเทศ
อาคาร สถานที่
อุปกรณอํานวยความ
สะดวกสาธารณูปโภค
อุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัย ฯลฯ

ธุรกิจที่พัก / โรงแรม

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
การคมนาคม/ขนสง

บริษัทนําเที่ยว/
ธุรกิจบริการนําเที่ยว

ผูประกอบการ/ผูใหบริการ
การบริหารจัดการ

รานอาหาร
สถาบันการเงิน
ศูนยจําหนายสินคาพืน้ เมือง

เงินทุน /ขยายกิจการ

บริษัทประกันภัย
กอสราง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
สถาบันอบรมในทางอาชีพ
สถาบันการจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยวนานาชาติ
(I-TIM)
• มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร
• โรงเรียนเทคโนโลยีสระแกว

•
•
•
•
•
•

กลุม สมาคม ชมรม องคกร
หอการคาจังหวัด
สมาคมมัคคุเทศก
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว
(ATTA)
• สมาคมโรงแรมไทย (THA)
• สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ (PGA)
• สมาคมภัตตาคารไทย
• ชมรมแหลงทองเที่ยว
• สมาคมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
และผจญภัย
• ชมรมธุรกิจการทองเทีย่ ว
จังหวัดตาง ๆ
• สมาคมทองเที่ยวบูรพา
• สมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ภายในประเทศ
•
•
•
•

หนวยงานภาครัฐ
• กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ภาคกลางเขต 3 (ชลบุรี
สมุทรปราการ)
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ภาคกลางเขต 8 (นครนายก
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี )
• คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• กระทรวงคมนาคม
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ
• องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 1 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กลุมจังหวัด CEO8)
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รานจําหนายอุปกรณ
การทองเที่ยว

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

- 12 2. ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย แวดล อ มทางธุ ร กิ จ ของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
กลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก (CEO8)
จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ (Assessing Business
Environment) โดยใชกรอบแนวความคิด Diamond Model ของ Professor Michael E. Porter พบจุด
แข็ง และจุดออนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในภาคตะวันออก ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่
จะตองคํานึงถึงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของ
ภูมิภาคตะวันออกอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางปจจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้
เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor conditions) พบวาภาคตะวันออก โดยเฉพาะ
กลุ ม จั ง หวั ด CEO8 (สมุ ท รปราการ นครนายก ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุ รี และสระแก ว ) มี แ หล ง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนจํานวนมาก ผูประกอบการสวนใหญเปนคนทองถิ่นในพื้นที่ จึงมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ แตยังขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และผูประกอบการสวนใหญยัง
ไมไดอยูในระบบ นอกจากนี้การคุมครองนักทองเที่ยวยังไมเพียงพอ ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการ
ใชบริการ ทั้งนี้ฤดูกาลในการทองเที่ยวเปนอีกประเด็นที่ควรใหความสนใจ กลาวคือ ทําอยางไรใหมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวตลอดป มิไดมาเฉพาะชวงใดชวงหนึ่งเชนในปจจุบัน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
พบวาภาคตะวันออกนอกจากจะมีแหลงทองเที่ยวแลว ยังมีสินคาและบริการในรูปแบบอื่นที่ดึงดูด
ใจนักทองเที่ยวไดในระดับหนึ่ง ถึงแมจะมีการรวมกลุมเปนชมรม หรือ สมาคมบาง แตยังขาดการ
เชื่อมโยงในแตละแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางเปนระบบ นอกจากนี้ธุรกิจการทองเที่ยวไปยัง
ประเทศกัมพูชาเปนโอกาสทางธุรกิจ (Niche) ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในกลุมจังหวัด CEO8
ไดอีกประการหนึ่ง
เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) พบวานักทองเที่ยวชาวไทยมี
ความพิถีพิถันในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาเอง มีอัตรา
การกลับมาเที่ยวซ้ําสูง แตจะเปนแบบเชาไป เย็นกลับ อาจเนื่องจากยังขาดที่พักระดับมาตรฐาน และ
การใหความสนใจเรื่องความปลอดภัยนอย นักทองเที่ยวสวนใหญไมใหความสนใจเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and
Rivalry) ภาคตะวันออก โดยเฉพาะกลุมจังหวัด CEO8 จะมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็ง คือ มีแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถแขงกับภูมิภาคอื่นได หรือแมกับตางประเทศก็ตาม แตยังขาดแนวคิด
เชิงรุกในการแขงขันกับตางชาติ และขาดการวางกลยุทธการจัดการทองเที่ยว และการตลาดชวง
นอกฤดูกาลทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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- 13 บทบาทรัฐบาล (Government Role) รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนทางด านการ
ท อ งเที่ ย ว และมี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในทุ ก ระดั บพื้น ที่ รวมทั้ ง ให ค วามสํ า คั ญในการอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตยังขาดความเขมงวดในการควบคุมการสรางมลภาวะของ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางหลีกเลี่ยงไมได และยังขาดการ
สนับสนุนทางดานการเงิน การลงทุนอยางจริงจัง
กลาวไดวาภาคตะวันออกมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศหลายแหง แตยังตองสงเสริมให
ผูประกอบการเขาใจถึงความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่จะยกขึ้นมาเปนจุดขายได ควรพัฒนา
ระบบการบริหาร การจัดการใหไดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัย การเชื่อมโยงกลุมธุรกิจที่
รวมตัวกันบางแลวใหเปนกลุมใหญและเขมแข็งยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวกับประเทศเพื่อน
บาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ และการตลาดเชิงรุกอยางตอเนื่องทั้งในประเทศ และตางประเทศ
รายละเอียดดัง ภาพที่ 2
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- 14 บทบาทรัฐบาล
+ มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนคูแขงในภูมภิ าคอื่น
และประเทศใกลเคียง
+ การแขงขันในพืน้ ที่มนี อยมาก
+ มีกิจกรรมเสริมที่สงเสริมตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- ไมมีแนวคิดเชิงรุกตอการแขงขันกับตางชาติ
- ขาดความรูและเงินทุนในการทําการตลาดเชิงรุก
- ยังไมมุงเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนหลัก
- ขาดการวางกลยุทธการจัดการทองเที่ยวและการตลาดชวง
นอกฤดูกาลทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ฤดูรอน)

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธุรกิจ

เงื่อนไขปจจัยการผลิต
+ มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในพื้นที่
เปนจํานวนมาก
+ ผูประกอบการสวนใหญมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
+ การคมนาคมสะดวก ใกลสนามบิน
สุวรรณภูมิ
- การเดินทางไปยังชายแดนกัมพูชายังไม
สะดวกพอ
- ไมไดรับ การพัฒนาทีเ่ พียงพอตอการเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับ
มาตรฐาน
- ไมไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินอยางเปนรูปธรรม
- ขาดการประชาสัมพันธ และจัดการอยาง
เปนระบบ
- มีฤดูกาลในการทองเที่ยว
- การคุมครองนักทองเที่ยวยังไมได
มาตรฐานสากล

+ รัฐบาลมีนโยบายใหทุกจังหวัดจัดทําแผนและพัฒนาการ
ทองเที่ยว ทํารายไดเขาประเทศ
+ มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวในทุกระดับพื้นที่
+ รัฐบาลใหความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- ขาดการเขมงวดกับการสรางมลภาวะของโรงงาน
อุตสาหกรรม
- ขาดการสนับสนุนดานการเงินอยางจริงจัง
- มีกฎระเบียบที่เขมงวดบริเวณหนาดานไทย-กัมพูชา

เงื่อนไขดานอุปสงค

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน

+ สวนใหญเดินทางมาเองแบบเชาไปเย็นกลับ และมีอตั ราการกลับมา
เที่ยวซ้ําสูง
+ นักทองเที่ยวไทยมีความพิถพี ิถนั ใน
การเลือกสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- ยังขาดที่พักระดับมาตรฐาน
- ใหความสนใจเรื่องความปลอดภัย
นอย
- สวนใหญไมใหความสําคัญดานการ
อนุรักษ

+ มีสินคาและบริการหลากหลาย ดึงดูดใจนักทองเที่ยว
+ มีกลุม ชมรม และสมาคม เชือ่ มโยง ชวยเหลือและสนับสนุน
การทองเที่ยวในพืน้ ที่ทงั้ 5 จังหวัด และพืน้ ที่ใกลเคียง
+ มีสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกสนับสนุนดานการผลิต
บุคลากร และดานวิชาการ
- ยังขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและสิ่งจูงใจอื่นกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางเปนระบบ
- ขาดการสื่อสาร เชื่อมโยงแนวคิด และการทํางานรวมกันใน
เชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กลุมจังหวัด
CEO8) ตาม Diamond Model
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- 15 3.การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
กลุม จัง หวัด ภาคตะวั น ออก (CEO8)
จากการวิ เคราะห และประเมินระดับศักยภาพเครือขายวิ สาหกิ จ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กลุมจังหวัด CEO8) จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดม
ความคิด (Focus Group) สรุปไดวา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กลุม
จังหวัด CEO8) อยูในกลุม Fragmented Cluster แตมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสูกลุม Seeking direction
ไดสูงมากเนื่องจากมีการรวมตัวกันของผูประกอบการอยางเขมแข็ง แตยังมีบทบาทที่จํากัด และอยู
ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการตลาดและความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศไมมาก
นัก แตก็ยังมีกลุมนักทองเที่ยวที่มีความตองการในการทองเที่ยวเชิงนิเวศและกลับมาเที่ยวซ้ําอีก ยัง
มีโอกาสในการทําการตลาดได ถามีความชัดเจนในแนวทางการพัฒนาใหเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางจริงจังรวมกัน จะสามารถพัฒนาใหมีระดับศักยภาพมากขึ้นได ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
ไดดังภาพที่ 3
3. Reorganization

6. Stars

2. Seeking direction

5. Potential Stars

1. Fragmented

4. New Wave

ภาพที่ 3 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กลุมจังหวัด
CEO8)
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- 16 4.ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
ปจจัยแหงความสําเร็จของการยกระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปไดดังนี้
1. การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเขมแข็ง
เนื่องจากปจจุบันผูประกอบการทองเที่ยวกลุมจังหวัด CEO8 มีการรวมกลุมกันในชื่อ “เบญจบูรพา
สุวรรณภูมิ” โดยไดรวมกันจัดทํา แผนยุทธศาสตรฯ อยางไรก็ตาม องคประกอบของกลุมก็ยังไม
สมบูรณเพียงพอ และยังขาดผูนํากลุมที่จะประสานกับองคกรที่เกี่ยวของ ดังนั้นหากไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และองคกรภาครัฐ เชนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การ
ทองเที่ยว แหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ก็จะทํา
ใหเครือขายวิสาหกิจนี้มีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาผูประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวของในธุรกิจดานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เปนเรื่องจําเปนเรงดวนที่ตองยกระดับความรู ทักษะ และแนวคิดของผูประกอบการให
เขาใจ และมีความสามารถในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกตอง ปจจุบันผูประกอบการ
ส ว นใหญ ยั ง ไม แ น ใ จว า การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศคื อ อะไร มี ม าตรฐานอย า งไร นอกจากนั้ น
ผูประกอบการควรมีการพัฒนาในดานการจัดการเชิงธุรกิจยุคใหม สูการแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับโลก สวนในระดับแรงงานหรือพนักงานผูใหบริการนั้นยังตองพัฒนาความรู และทักษะ
ในการใหบริการระดับสากล รวมทั้งควรวางแผนการผลิตใหมีจํานวนเพียงพอ
3. การฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม แมวาใน
พื้นที่กลุมจังหวัด CEO8 จะมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูมาก แตก็ยังตองการการฟนฟู และพัฒนา
ใหไดมาตรฐาน อีกทั้งจําเปนตองสํารวจและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม เพื่อจูงใจนักทองเที่ยวให
เขาสูพื้นที่ทุกฤดูกาล
4. การเชื่อมโยงจุดทองเที่ยวในระดับภูมิภาค และตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบอินโดจีน เชน กัมพูชา จีน เวียดนาม เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวเขาสูพื้นที่ใหมากขึ้น ทั้งนี้
ตองพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอดวย
5. การประชาสัมพันธ และการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง
โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในพื้นที่
6. การพัฒนาระบบฐานขอมูล และการวิจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายและในการประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
7. การสนับสนุนใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อจัดตั้ง หรือขยายกิจการ
ใหเพียงพอ โดยมีการใหคําปรึกษาและพัฒนาผูประกอบการรวมไปดวย
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บทที่ 2
แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
10.
10. กรุงเทพฯ
4.กลุมจั
 มจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎร
ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา

- 18 2.2 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
(CEO8)

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน
ชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน
ชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม
- 18 สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
3.1 แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก (CEO8)
จากการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพและป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ ของเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นํามาซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และแผนงาน/โครงการของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังรายละเอียดใน
ลําดับตอไปนี้
วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ เชื่อมโยงสูภูมิภาค และเปน
ประตูสูอินโดจีน ภายใตการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตชุมชน”
พันธกิจ
1. พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูและความสามารถใน
การบริหารและจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเขมแข็ง
3. พัฒนาแหลงทองเที่ ยวเชิ งนิเวศใหไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ และสามารถ
แขงขันได ในระดับสากล
4. สงเสริมการทําการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและตางประเทศอยางเปน
ระบบ และตอเนื่อง
5. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการและการบริการ
2. การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเขมแข็ง
3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิมใหไดมาตรฐาน
4. การทําการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ
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ตารางแสดงวิสัยทัศนของแตละจังหวัดในภาคตะวันออก
จังหวัด
นครนายก

วิสัยทัศน
"เปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกและนาอยู เมืองใหมมาตรฐานผังเมืองสูง
ล้ํายุค เพิ่มฐานเศรษฐกิจแกประชาชน อนุรกั ษฟนฟูธรรมชาติ สิ่งแวดลอมคูการ
พัฒนา การเกษตรกาวหนาสูสากล และเปนสังคมฐานความรู"
เปนเมืองนาอยูคูเมืองหลวง เปนศูนยกลางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ฉะเชิงเทรา
และแหลงผลิตอุตสาหกรรมสูตลาดโลก
สมุทรปราการ ศูนยกลาง Logistics เพื่อการสงออกสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เปนเมือง
อุตสาหกรรมหลักของชาติ สะอาด นาอยู และเปนแหลงรองรับการขยายตัวของ
สนามบินสุวรรณภูมิ
“ปราจีนบุรีเมืองนาอยู เชิดชูทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรมกาวหนา
ปราจีนบุรี
ภูมิปญญาแพทยแผนไทย”
“เมืองงามชายแดนบูรพานาอยู ประตูสูอินโดจีน ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
สระแกว
เขตทองเที่ยวเชิงนิเวศ”
ตารางแสดง ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของกลุมจังหวัด CEO8
ยุทธศาสตร
1. แหลงรองรับการ
ขยายตัวของเมือง
หลวงและสนามบิน
สุวรรณภูมิ

เปาประสงค
1.1 เปนแหลงรองรับการขยายตัวของ
เมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ ที่
มีสภาพแวดลอมที่ดี ปจจัยพื้นฐานได
มาตรฐานพอเพียง ปลอดภัยและมีการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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กลยุทธ
1. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่
พั ฒ นาพิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม ภารกิ จ
อยางเปนระบบ
2. พัฒนาปจจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเพี ย งพอในเขตพื้ น ที่ พั ฒ นา
พิเศษ
3.
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
บ า น เ มื อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ที่ ดี ข อ ง
ประชาชนที่ อ าศั ย ในเขตพื้ น ที่
พัฒนาพิเศษ
4. พัฒนาเมืองใหมและบริวาร
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ยุทธศาสตร
2. ศูนยกลางการแพทย
แผนไทยและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

เปาประสงค
2.1 มีแหลงทองเที่ยวที่มีความ
สมบูรณ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครันและมีกิจกรรมทองเที่ยวที่
หลากหลายสูระดับชาติและ
นานาชาติและสอดคลองกับ
ทรัพยากรทองถิ่น

2. ศูนยกลางการแพทย 2.2 ศูนยกลางการแพทยแผนไทย
แผนไทยและการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
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กลยุทธ
1.การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สิ่ง
อํานวยความสะดวกและสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความ
หลากหลายสูระดับชาติและ
นานาชาติ
2. การสนับสนุนการทองเทีย่ วเชิง
สุขภาพ
3. การสรางจิตสํานึกการจัดตัง้
องคกรเครือขายและพัฒนา
บุคลากรการทองเที่ยว
4. การประชาสัมพันธและ
การตลาด
5. การพัฒนาสินคาเพื่อการ
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
กิจกรรมและการตลาด
1. พัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีคุณภาพ
มาตรฐานครบวงจร
2. ขยายชองทางการบริการแพทย
แผนไทยและการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑสมุนไพรทั้งในและ
ตางประเทศ
3. สงเสริมการประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงรุก
4. พัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทย
ใหมีชื่อเสียงระดับสากล
5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและการบริการ
การแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร
เปาประสงค
3. ศูนยกลาง Logistics 3.1 เปนศูนยกลางการผลิตสินคา
เชื่อมโยงเกษตรกรรม เกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่
สูอินโดจีนและ
ตองการของตลาดโลก
ตลาดโลก

3.2 เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
ตอเนื่องและเชื่อมโยงดานยานยนต
ชิ้ น ส ว นยานยนต อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สิ่ ง ทอ เครื่ อ งหนั ง อาหารแปรรู ป
และอื่น ๆ

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

กลยุทธ
1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตร
2. ยกระดับคุณภาพเกษตรใหได
มาตรฐานสากล
3. ยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะแรงงานดานเกษตรกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
4. การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคา
เกษตรแบบดั้งเดิมไปสูสินคาแบบ
ใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
การเกษตร
1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
(R&D) โดยมุง เนนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม
2. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล
3. พัฒนาไปสูอ ุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐาน ใชเทคโนโลยีสะอาด
(Clean Technology)
4. พัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตาม
ความตองการของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุม
จังหวัด
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ยุทธศาสตร
3. ศูนยกลาง Logistics
เชื่อมโยงเกษตรกรรม
สูอินโดจีนและ
ตลาดโลก

เปาประสงค
3.3 เปนศูนยกลาง Logistics
เชื่อมโยงภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมสูอินโดจีนและ
ตลาดโลก

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบ Logistics ครบ
วงจรสําหรับสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงภาค
การคาระหวางประเทศ
2. พัฒนาศูนยกลางการคา บริการ
รวบรวมและกระจายสินคาสูอ ินโด
จีน
3. พัฒนาบุคลากรดาน Logistics
4. สงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

3.4 การบริหารจัดการน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาลุมน้าํ เจาพระยา บางปะ
กง ปราจีนบุรี ทะเลสาบและลํา
น้ําาสาขา (แมน้ํานครนายก)
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และดินเพื่อการเกษตรใหทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
3. การจัดทําขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ลุมน้ํากลุม
จังหวัด
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จังหวัด
นครนายก

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
1. เมืองทองเที่ยว 1. เปนเมือง
1.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวย
เชิงนิเวศระดับ ทองเที่ยวเชิง
ความสะดวกและสงเสริมกิจกรรมการ
โลก
นิเวศและผจญภัย ทองเที่ยวใหมคี วามหลากหลายสู
ระดับชาติและนานาชาติภายใตผังพื้นที่
เฉพาะเพื่อการทองเที่ยว
1.2 การสงเสริมและสนับสนุนทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Spa)
1.3 การสรางจิตสํานึกที่ดี การจัดตั้ง
องคกรเครือขายและพัฒนาบุคลากรดาน
การทองเที่ยว
1.4 การประชาสัมพันธการตลาด
1.5 การพัฒนาสินคาเพื่อ การทองเที่ยว
ใหสอดคลองกับกิจกรรมการตลาด
1.6 การรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว
2. เมืองนาอยู
2.1 พัฒนาปจจัยพื้นฐานใหมีคุณภาพและ
พอเพียง
2.2 การแกไขปญหาสังคมและความ
เดือดรอนของประชาชน
2.3 การรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
2.5 การพัฒนาเมืองใหมและเมืองบริวาร
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จังหวัด
นครนายก

ยุทธศาสตร
3. การเกษตร
กาวหนาสูสากล

4. สังคม
ฐานความรู

สมุทรปราการ

1.ศูนยกลาง
ลอจิสติกส
(Logistics
Center) ของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต

เปาประสงค

กลยุทธ
3.1 สงเสริมการผลิตดานการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสงออก
3.2 สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางการ
ผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ
ระดับ
ประเทศ
3.3 สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
รากหญา
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาลุมน้าํ เจาพระยา
บางปะกง ปราจีนบุรี และลําน้ําสาขา
3.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการเกษตร
4.1 สงเสริมและพัฒนาความรูเพื่อสราง
โอกาสและรายได
4.2 สงเสริมและพัฒนาความรูดานไอที
และสื่ออื่น ๆ
4.3 สงเสริมโอกาสใหผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ
4.4 สงเสริมการใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูและภูมปิ ญญาทองถิ่น
1. เปนศูนยกลาง 1.1 พัฒนาระบบ Logistics ครบวงจร
ลอจิสติกสเพื่อ สําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
การสงออกสินคา เพื่อเชื่อมโยงกับภาคการคาระหวาง
เกษตรกรรมและ ประเทศ
อุตสาหกรรม
1.2 พัฒนาบุคลากรดาน Logistics
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ยุทธศาสตร
2. ศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องและ
เชื่อมโยง
(Industrial
Cluster) สู
ตลาดโลก

เปาประสงค
2. เปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องและ
เชี่อมโยง
(Industrial
Cluster) ดานยาน
ยนต ชิ้นสวนยาน
ยนต ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
สิ่งทอ เครื่อง
หนังและอาหาร
แปรรูป
3. แหลงรองรับ 3. เปนแหลง
การขยายตัวของ รองรับการ
สนามบินสุวรรณ ขยายตัวของ
ภูมิ
สนามบินสุวรรณ
ภูมิ ทั้งทางดาน
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
และการบริการ
อยางครบวงจร
และมีการบริหาร
การจัดการ
บานเมืองที่ดี
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กลยุทธ
2.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)
โดยมุงเนนอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)
2.2 ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล
2.3 พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐาน โดยใชเทคโนโลยีสะอาด
(Clean Technology)
2.4 พัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
3.1 วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพื้นที่
พัฒนาพิเศษ
3.2 การบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดีในพืน้ ที่พัฒนาพิเศษ
3.3 สงเสริมและสนับสนุนความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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ยุทธศาสตร
4. รองรับ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุม
จังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง

เปาประสงค
4.1 เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศทีใ่ กลเมือง
หลวง
4.2 เปนแหลง
ผลิตสมุนไพร
และบริการดาน
แพทยแผนไทยที่
มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และ
ไดรับการยอมรับ
จากประชาชน
4.3 เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตร
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่
ตองการของ
ตลาด
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กลยุทธ
4.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว สิง่ อํานวย
ความสะดวก และสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมคี วามหลากหลาย
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ
4.3 การสรางจิตสํานึก การจัดตั้งองคกร
เครือขายและพัฒนาบุคลากรทองเที่ยว
4.4 ขยายชองทางการบริการการแพทย
แผนไทยและจําหนายผลิตภัณฑ
สมุนไพร ในสถานพยาบาลของรัฐ
4.5 การคุมครองผูบริโภคใหปลอดภัย
จากการบริการการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรที่ไมไดมาตรฐาน
4.6 ยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรใหได
มาตรฐานสากล
4.7 การปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตร
แบบดั้งเดิมไปสูสินคาแบบใหมที่
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น
4.8 การบริหารจัดการทรัพยากรดินเพื่อ
การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
4.9 การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ภาคการเกษตร
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ฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร
5. การแกไข
ปญหาความ
ยากจนและการ
กระจายรายได
6. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค
5. ประชาชนมี
การเพิ่มและ
กระจายรายได

6. บานเมือง
สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย
มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมทีด่ ี
1.วางผังเมือง
1. เพื่อใหเมือง
รองรับการ
เติบโตอยางมี
ขยายตัวของเมือง ดุลยภาพ เพื่อ
หลวง และ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
สนามบินสุวรรณ ทั้งดานความ
ภูมิอยางมี
ปลอดภัย และ
ศักยภาพ
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ

2.สงเสริมแหลง
ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม

2. เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมมี
คุณภาพ
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กลยุทธ
5.1 การเพิ่มและกระจายรายไดเพื่อยก
ฐานะผูมีรายไดต่ํา

6.1 การจัดการสิ่งแวดลอมทีด่ ีและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 การฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 พัฒนาผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน
ใหครอบคลุมและสอดคลองกับกลุม
จังหวัด
1.2 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ชุมชน และประชาชน มีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อสรางสุข
ภาวะที่ดี
1.4 พัฒนาบริการภาครัฐใหมีคุณภาพ
2.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว สิง่ อํานวย
ความสะดวก สินคาและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
2.2 การสรางจิตสํานึก จัดตั้งองคกร
เครือขาย และพัฒนาบุคลากรการ
ทองเที่ยว
2.3 สงเสริมการประชาสัมพันธและ
การตลาด
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ยุทธศาสตร

ฉะเชิงเทรา

3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การอนุรักษ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค

กลยุทธ

3. ฟนฟูระบบ
3.1 การบริหารจัดการลุมน้ําบางปะกงนิเวศลุมน้ําบาง ปราจีนบุรีอยางยั่งยืน
ปะกง-ปราจีนบุรี 3.2 การสรางจิตสํานึก จัดตั้งเครือขาย
รักษแมนา้ํ บางปะกง
3.3 พัฒนาพื้นที่ปาชายเลน

4. สงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรม
ปลอดภัยจาก
สารพิษและ
อุตสาหกรรมสู
ตลาดโลก

4. เพื่อเปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูป
ปลอดสารพิษ
และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องที่มี
คุณภาพได
มาตรฐาน
5. เพิ่มขีด
5. พัฒนาทุนทาง
ความสามารถใน สังคมและ
การแขงขันและ เสนทางคมนาคม
กระจายสินคาสู เพื่อรองรับการ
ตลาดโลก
แขงขันของ
ตลาดโลก
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4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ํา
4.2 พัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปร
รูปใหไดมาตรฐาน
4.3 สนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ

5.1 ยกระดับการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรดานเกษตรกรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร
5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาให
สอดคลองกับตลาดโลก โดยมุงเนน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
5.3 พัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัด
5.4 พัฒนาผลิตภัณฑและสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐานและ
เทคโนโลยีสะอาด
5.5 เสริมสรางศักยภาพ การผลิต
การตลาด และการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน
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เปาประสงค

ฉะเชิงเทรา

5. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขันและ
กระจายสินคาสู
ตลาดโลก

5. พัฒนาทุนทาง
สังคมและ
เสนทางคมนาคม
เพื่อรองรับการ
แขงขันของ
ตลาดโลก

ปราจีนบุรี

1. เมืองนาอยู

กลยุทธ

5.6 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเขมแข็ง
5.7 พัฒนาบุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกดาน
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5.8 ยกระดับการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร
5.9 พัฒนาเสนทางคมนาคมรองรับการ
ขยายตัวของการขนสงสินคา และ
Logistics สูตลาดโลก
5.10 พัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยง
การขนสงสินคากลุมจังหวัดสูตลาดคา
ชายแดน ทาเรือแหลมฉบัง และสนามบิน
สุวรรณภูมิ
1. ดานความ
1.1 การบริการขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
ปลอดภัยและการ ที่ดี โดยจัดใหมีสาธารณูปโภคและ
ไดรับบริการจาก บริการสาธารณะครบครัน มีระบบการ
ภาครัฐที่มี
คมนาคมที่ดี
คุณภาพ
1.2 การแกไขปญหาความยากจนและ
เสริมรายไดโดยสงเสริมใหประชาชนมี
งานทํา มีรายไดมั่นคงเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ คาครองชีพไมสูง มีที่อยูอาศัย
อยางพอเพียง
1.3 การพัฒนาคนเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็ง โดยพัฒนาคนใหมีศกั ยภาพ มี
โอกาสไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
มุงเนนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินยั มีสุขภาพดี
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ยุทธศาสตร
1. เมืองนาอยู

เปาประสงค
1. ดานความ
ปลอดภัยและการ
ไดรับบริการจาก
ภาครัฐที่มี
คุณภาพ

กลยุทธ
1.4 การรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การแกไขปญหายาเสพติด
อุบัติภัย การจัดระเบียบสังคม และอํานวย
ความยุติธรรม
1.5 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. การทองเที่ยว 2. เปนแหลง
เชิงนิเวศ
ทองเที่ยวที่มีความ
สมบูรณและสิง่
อํานวยความ
สะดวกครบครัน
มีกิจกรรมและ
สินคาเพื่อการ
ทองเที่ยว
หลากหลาย
สามารถเพิ่ม
รายไดและจํานวน
นักทองเที่ยวให
เพิ่มมากขึ้น

2.1 การบริหารจัดการทองเที่ยวที่ดี โดย
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของควบคุมการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มี
ความปลอดภัยและใหกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการบริการทางการทองเที่ยวดาน
ที่พัก รานอาหาร หองน้ํา
2.2 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
รวมถึง ยกระดับในดานภาษาและมารยาท
การใหบริการใหไดมาตรฐาน
2.3 พัฒนาสินคา OTOP ใหเปนของที่
ระลึก พัฒนาการตลาด ขอมูลขาวสาร
และการประชาสัมพันธใหทนั สมัย
รวดเร็ว
2.4 การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวก
และสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวใหมี
ความหลากหลาย และหากิจกรรม
นําเสนอแหลงทองเที่ยวคุณภาพใหม
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ยุทธศาสตร

เปาประสงค

3. เกษตรกาวหนา 3. เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตร
เกษตรแปรรูปที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย
โดยสรางมูลคา
เพิ่ม เพื่อเชื่อมโยง
ไปสูเชิงพาณิชย
และการสงออก
โดยการเพิ่ม
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป
รายได และ
งานวิจยั และ
พัฒนา
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กลยุทธ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินคา
การเกษตรไปสูมาตรฐานเพิม่ มูลคาใน
ดานความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
ในพืชผัก ผลไม ประมง ปศุสัตว พัฒนา
และจัดระบบการควบคุม ตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินคาเกษตรและอาหาร
รวมทั้ง ใหมกี ารบริหารจัดการน้ําในลุม
น้ําและแหลงน้ําใหมีประสิทธิภาพ
สรางระบบเตือนภัยการปองกันน้ําทวม
และแกไขปญหาน้ําเนาเสีย
3.2 สรางมูลคาเพิ่มจากโซการผลิต โดย
พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป
การตลาด ใหใชประโยชนอยางคุมคา
รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร
3.3 สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยสรางโอกาสใหเกษตรกรได
อบรมพัฒนาความรู และเขาถึงแหลง
เงินทุน การแปลงสินทรัพยเปนทุน และ
การบริการของรัฐอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

- 33 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของกลุมจังหวัด CEO8
จังหวัด
ปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
3. เกษตรกาวหนา 3. เปนแหลงผลิต 3.4 สงเสริมงานวิจยั พัฒนาสิ่งประดิษฐ
สินคาเกษตรฯ
ดานการเกษตร และพัฒนาความรูให
เกษตรกร โดยการสงเสริมใหนักวิชาการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร เขามามี
สวนรวมในงานวิจยั และพัฒนาดาน
การเกษตรรวมทั้งการประดิษฐเครื่องมือ
การเกษตร และใหการบริการคลินิก
เคลื่อนที่ ใหคาํ ปรึกษาใหกับเกษตรกร
เปนรายบุคคล
4. อุตสาหกรรม 4. เปนแหลงผลิต 4.1 สรางแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนดาน
กาวหนา
สินคา
อุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมเขา
อุตสาหกรรม
สูมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
ISO 18000 HACCP พัฒนาระบบ
ตอเนื่องและ
สงออก โดยการ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหสามารถ
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาคนดาน
รวมทั้ง ใหมีระบบขอมูลที่ทันสมัย และ
ทักษะ
ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop
เทคโนโลยี
service) และสงเสริมใหมีการรวมกลุม
โดยการสราง
แรงจูงใจ ใหเกิด (industrial cluster) ของอุตสาหกรรม
การลงทุน การ ตอเนื่องและเชือ่ มโยง
4.2 กํากับดูแลสิ่งแวดลอม ระบบน้ําทิ้ง
แขงขันเพิ่มขึน้
พัฒนาคุณภาพ วัตถุอันตราย ใหเปนไปตามมาตรฐาน
รวมทั้งกํากับดูแล ความปลอดภัยจากการ
สินคา ทักษะ
ประกอบกิจการ สงเสริมชีวอนามัยและ
ฝมือแรงงาน
การใชเทคโนโลยีสะอาด (CLEAN
กํากับดูแล
TECHNOLOGY)
สิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย
ใหไดมาตรฐาน

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

- 34 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของกลุมจังหวัด CEO8
จังหวัด
ปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร
4. อุตสาหกรรม
กาวหนา

5. ภูมิปญญา
แพทย แผนไทย

เปาประสงค
กลยุทธ
4. เปนแหลงผลิต 4.3 กํากับ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา
สินคาฯ
ทักษะและคุณภาพชีวติ แรงงาน ยกระดับ
คุณภาพแรงงาน สรางโอกาสทางการศึกษา
ฝกทักษะฝมือแรงงาน รวมกับสถาบัน
การศึกษาและสถานประกอบการ ใน
ลักษณะทวิภาคี เพื่อใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการ
4.4 การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ยอม วิสาหกิจชุมชน ในโครงการ OTOP
เขาสูมาตรฐานสากลตามความตองการ
ของตลาด รวมทั้งใหไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง
5. เปนศูนยกลาง 5.1 พัฒนากระบวนการผลิต ขยาย
การแพทยแผน เครือขายการปลูกสมุนไพร จัดระบบ
ไทยที่มีชื่อเสียง ควบคุม ตรวจสอบ รับรองคุณภาพ
เปนที่ยอมรับใน สมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
ระดับชาติและ ใหมีคุณภาพมาตรฐานครบวงจร
นานาชาติ พัฒนา 5.2 ขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
สมุนไพรและการบริการแพทยแผนไทย
ผลิตภัณฑ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สมุนไพรไทย
5.3 สงเสริมการประชาสัมพันธและ
และบริการ
การแพทยแผน การตลาดเชิงรุก
ไทยใหเปนความ 5.4 พัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผน
ไทยใหมีชื่อเสียงระดับสากล
ภาคภูมใิ จของ
5.5 สงเสริมการวิจัย ผลิตภัณฑ และการ
ประเทศชาติ
บริการแพทยแผนไทยอยางตอเนื่อง
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จังหวัด
สระแกว

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
1. ดานการแกไข 1. เมืองงาม
ปญหาสังคมและ ชายแดนบูรพา
ความเดือดรอน นาอยู
ของประชาชน
2. ดานเศรษฐกิจ
การคาระหวาง
ประเทศและ
ชายแดน

2. ประตูสูอินโด
จีน

3. ดานการเกษตร 3. ถิ่น
อุตสาหกรรม
การเกษตร

4. ดานการ
ทองเที่ยว

4. เขตทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
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กลยุทธ
1.1 การแกไขปญหาสังคมและความ
เดือดรอนของประชาชน
1.2 บริการพื้นฐาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมแบบการมีสวนรวม
1.3 การพัฒนาดานความมัน่ คง
2.1 การพัฒนาระบบ Logistics
2.2 การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
2.3 การพัฒนาตลาดชายแดน
3.1 การพัฒนาศักยภาพ การผลิตและเพิ่ม
มูลคา การผลิตสินคาทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ
3.2 อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป
การสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)
4.1 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชื่อมโยงประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ขอมโบราณ สูนครวัด นครธม
4.2 การพัฒนา OTOP เพื่อเปนของที่ระลึก

- 36 3.2 โครงการนํารองของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
คณะที่ ป รึ ก ษาได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการสํ า คั ญ ที่ ไ ด จ ากการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และบรรจุไวในรางกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี้
1.โครงการที่ ส นั บ สนุ น พั น ธกิ จ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นา
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
1.1 โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
1.2 โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรดานการบริการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
1.3 โครงการใหความรูดานการทองเที่ยวแกผูนําชุมชนและบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก โครงการจัดตั้งเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในกลุมจังหวัด CEO8 ใหเขมแข็ง
3. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหไดมาตรฐาน
3.1 โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 5
จังหวัด พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
3.2 โครงการฟนฟูการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพ (น้ําตก
สาริกา)
3.3 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
3.4 โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติและปายสื่อความหมายธรรมชาติใน
แหลงทองเที่ยว
4. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริมการตลาด
เชิ งรุก ทั้ง ภายในประเทศและต างประเทศอยา งเปน ระบบ ไดแ ก โครงการพัฒ นาและส งเสริ ม
การตลาดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด CEO8
5. โครงการที่ ส นั บ สนุ น พั น ธกิ จ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ได แ ก โครงการศึ ก ษาขี ด ความสามารถในการรองรั บ
การทองเที่ยวและผลกระทบจากการทองเที่ยว
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- 37 โครงการนํารองของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
1. โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรดานการบริการการทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศ
2.โครงการให ค วามรู ด า นการท อ งเที่ ย วแก ผู นํ า ชุ ม ชนและบุ ค ลากรองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในกลุม
จังหวัด CEO8 ใหเขมแข็ง
เมื่ อ พิ จ ารณาโครงการจากแผนปฏิ บั ติ ก ารส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศแลว สามารถแบงโครงการตามระยะเวลาดําเนินการได ดังนี้
โครงการระยะสั้น
1. โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรดานการบริการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
2. โครงการใหความรูดานการทองเที่ยวแกผูนําชุมชนและบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 5
จังหวัด พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
4. โครงการฟนฟูการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพ (น้ําตก
สาริกา)
5. โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติและปายสื่อความหมายธรรมชาติใน
แหลงทองเที่ยว
6. โครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด CEO8
โครงการระยะปานกลาง
1. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาด า นการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวและผลกระทบ
จากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3. โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการระยะยาว (ตอเนื่อง)
โครงการพัฒนาเครือขา ยวิสาหกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเ วศในกลุ ม
จังหวัด CEO8 ใหเขมแข็ง
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- 38 โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (CEO8)
โครงการจัดตัง้ ศูนยฝกอบรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและเหตุผล
ผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ CEO8 สวนใหญเปนคนในพื้นที่ที่มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษควบคูไปกับการลงทุนในธุรกิจหลัก นอกจากนี้ ผูประกอบการสวนใหญยังใชทุน
ของตนเองจึงมีความพรอมระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศยังขาดแคลน
บุคลากรดานการบริการที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ดังนั้น จึงควรมีสถานที่ที่พรอมในการพัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น อยางนอยหนึ่งแหงในกลุมจังหวัด CEO8
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาโอกาสและแนวทางการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการจัดการและบริการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความเขาใจและ
สามารถบริหารและจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (การจัดการบริการการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
และบริการเสริม)
เปาหมาย
ใหมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ 20
สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดในกลุมจังหวัด CEO8
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กลุมจังหวัด
สถาบันการศึกษา
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CEO8

- 39 กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. จัดทําโปรแกรมการจัดตั้งศูนยฝกอบรมและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
2. ดําเนินการจัดตั้งศูนยฝกอบรมตามแผนที่วางไว
3. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. ดําเนินการฝกอบรม ติดตาม และประเมินผล
5. ประเมินผล
ระยะเวลา
จัดทําโปรแกรมและศึกษาความเหมาะสมโครงการ 1 ป ดําเนินการจัดตั้ง 2 ป (ต.ค. 2549 –
ก.ย. 2551)
งบประมาณ
ศึกษาและพัฒนาโครงการ 2 ลานบาท (พ.ศ. 2549) จัดตั้งศูนยฯ 50 ลานบาท (พ.ศ.25502551) รวม 52 ลานบาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ศู น ย บ ริ ก ารการฝ ก อบรมที่ มี ค วามพร อ มและความเชี่ ย วชาญสู ง ในการจั ด อบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศทุกระดับ
2. ผูประกอบการและบุคลากรมีความรูความเขาใจในการทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น
3. สามารถเพิ่มคุณภาพของการประกอบธุรกิจและการบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
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- 40 โครงการฝกอบรมผูประกอบการและบุคลากรดานการบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและเหตุผล
แมวาธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการขยายตัวและไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมาก
ขึ้นตามลําดับ รวมทั้งมีแนวโนมของการแขงขันทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน จึงมี
ความจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมีวิสัยทัศน แนวคิด และความสามารถในการจัดการ และการบริการอยางมี
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสรางผูประกอบการและบุคลากรเขาสูการบริการการทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่ไดมาตรฐาน
2. เพื่อสรางเครือขายกําลังคนที่ครอบคลุมการทองเที่ยวทั่วไปและเฉพาะทางหรือ
เฉพาะถิ่น รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เปาหมาย
ใหมีบุคลากรในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศทุกระดับทีม่ ีคุณภาพเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 20
สถานที่ดําเนินการ
สถาบันการศึกษาในทองถิ่น
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศทุกระดับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมจังหวัด CEO8 สถาบันการศึกษา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. จัดทําโปรแกรมการฝกอบรม และ/หรือหลักสูตรการฝกอบรม และหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ สําหรับผูประกอบการและบุคลากรที่สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. จัดทําโครงการผลิตมัคคุเทศกเชิงนิเวศในทองถิ่น ผลิตมัคคุเทศกทั่วไปในทองถิ่น
(หลายภาษา)
3. ดําเนินการตามโปรแกรมฝกอบรมระยะสั้นและระยะยาว
4. สรางกิจกรรมและดําเนินการ เชน ผลิตยุวมัคคุเทศก การพัฒนาผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ ไดแก
คนขับรถ คนขับเรือ พนักงาน เสิรฟอาหาร พนักงานขาย เปนตน
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- 41 ระยะเวลา
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ป พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
งบประมาณ
จัดการตามแผนทุกป ปละ 0.6 ลานบาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการและบุคลากรมีความรู ที่ถูกตองเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. นักทองเที่ยวไดรับบริการที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจสูง
3. มีการรวมมือกันระหวางผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางเปนระบบ
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- 42 โครงการใหความรูดานการทองเที่ยวแกผูนาํ ชุมชนและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนกระบวนการที่ตองการการสนับสนุนและดําเนินการ
รวมกันทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูนําในทองถิ่น ทั้งที่เปนผูนําทางการและผูนําไมเปนทางการ
ประกอบกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมี ค วามพิ เ ศษ ซั บ ซ อ นในกระบวนการพั ฒ นาที่ ต อ งให
ความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการถายทอดความรูความเขาใจสูนักทองเที่ยว
ตาง ๆ ดวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนาความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดลอมในหมูผูเกี่ยวของ ผูนําในทองถิ่นจึงเปนกลุมแรกที่ตองไดรับความรูเพื่อนําไปใชในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งการถายทอดสูประชาชนในพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ ในระดับ
ทองถิ่น
2. เพื่อใหผูนําทองถิ่นเปนแกนกลางในการถายทอด สนับสนุน และควบคุมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถิ่น
3. เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีรวมกันในการบูรณาการการทองเที่ยวในทองถิ่น
เปาหมาย
มีผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว ไดรับ
ความรูและความเขาใจ ไมนอยกวา 2 คนตอตําบลในแตละป
สถานที่ดําเนินการ
ทุกจังหวัด
กลุมเปาหมาย
ผูนําทั้งที่เปนทางการไมเปนทางการ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวจากชุมชน
ตาง ๆ
ผูรับผิดชอบ
สํานักพัฒนาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันการศึกษา
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- 43 แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูนําและบุคลากรจาก อบต. อบจ. กลุม และชมรม
ตาง ๆ เปนเวลา 2 วัน ตอชุด รวมไมนอยกวา 4 ชุดตอจังหวัดในหนึ่งป
2. ศึกษาดูงานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (โดยชุมชน) ในหรือนอกกลุมจังหวัด ชุด
ละ 2 ตัวอยาง เปนเวลา 4 วัน
3. ประเมินผลการดําเนินงาน หลังจากการเขารวมกิจกรรมแลว 3 เดือน
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ
2 ป (1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2551)
งบประมาณที่ใช
ปละ 1.2 ลานบาท [20 x (อบรมสิบคน สองวัน 20,000 + ดูงานสิบคนสี่วัน 40,000)]
การติดตามและประเมินผล
ใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของสมาชิกกอนและหลังการสัมมนา ในดานการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ ตลอดจนการเผยแพรความรูสูชุมชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูนําชุมชนและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิสัยทัศนและแนวคิดที่ถูกตอง
เกี่ยวกับบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ผู นํ า ชุ ม ชนและบุ ค ลากรองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ป
ประยุกตใชในการวางแผนและดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
3. ประชาชนในทองถิ่นไดรับการถายทอดความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากผูนําชุมชนและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- 44 โครงการสํารวจและประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 5 จังหวัด พรอมทั้งจัดทํา
ฐานขอมูลทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
หลักการและเหตุผล
พื้นที่ CEO8 มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติจํานวนมากที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศได แต แ หล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ห ลายแห ง ยั ง ไม ไ ด รั บ การพั ฒ นา ขาดการ
ประชาสัมพันธ และยังเปนแหลงทองเที่ยวที่รองรับนักทองเที่ยวไดในบางชวงเวลาเทานั้น ทั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนายังไมมีระบบเพียงพอเพราะขาดขอมูลศักยภาพของแหลง อีกทั้งยังไมมีการ
ประสานการพัฒนาเปนโครงขายที่นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการในกลุมจังหวัด ดังนั้น
จึงควรมีการสํารวจ ศึกษาศักยภาพและจัดทําฐานขอมูล GIS
วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
2. เพื่อศึกษาและวางแผนการพัฒนาตามศักยภาพ ความสําคัญและความสามารถในการ
เชื่อมโยงเปนโครงขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 5 จังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเพิ่มแหลง
ทองเที่ยวใหม
เปาหมาย
ใหการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมีปริมาณและจํานวนเพิ่ มขึ้น และสามารถสราง
โครงขายการทองเที่ยวไดอยางนอย 2 โครงขายในสามป
สถานที่ดําเนินการ
กลุมจังหวัด CEO8
กลุมเปาหมาย
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมจังหวัด CEO8 ททท. สถาบันการศึกษา
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- 45 กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทํางานศึกษา หรือวาจางหนวยงานทางวิชาการ
2. สํารวจขอมูลของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่มีศักยภาพ
3. บันทึกในฐานขอมูลในระบบ GIS
4. วิเคราะหศักยภาพและความเชื่อมโยง พรอมจัดวางโครงขายการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5. วางแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
ระยะเวลา
ศึกษาและวางแผน พรอมจัดทําฐานขอมูล 1 ป (เริ่มทันที หรือ ต.ค. 2549)
งบประมาณ
3 ลานบาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมจังหวัด CEO8
2. ไดโครงขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศและแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในโครงขาย
3. แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
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- 46 โครงการฟน ฟูการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพ (น้ําตกสาริกา)
หลักการและเหตุผล
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติโดยทั่วไปเปนทรัพยากรหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางไรก็
ตาม แหลงทองเที่ยวเหลานั้นมักมีการใชประโยชนทางการทองเที่ยวอยางไมเหมาะสม หรือแบบ
มุงเนนนักทองเที่ยวกระแสหลักที่ใหความสนใจการพักผอนหยอนใจมากกวาการศึกษาเรียนรู
ธรรมชาติ น้ําตกสาริกา เปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่มีการพัฒนาในทิศทางดังกลาว ซึ่ง
ปจจุบันอยูในภาวะทรุดโทรม มีปญหาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชประโยชนที่ดิน และการรวมมือกันระหวางภาครัฐ ทองถิ่น และประชาชน ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนตองทําการฟนฟูสภาพการทองเที่ยวดวยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะพัฒนาให
ไดแหลงทองเที่ยวที่ดีแลว ยังเปนการฝกการดําเนินงานรวมกันในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในทองถิ่นที่สามารถนําไปประยุกตในที่อื่นๆ ไดดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวตัวอยางใหเปนแหลงทองเที่ยวนําในการพัฒนา
2. เพื่อพัฒนาและศึกษากระบวนการในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชตนแบบ
ที่มีความเหมะสมเปนตัวอยาง
3. เพื่อสรางตัวแบบการบูรณาการในทางปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาหมาย
ใหน้ําตกสาริกาไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศตนแบบของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในกลุมจังหวัด
สถานที่ดําเนินการ
น้ําตกสาริกา จังหวัดนครนายก
กลุมเปาหมาย
ผูนําและผูประกอบการที่มีสวนรวมในการฟนฟู
หนวยงานที่รับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา
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- 47 กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทํางานศึกษาวางแผนพัฒนาในทองถิ่นโดยไดรับการสนับสนุนจากสถานบัน
วิจัยและวางแผนที่มีประสบการณ
2. ศึกษา สํารวจและวิเคราะหขอมูลของแหลงทองเที่ยวน้ําตกสาริกา
3. วิเคราะห กําหนดแนวทาง ออกแบบและกําหนดแผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการพัฒนาขั้นตนในระยะที่ 1
ระยะเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการใน 3 ป (1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2552)
งบประมาณที่ใช
1. ศึกษาออกแบบ 0.5 ลานบาท (6 เดือนแรก)
2. พัฒนาเบื้องตน 2 ลานบาท (6 เดือนหลัง)
3. พัฒนาตามแบบที่กําหนด 5 ลานบาท (สองปหลัง)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. แผนการพัฒนาน้ําตกสาริกาที่ถูกตองและไดมาตรฐาน
2. กระบวนการการพัฒนาที่ประชาชนมีสวนรวม
3. แหลงทองเที่ยวตนแบบเพื่อการสาธิตและขยายผล
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- 48 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักการและเหตุผล
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่แตกตางจากการปฏิบัติเดิม ซึ่ง
ตองการการพัฒนารูปแบบการจัดการ เพื่อสนับสนุนการใหบริการในพื้นที่ การจัดการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ครอบคลุมการจัดการสี่ดาน คือ การจัดการพื้นที่ การจัดการดานกิจกรรมและการให
ความรูระบบนิเวศ การจัดการดานการอนุรักษ และการสรางการมีสวนรวม การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพื้นที่กลุมจังหวัด CEO8 จะชวยใหการ
พัฒนามีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการที่ตองปรับตัวใหเปนเอกลักษณแตกตางจาก
การใหบริการกระแสหลัก
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงรูปแบบและกระบวนการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกตองและ
สามารถปฏิบัติไดในทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนากระบวนการการใหบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกผูประกอบการ
3. เพื่อ วางรู ป แบบการบริ ห ารและประสานงานการจัด การการท อ งเที่ย วเชิ งนิ เ วศ
โดยรวม
เปาหมาย
มีรูปแบบการบริหารจัดการ และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
สถานที่ดําเนินการ
กลุมจังหวัด CEO8
กลุมเปาหมาย
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า สถาบั น การศึ ก ษา
ผูประกอบการ
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- 49 กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎี กระบวนการ และรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ทบทวนการดําเนินงานที่มีอยูในพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพและความพรอมในการ
ปรับตัวกับรูปแบบใหม
3. จัดวางรูปแบบและกระบวนการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. เผยแพรและใหคําแนะนําแกผูเกีย่ วของ
ระยะเวลา
เริ่มดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 ตอเนื่องถึง ป 2552
งบประมาณ
4 ลานบาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. รูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในพื้นที่
2. มีการนํารูปแบบที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
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- 50 โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติและปายสื่อความหมายธรรมชาติในแหลงทองเที่ยว
หลักการและเหตุผล
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีหัวใจอยูที่การอนุรักษทรัพยากรแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และเปน
เครื่องมือในการใหการศึกษานอกระบบที่ชวยสรางจิตสํานึกในการอนุรักษในทุกภาคสวน ดังนั้น
การใหความรูในการทองเที่ยวจึงเปนหัวใจที่สําคัญของกิจกรรมการทองเที่ยว รูปแบบการใหความรู
มีหลากหลายวิธี การจัดปายสื่อความหมายธรรมชาติที่ถูกตองและไดมาตรฐานในเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ เ ป น การลงทุ น ที่คุ มค า และเป น วิ ธีห นึ่ ง ในการพัฒ นาการทอ งเที่ย วไปสู เ ป า หมายที่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถใหความรูแกนักทองเที่ยวได แมวาจะเดินทางทองเที่ยวโดยลําพัง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมีเสนทางศึกษาธรรมชาติท่ดี ึงดูดใจนักทองเที่ยว
2. เพื่อใหแหลงทองเที่ยวมีสื่อความรูแกนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม
เปาหมาย
มีแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศที่จดั ทําเสนทางศึกษาธรรมชาติและปายสื่อความหมายธรรมชาติ
ในแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
สถานที่ดําเนินการ
กลุมจังหวัดCEO8
กลุมเปาหมาย
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูน ําชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูประกอบการ
สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. สํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวเปาหมาย และกําหนดเสนทางศึกษาธรรมชาติ
2. วางแผนการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวพรอมกําหนดสาระและจุดจัดทําปายสื่อความหมาย
ธรรมชาติ
3. ดําเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว
4. ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
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- 51 ระยะเวลา
เริ่มดําเนินงานปงบประมาณ 2550 ตอเนื่องถึง 2552
งบประมาณ
3 ลานบาท (3 แสนบาท ตอแหลงทองเที่ยว จํานวน 10 แหลง)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศที่ไดมาตรฐานเพิม่ ขึ้น
2. นักทองเที่ยวไดรับความรูที่ถูกตองและมีความพึงพอใจ
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- 52 โครงการจัดตัง้ เครือขายวิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุมจังหวัด CEO8 ใหเขมแข็ง
หลักการและเหตุผล
การประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมสามารถดําเนินการโดยโดดเดี่ยวไดงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกลุมวิสาหกิจชุมชน เพราะการทองเที่ยวเชิงนิเวศตองประสานงานและไดรับ
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของอื่นๆ ความรวมมือกันทั้งภายในกลุมและกับภายนอกกลุมเปนสิ่งสําคัญ
ปจจุบันมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ ในรูปแบบของ กลุม ชมรม
และสมาคม แตยังขาดการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ อยางเปนระบบ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ หรือ Cluster การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ กลุมจังหวัด CEO8 ใหมีความเขมแข็งเพื่อมุงสูความสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไวรวมกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเขมแข็งและยั่งยืน
2. เพื่อสรางเสริมความรวมมือที่เปนเอกภาพในการพัฒนา การลงทุน และการควบคุม
คุณภาพของธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เปาหมาย
มีเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเขมแข็งและยั่งยืน
สถานที่ดําเนินการ
กลุมจังหวัด CEO8
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการวิสาหกิจการทองเที่ยว (เชิงนิเวศ) และบุคลากรจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมจังหวัด CEO8 ททท. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถาบันการศึกษา สมาคม/
ชมรมที่เกี่ยวของ
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- 53 กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. สํารวจขอมูลผูประกอบการการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ หรือเกี่ยวเนื่อง (ธุรกิจหลัก ตนน้ํา
และปลายน้ํา)
2. จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดในการวางแผนการจัดตัง้ เครือขายวิสาหกิจฯ
3. จัดตั้งเครือขายวิสาหกิจฯ โดยคัดเลือกผูนําและสมาชิกกลุมที่ครบองคประกอบ
4. จัดประชุมเครือขายวิสาหกิจฯ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน และวางแผนยุทธศาสตรรวมกัน
5. ดําเนินการตามแผนที่วางไว
ระยะเวลา
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 5 ป (ป พ.ศ. 2549 ถึง 2553)
งบประมาณ
เตรียมการพัฒนาเครือขาย 0.5 ลานบาท ดําเนินการปละ 0.3 ลานบาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการ SMEs ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และบุคลากรจากองคกรที่เกี่ยวของ
รวมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีทิศทาง ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมนี้โดยรวม

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

- 54 โครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด CEO8
หลักการและเหตุผล
การตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความจํากัดในแงประเภทและคุณภาพของนักทองเที่ยว
ซึ่งมักมีความพิถีพิถันในการเลือกแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และตองการขอมูลที่ถูกตองและ
สามารถเปรีย บเทีย บได ด ว ยตนเอง ดังนั้น จึง ควรพั ฒ นาตลาดในสื่อ ที่หลากหลาย สื่ อ ที่เ ขาถึ ง
เปาหมายเหลานี้ที่ลงทุนนอยในเชิงเปรียบเทียบ ในยุคนี้คือการสื่อผานทางเว็บไซต การจัดทําสื่อ
ดังกลาวใหมีลักษณะบูรณาการในกลุมจังหวัด นอกจากเปนการลงทุนที่เหมาะสมและไดประโยชน
สูงแลว ยังสามารถสงเสริมการพัฒนาโครงขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่กลุมฯ ไดพัฒนาขึ้น สวนการ
พัฒนาดานอื่นอาจตองรุกไปสู ตลาดเปาหมายทั้งในและตางประเทศ โดยมีการเตรี ยมการและ
วางแผนอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิจัยตลาดที่เปนเปาหมายของพื้นที่
2. เพื่อสรางการประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อที่ทันสมัย
3. เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความเขาใจการทองเที่ยวและเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว
เปาหมาย
การตลาดที่เขาถึงกลุมเปาหมายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อเว็บไซตของกลุมจังหวัด
ที่มีผูเขาชมสูง
สถานที่ดําเนินการ
กลุมจังหวัด CEO8
กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้งกลุมตลาด จีน ญี่ปุน ฯลฯ (หลายภาษา)
ผูรับผิดชอบ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถาบันการศึกษา
ผูประกอบการ
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- 55 แนวทางการดําเนินงาน
1. ศึกษาและวิจัยตลาดการทองเที่ยวที่คาดวาจะเปนกลุม เปาหมายของพื้นที่กลุมจังหวัด
2. จัดทําเว็บไซตและสรางกิจกรรมผานเว็บไซต
3. จัดทําสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมจังหวัดเพื่อเผยแพรในสื่อตาง ๆ
4. จัดโปรแกรมการทองเที่ยวตัวอยาง โดยเชิญสื่อมวลชนมาเปนนักทองเที่ยว
5. ติดตามและประเมินผล
ระยะเวลา
เริ่มทันทีหรือ1 ต.ค. 2549
งบประมาณทีใ่ ช
5 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
ใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานและติดตามประเมินผลทั้งผานเว็บไซต และในพื้นที่
ทองเที่ยวดวยการสอบถาม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เผยแพรขอ มูลกลุมจังหวัดไปทัว่ โลกดวยภาษาที่หลากหลาย
2. ทําใหมีนกั ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขาสูพ ื้นที่มากขึ้น
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- 56 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวและผลกระทบจากการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
หลักการและเหตุผล
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีหัวใจอยูที่การอนุรักษทรัพยากรแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และเปน
เครื่องมือในการสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษในทุกภาคสวน ดังนั้นการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะตองมีจังหวะกาวที่เหมาะสมและคํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) เพื่อเปนฐานการกําหนดขนาดการพัฒนา และการกําหนด
มาตรการปองกันแกไขปญหาที่มีอยู
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว
2. เพื่อลดและปองกันผลกระทบจากการทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวและชุมชน
3. เพื่อใชประกอบในฐานขอมูลการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เปาหมาย
มีขอมูลเพียงพอในการกําหนดการพัฒนา
สถานที่ดําเนินการ
กลุมจังหวัด CEO8
กลุมเปาหมาย
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูน ําชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. สํารวจขอมูลแหลงทองเที่ยวเปาหมาย และคัดเลือกพื้นที่เรงดวน
2. ทําการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวและผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวในพืน้ ที่ที่คัดเลือก
3. จัดทําขอเสนอแนะ
ระยะเวลา
เริ่มดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 ตอเนื่องถึง ป 2552
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- 57 งบประมาณ
2 ลานบาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดกรอบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สามารถรองรับการทองเที่ยวและมีการปองกัน
ผลกระทบไดอยางเหมาะสม
2. ไดรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวทีย่ ั่งยืน
3. แหลงทองเที่ยวมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
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