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ค าน า 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นภารกิจส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และตามที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีหลักการท างานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า “การ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  มีการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากข้ึน 

การถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยว ได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 ภารกิจ ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุง 
ดูแล บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  ซึ่งภารกิจดังกล่าวก าหนดถ่ายโอนให้แก่เทศบาล 
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุ่มงาน  
เลือกท าโดยอิสระ  และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายด้วย 

เพ่ือให้การบริหารงานและการบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวของ เทศบาลต าบลท่าข้าม มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลท่าข้ามข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อไป  
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 เทศบาลต าบลท่าข้าม ตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ า สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1 - 2 เมตร มีสภาพเป็น 
ปุาชายเลน สภาพน้ าในแม่น้ าบางปะกงมีความหลากหลายตามฤดูกาล เรียกว่าเมือง 3 น้ า คือมีทั้งน้ าเค็ม น้ ากร่อย 
และน้ าจืด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการประมงและอุตสาหกรรม เช่น การเลี้ยงปลากะพงและโรงงานอุตสาหกรรม 
ด้วยการที่เป็นพ้ืนที่ปากแม่น้ าท าให้มีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลท่าข้าม ได้แก่ การล่องเรือชมธรรมชาติปากแม่น้ าบางปะกง การท่องเที่ยวและท า
กิจกรรมบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกท้ังยังก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะตามมาตราที่ ๑๖ ก าหนดให้เทศบาลต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในข้อ ๘ 
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เทศบาลต าบลท่าข้ามในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าข้าม จึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดการพัฒนา
กลุ่มผู้น าชุมชนด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มแกนน าในด้านอาชีพและการบริการที่มีศักยภาพด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวในต าบลให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการการท่องเที่ยว การวางแผนกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และเชิงวัฒนธรรม สร้างและเชื่อมเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป  เพ่ือให้การท่องเที่ยวของต าบลท่าข้ามปรับตัวได้
ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเทศบาลต าบลท่าข้ามจึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศบาลต าบลท่าข้าม พ.ศ. 25๖๒ – 256๔ ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในต าบล สามารถน ากลยุทธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมหรือถูกท าลายเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในปริมาณที่
เหมาะสมรวมทั้งการบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น  
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ส่วนท่ี 2 
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  เพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมบริการพัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก การ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยในแต่ละปี  สามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศนับแสนล้านบาท ขณะเดียวกันธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2552. นโยบายภาษีเพ่ือกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย. 
บทความวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.) รวมทั้งยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบทตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลท่าข้าม พ.ศ. 25๖๒ – 256๔ ขึ้น จึงต้อง
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนี้ 

2.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก  

2.1.1 โครงสร้างการตลาดและแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก  
1) การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว  องค์การการท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Organization : 

UNWTO)  ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี  พ.ศ.2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาค
ที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือภูมิภาคเอเชียตะวันออก แปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 
3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ( World Tourism Organization : (UNWTO)  

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด  กลุ่มประเทศ  BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) มี
รายได้เพ่ิมข้ึนและมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต UNWTO คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จีนจะเป็น
ตลาดส่งออกและน าเข้านักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีนักท่องเที่ยว 100-120 ล้านคน/ปี (World Tourism 
Organization : (UNWTO) 

3) การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  การทวีบทบาทส าคัญของตลาดเกิดใหม่ซึ่งตลาดเหล่านี้  
ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในทวีปเอเชียทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และตลาดขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น 
กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียกลาง เป็นต้น หลาย
ประเทศจึงมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การก าหนดกลยุทธ์ และการใช้นโยบายปกปูอง
คนของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือแย่งชิงตลาดในเวทีโลก  

4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก  อัตราการเพ่ิมของประชากรโลกอยู่ที่ระดับ  1.11  
ในปัจจุบันจะลดลงเป็นระดับ 0.86 ในช่วงปี  2563-2568 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2552. วิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11.) โดยประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกเริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุประเทศเยอรมัน ญี่ปุุน รัสเซีย มีอัตราเพ่ิมของประชากรติดลบ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพร้อมในด้านเวลาและงบประมาณ สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
แบบพ านักนานและต้องการท่องเที่ยวในแหล่งที่เท่ียวที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้การกระตุ้น
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ประชาชนให้เดินทางท่องเที่ยว อาทิ การลดชั่วโมงการท างาน การสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสพัฒน า
ประสบการณ์ของตนจากการเดินทางท่องเที่ยว การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดและภาษี
นายจ้าง มาตรการดังกล่าวได้มีการด าเนินการในหลายประเทศเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศมากข้ึน  

5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ สาระ
และสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าของสินค้าในอนาคต รูปแบบของ 
e-commerce และ e-business จะมีความส าคัญและซับซ้อนมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการสืบค้นและเปรียบเทียบ
ราคามากขึ้นคาดการณ์ว่ามีประชากรโลกกว่า 1.5 พันล้านคน ท่องอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต และเกือบ 600 ล้านคน
ที่ผันตนมาเป็นสมาชิกในสังคม  Online บทบาทของอินเทอร์เน็ตซึ่งแต่เดิมท าหน้าที่เพียงให้ข้อมูลเพื่อปูอนข่าวสาร
ด้านเดียวได้กลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่กระจายข่าวการให้ข้อมูลและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว ช่องทางการขายทางอินเทอร์เน็ตก าลังได้รับความนิยม  

2.1.2 วิกฤตและความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  
1) การท่องเที่ยวโลกมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ  การก่อ

การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น โดย
ใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุน  และมีแนวโน้มคงอยู่ต่อไปในหลาย
ภูมิภาคของโลกเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาของผู้บริโภคท่ีจะชะลอ
การจับจ่ายใช้สอย ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และภาวะการแข่งขันท่ีจะรุนแรงมากขึ้น  

2) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนจาก
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง  ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค เห็นได้จากความรุนแรงของภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น พายุ   
น้ าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ช่วง 30 ปี ที่ผ่านมานี้อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นใน
แบบขั้นบันได ภัยพิบัติทางน้ าเพ่ิมข้ึน  30.7% วาตภัย (พายุ) เพ่ิมข้ึน 26.6% และแผ่นดินไหว เพิ่มข้ึน 8.6% 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552.วิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11.) ประเทศ
ต่าง ๆ จึงเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมการสร้างจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเป็นจุดขาย กระตุ้นหรือเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซื้อหาหรือใช้บริการท่องเที่ยวในอนาคต  
GreenLogistic เป็นเทรนด์ที่ถูกก าหนดให้แหล่งท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและอาจถูกก าหนดเป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

3) ความเสี่ยงของโรคระบาด  ความรุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแม้ว่าในหลายกรณีจะมีอัตราการ
เสียชีวิตต่ าก็ตามแต่โรคระบาดท่ีเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนท าให้นักท่องเที่ยวมีความกังวลและรู้สึกไม่
ปลอดภัยดังเช่นการระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่  2009 การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตลดลง 
ร้อยละ 31.6 ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 26.3 (IATA and Centre for Asia Pacific Aviation 
Source : IATAandCentreforAsiaPacificAviation)  

4) สภาวะเศรษฐกิจโลก  ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวในอนาคต  สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2551 และต่อเนื่องถึงปัจจุบันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในอนาคตเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
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มีกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ที่คาดการณ์ว่า จีน รัสเซีย และอินเดีย มีแนวโน้มเศรษฐกิจ
ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 7 ในช่วงปี พ.ศ.2558-2568  

2.1.3 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
1) พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ  ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังโดยค านึงถึงความคุ้มค่าเงินมากขึ้นประกอบกับการที่
คู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาดนักท่องเที่ยวที่หดตัวลงท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกใน
การเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึนซึ่งมีผลให้เกิดพฤติกรรม Lastminute คือใช้เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพ่ือ
ตัดสินใจในการจอง/ซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า  

2) นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือ
ภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึนทั้งนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และกรอบความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น UNWTO APEC ASEAN ACD GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC เป็นต้น ช่วยลดอุปสรรค
และข้อจ ากัดในการท่องเที่ยว  

3) นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ( Special Interest Tourism) 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( HealthTourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  (AdventureTourism) การท่องเที่ยว
เชิงศาสนา (SpiritualTourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ  (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(SportsTourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการ
ที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว แต่ละครั้งต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์กิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากรพ้ืนฐาน
ส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพและการออกก าลังกายท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( SportsTourism) มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเทศต่าง ๆ ได้แข่งขันกันแย่งสิทธิ์ในการจัดกิจกรรม หรือ  Event ด้านการกีฬาซึ่ง
ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านบุคลากร สนามแข่งขัน มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ รวมถึงกีฬาที่มีเอกลักษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้อ ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยมีชื่อเสียงใน
เรื่องของสปา การนวดแผนไทย ความพร้อมในด้านของบุคลากรมีสถานประกอบการที่มีคุณภาพซึ่งพร้อมต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต  

5) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม  ก าลัง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มมากขึ้นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่างเป็นล าดับและก าลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การจัดการที่ค านึงถึงขีดความสามารถ 
การรองรับของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและมุ่งเน้น
สิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรของพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตรา
สัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก  และได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล  
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2.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย  

2.2.1 แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของไทย  
1) ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว  ในช่วงระยะเวลา   

4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทั้งวิกฤตการณ์โรคซาร์ส ( SARS) เหตุการณ์สึนามิ
(Tsunami) การรัฐประหาร การเกิดวิกฤตราคาน้ ามัน โรคระบาดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  2009 เป็นเงื่อนไขข้อจ ากัด
ในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่โดยผลกระทบจากวิกฤตในแต่ละครั้งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนนักท่องเที่ยวอย่างเด่นชัด เช่น ภายหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณ์โรคซาร์ส ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงถึง 
50% ภายใน 3 เดือน เหตุการณ์สึนามิ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง 30% ภายใน 2 เดือน อย่างไรก็ตามพบว่า 
ภายหลังจากเกิดวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นาน
นัก  

2) สถานการณ์ทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่
นิ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงระยะเวลา
ต่อไปมีความท้าทายมากขึ้นสถานการณ์ทางการเมืองได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวและ
ภาพลักษณ์ของประเทศนับตั้งแต่การเกิดรัฐประหารในปี  2549 การปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิใน
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน -  3 ธันวาคม 2551 และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างวันที่ 8-14 
เมษายน 2552 ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจส่งผลให้จ านวนการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ลดลงอย่างรุนแรง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2552. แผนการตลาดเร่งด่วนเพื่อฟ้ืนฟูภาพลักษณ์และกระตุ้น
การท่องเที่ยวปี 2552.(อัดส าเนา) ) ถึงแม้จ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมข้ึนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 แต่วิกฤตทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน 2553 ได้ส่งผลให้สถานการณ์ท่องเที่ยวเลวร้ายลงอีกจากการเผยแพร่
ข่าวไปท่ัวโลกรวมทั้งการออก Travel Warning ของประเทศต่าง ๆ เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการ
เดินทางมาประเทศไทยส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย  

3) จ านวนนักท่องเที่ยวรายได้ค่าใช้จ่ายและวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาและวิกฤตด้านการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนและรายได้ของ
นักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตและหลังเกิดวิกฤตแต่ก็พบว่าภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปอัตราการเติบโตจะกลับไปอยู่ใน
ระดับเดิม  

4) ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภัยกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและ
นโยบายรัฐบาล โดยปี พ.ศ.2552 องค์กรการท่องเที่ยวโลกจัดล าดับด้านการจัดการกฎหมายระเบียบบริการพ้ืนฐาน
ที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว ( RegulatoryFramework) ของประเทศไทยไว้ในอันดับที่ 70 ของโลกซ่ึงอยู่ในระดับต่ ากว่ า
ปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 และหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety&Security) อยู่ในอันดับที่  118 และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ล าดับที่ 90 ของโลก  

5) มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารจัดการยังขาดเสถียรภาพขาดองค์กรกลางที่มีอ านาจใน
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การบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท าตามแผนรวมและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎระเบียบ
ของรัฐที่ตามไม่ทันการพัฒนาในภาคเอกชนการวางแผนที่ไม่น าไปสู่การปฏิบัติหรือการลงทุนขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดการ   
ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่า
การจัดการภูมิทัศน์และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกระดับท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ  
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ส่วนท่ี 3 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในท้องถ่ิน 

ดูนก...ดูโลมา...เที่ยวป่าชายเลน 
 

 

 
 

 บริเวณปากแม่น้้าบางปะกงจะมีโลมาอพยพเข้ามาในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี คือช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ บริเวณนี้มีปลาดุกทะเลจ้านวนมาก ซึ่งเป็นอาหารที่โลมาชอบมาก และมีความชุกชุม
ในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว  ชนิดโลมาที่พบ ได้แก่ โลมาอิรวดีหรือโลมาหัวบาตร (Orcaella brevirostris) โลมาเผือก
หรือโลมาหลังโหนก  (Sousa chinensis) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) ท้าให้
บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โลมาในอ่าวไทย 
 โลมาเป็นสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยปอด ปรับตัวมาอาศัยในทะเลมานานกว่า 65 ล้านปี 

เท่าท่ีมีรายงานพบในน่านน้ าประเทศไทย มีทั้งสิ้น 25 ชนิด  และพบในอ่าวไทย 4 ชนิด ได้แก่  โลมา หลังโหนก  
โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบและโลมาปากขวด  จากข้อมูลการส ารวจครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2547 ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า มีโลมาอิรวดีอยู่ในประเทศไทยประมาณ 300 ตัว โดยอาศัยอยู่บริเวณ
ทะเลสาบสงขลา 25 ตัว ปากแม่น้ าบางปะกง 50 ตัว ชายฝั่งทะเล จ.ตราด 50 ตัว ชายฝั่งทะเล จ.สตูล 40 ตัว และ
ตามฝั่งทะเลอันดามัน 60 ตัว  ส าหรับโลมาที่พบเห็นได้บ่อยใกล้ชายฝั่งอ่าวไทยหรือปากแม่น้ าบางปะกงมี 3 ชนิด คือ 
โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  และโลมา หลังโหนก การแสดงพฤติกรรมการหาอาหารของโลมาเป็นภาพที่       
น่าประทับใจและดึงดูด ให้ผู้คนหลั่งไหลกันมา
ชมจนเกิดเป็นกิจกรรมน า ชมฝูงโลมาของ
ชาวประมง มานานกว่า 10 ปี 

 
 
 

โลมาที่ปากแม่น้ าบางปะกง 

เ

กาะท่าข้าม 
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โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin)   

พบเห็นได้บ่อยและง่ายที่สุดใกล้ปากแม่น้ าบางปะกง ตลอดจนอ่าวไทยตอนในชื่อโลมาอิรวดี มาจากแหล่งที่
พบครั้งแรกโดยชาวตะวันตกในแม่น้ าอิรวดี ประเทศพม่า ซึ่งโลมาชนิดนี้สามารถว่ายน้ าเข้าไปอาศัยอยู่ตามล าน้ า
ขนาดใหญ่ในบังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย (Nahakan river-East Kalimantan)  
 ชื่อวิทยาศาสตร์  Orcaella brevirostris 

ชื่อสามัญ lrrawaddy dolphin (English) 
ชื่อวงศ์  Delphinidae 
ขนาดของโลมา ตัวเต็มวัยยาว 2 – 2.75 เมตร ลูกแรกเกิดยาว 1 เมตร  
รูปร่างของโลมา ไม่มีจงอยปาก (Beak) หัวกลมมนคล้ายโลมาหัวบาตรหลังเรียบมาก  
ล าตัว  สีน้ าเงินเทาด้านหลัง และสีเทาจางด้านท้อง และมีครีบหลังเล็กอยู่กึ่งกลางล าตัวค่อนไป

ทางหาง  
โลมาอิรวด ีเมื่อโตเต็มที่มีขนาด 2.1 – 2.7 เมตร ล าตัวสีเทาเข้ม หัวโหนกค่อนข้างกลม ไม่มีจงอยปากยื่น

ยาวเหมือนโลมาชนิดอื่น ปากค่อนข้างงุ้มเต็มไปด้วยฟันแหลมคม ครีบหลังทรงสามเหลี่ยมปลายกลมมน  ขนาด
ค่อนข้างเล็กอยู่ค่อนไปทางหาง  โลมาอิรวดี ว่ายน้ าค่อนข้างช้า  มักโผล่ครีบหลังขึ้นมาให้เห็นเพียงช่วงสั้นๆ ชอบโผล่
ส่วนหัวขึ้นมาเหนือน้ าและมองออกไปโดยรอบ  การรวมฝูงล่าปลาเป็นอาหาร  ท าให้พวกมันเป็นผู้ช่วยที่ดีของ
ชาวประมง เนื่องจากฝูงปลาที่แตกตื่นจะเตลิดเข้าไปติดอวนของชาวประมง  
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โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  (Finless  Porpoise) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Neophocaena Phocaenoides โลมาหัวบาตรหลังเรียบมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับ
โลมาอิรวดี ทั้งสีผิว ลักษณะหัว จงอยปาก และพฤติกรรม แต่มีขนาดเล็กกว่า คือระหว่าง 1.0-1.9 เมตร และไม่มีครีบ
หลัง เป็นโลมาที่อาศัยใกล้ชายฝั่ง ในเขตน้ าตื้นแม้จะพบแพร่กระจายในเขตอ่าวไทย แต่ก็พบเห็นได้ยากเนื่องจากไม่มีครีบ
หลังให้สังเกต จากรายงานของชาวประมงบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง ระบุว่าบางครั้งพบหากินร่วมกับโลมาอิรวดี 

 
 
 

 
 
 

โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific hump-backed dolphin) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sousa Chinensis โลมาหลังโหนกมีขนาดใหญ่กว่าโลมาอิรวดีมาก โตเต็มที่มีขนาดถึง 3.2 
เมตร จุดเด่นอยู่ที่สีผิวที่ซีดขาว หรือสีชมพูจาง  ๆ พบทั่วไปใกล้ชายฝั่ง มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลจีนใต้ รวมถึง
ชายฝั่งอ่าวไทย โลมาหลังโหนก มีรูปร่างยาว ปากเรียวยาว สีที่ล าตัวมีหลากหลายทั้งสีน้ าตาลเหลืองซีด เทาจางๆ ไป
จนถึงขาวอมชมพู  และยิ่งอายุมาก สีที่จงอยปากจะยิ่งจางลง เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สีอ่อน  และว่ายน้ าได้ช้า โลมา
หลังโหนกจึงเห็นได้ง่าย และเห็นได้จากระยะไกล  ประกอบกับครีบหลังที่ฐานกว้างโค้งไปด้านหลังมาก มีขนาดเกือบ  
1 ใน 3 ของหลังยิ่งท าให้เห็นได้เด่นชัด อย่างไรก็ตามโลมาชนิดนี้ค่อนข้างระแวดระวังเรือ  ไม่ชอบว่ายเข้ามาใกล้หรือ
ว่ายน าเรือแต่ชอบใช้หางตีน้ าหรือตะแคงตัวว่ายน้ า  

 สถานการณ์โลมา 
สถานการณ์ความอยู่รอดของโลมาอิรวดีทั่วโลกก าลังตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง  

รวมทั้งในประเทศไทยเอง  นอกจากจ านวนประชากรโลมาอิรวดีที่มีน้อยเนื่องจาก
ลักษณะทางชีววิทยาหรือพฤติกรรมของโลมามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่สูง เช่น  
ความต้องการพื้นที่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ หรือการตกลูกเพียงคราวละ 1 ตัว รวมทั้ง
จ านวนของโลมาอิรวดียังลดลงอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุหลัก  ๆ จากกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
มนุษย์คุกคามสัตว์ร่วมโลกทุกชนิด  

โลมาทั้ง 3 ชนิด ที่พบได้บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง แม้จะไม่ถูกคุกคามจาก
การล่าโดยตรง  แต่พวกมันก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามอ่ืน  ๆ โดยมนุษย์ทั้งจากกิจกรรม
ทางน้ าที่หนาแน่น  การขนส่งและการประมง การน าเรือออกไล่ตามเพื่อติดตามดู
พฤติกรรม โดยขาดความเข้าใจ ปัญหามลพิษ การท าลายปุาชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ าขนาดเล็กที่จะเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์น้ าขนาดใหญ่ต่อไป 

จากสถิติในแต่ละปีโลมาลดลงจ านวนมาก โดยเฉพาะโลมาอิรวดีจ านวนไม่น้อยต้องจบชีวิตลงเพราะ
เครื่องมือประมงและการท าประมงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มีโลมาอิรวดีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ติดเครื่องมือประมงตาย  
(ในบริเวณทะเลสาบสงขลา) บางส่วนถูกล่าเพื่อน ามาท าอาหาร ส าหรับผู้ชอบเปิบพิสดาร และโลมาอิรวดีก็ยังเข้าข่าย 
“อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการค้า ” เนื่องจากมีโลมาอิรวดีจ านวนมากต้องถูกกวาดต้อนเข้าสู่ธุรกิจแสดงโชว์
สัตว์น้ า ด้วยความที่โลมาอิรวดีเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมน่ารัก ฉลาดและแสนรู้  ประกอบกับสามารถอยู่ได้ในน้ าจืด  ท า
ให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยกว่าโลมาที่อยู่น้ าเค็มมาก จึงท าให้โลมาอิรวดีเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ
และท าให้เข้าใกล้ภาวะสูญพันธุ์เข้าไปทุกที  จ านวนธุรกิจแสดงสัตว์น้ าก็เพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ ากว่า 80 แห่ง และก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกถึง 13 แห่ง นั่น
หมายความว่าหากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหนึ่งแห่งต้องใช้โลมาอิรวดี 5 ตัวในการแสดงจะต้องมีโลมาอิรวดีใน
ธรรมชาติถูกกว้านซื้อไม่ต่ ากว่า 65 ตัวเลยทีเดียว 

ตามกฎหมายไทยโลมาอิรวดีได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ปุาคุ้มครองล าดับที่138 (สัตว์ปุาคุ้มครองเป็นสัตว์ปุาที่
มีรายชื่ออยู่ในพระราชกฤษฏีกาก าหนดให้เป็นสัตว์ปุาคุ้มครอง  ห้ามล่า ห้ามครอบครองหรือห้ามเพาะพันธุ์เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาต)  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์โลมาอิรวดีซึ่งเป็น
สัตว์หายาก  พร้อมทั้งทรงรับไว้เป็นสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในระดับโลกสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์  
(IUCN) ก็จัดให้โลมาอิรวดีอยู่ในบัญชีตัวแดง ( Red List) โดยอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤต ( Critically 
Endangered) และจากการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญ
พันธุ์หรือ ไซเตส (CITES) ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2-14 
ตุลาคม 2547 ที่ประชุมได้เห็นชอบเลื่อนสถานภาพจากเดิมที่อยู่ในบัญชี 2 ของอนุสัญญา CITES มาอยู่ในบัญชีที่ 
1 กล่าวคือ ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการวิจัยทางวิชาการตามข้อเสนอของประเทศไทย  

ทั้งนี้  โลมาอิรวดีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ท าให้นักอนุรักษ์ท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจอย่างมาก  เพราะ
ขณะนี้มีสถานะอยู่ในสภาพที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มที่  เนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกคุกคามอย่างหนัก การที่ไทยเสนอให้ CITES 
พิจารณา เพราะเห็นว่าเรื่องการอนุรักษ์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปูองกันเอาไว้แต่เนิ่น ๆ หากปล่อยไว้ให้ซื้อขายกันระหว่าง
ประเทศอีกต่อไปจะท าให้ประชากรสัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ได้ ท าให้อนาคตของโลมาอิรวดีดูไม่ริบหรี่เกินไปนัก  เพราะ
อย่างน้อยอนุสัญญานี้ก็เป็นเกราะปูองกันโลมาอิรวดีจากการล่าและค้าระหว่างประเทศ  อีกท้ังยังจะช่วยให้การ
ด าเนินการอนุรักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นก้าวที่ส าคัญของความหวังในการอนุรักษ์โลมาอิรวดีนี้ไว้ 
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"เกาะธรรมชาติท่าข้าม" หรือเกาะนก เกาะซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของสายน้ าบางปะกง เป็นเวลาหลายสิบปี

จนกลายเป็นผืนดินขนาดใหญ่กลางปากแม่น้ าบางปะกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันเกาะธรรมชาติท่าข้ามมีพ้ืนที่ประมาณ 125 ไร่ ตั้งอยู่ที่

ปากแม่น้ าบางปะกงหมู่ที่ 1 ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง อยู่ในความ
ดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นปุาชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530 มีสภาพเป็นปุาไม้
ชายเลน ประกอบไปด้วย ต้นจากและไม้แสมเป็นส่วนมาก ประมาณปี 
พ.ศ. 2505 ได้มีชาวบ้านไปตัดจากเพ่ือน ามาขาย และประมาณปี พ.ศ. 2530 ชาวบ้านได้ขุดบ่อเพ่ือเลี้ยงกุ้งบน
เกาะโดยตัดไม้ออกและได้เลิกเลี้ยงกุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2535  ซึ่งปุาไม้ชายเลนได้เริ่มฟ้ืนตัวเองมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน แต่
ก็เป็นไปด้วยความล่าช้า 
 สภาพโดยทั่วไปยังคงเป็นปุาจากและต้นแสมเป็นส่วนใหญ่มีไม้อ่ืนแซมบ้างแต่ไม่มากนัก จาก การส ารวจทาง
อากาศของส านักงานปุาไม้เขตปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2544 พบว่า บริเวณรอบเกาะมีต้นไม้ปุาชาย
เลนขึ้นหนาแน่น แต่ในช่วงกลางเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่ามีต้นไม้ข้ึนประปราย โดยเฉพาะบริเวณด้านใต้ของเกาะส่วนพื้นที่
ด้านตะวันตกเฉียงใต้มีดินเลนออกใหม่จะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อน้ าลง   

สภาพบนเกาะชายเลนแห่งนี้ มีพรรณไม้ที่หายากหลายชนิด เนื่องจากเกาะนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่และโดยรอบ
เกาะมีหลอดน้ า (คลองซอยเล็ก ๆ ) ท าให้มีกุ้ง หอย ปู ปลา ไหลมาตามกระแสน้ าขึ้นลง กลายเป็นแหล่งอาหารของ
นกนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมี ปูก้ามดาบหลายสี และปลาตีนตัวใหญ่กว่าที่อ่ืน  ๆ  การด าเนินงานที่ผ่านมาในปัญหา
บุกรุกปุาชายเลน เทศบาลต าบลท่าข้ามได้สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดย
ยึดถือปฏิบัติในการฟ้ืนฟูสภาพปุาชายเลน  เพราะมีความส าคัญทางระบบนิเวศและมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เก็บขยะและการปลูกต้นไม้บนเกาะธรรมชาติท่าข้าม  โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น  

 

เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) 
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ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

พันธุ์พืช เกาะธรรมชาติท่าข้ามเป็นปุาชายเลนที่เพ่ิงฟ้ืนสู่ธรรมชาติ มีระบบนิเวศน่าสนใจพันธุ์ไม้หายากมี
ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ พันธุ์ไม้ส าคัญ ได้แก่ ต้นจาก โพธิ์ทะเล ปอทะเล หงอนไก่ทะเล ปรงทะเล โกงกาง เหงือกปลา
หมอ ตะบูน ตะบัน ตาตุ่มทะเล และล าพู เป็นต้น   

 สัตว์น้ า  สัตว์น้ าที่พบมีกุ้ง หอย ปู ปลา ที่มาตามกระแสน้ าขึ้นลงเข้า
มาตาม คลองซอยเล็กๆซึ่งเป็นแหล่งอาหารของนกเม่ือน้ าลดลง และพบปู
ก้ามดาบจะมีหลายสี เช่น สีส้ม สีฟูา สีน้ าตาล ซึ่งมีอยู่จ านวนมากรวมถึงปูทะเล
ที่มีอยู่มากมาย และปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่าที่อ่ืน ๆ นอกจากนี้ ในช่วงต้นฤดู
หนาวของทุกปี  จะพบโลมาเข้ามาหากินปลาดุกทะเล  หลังช่วงฤดูฝนต่อกับฤดู
หนาว โลมาจะว่ายเวียนเข้ามาในปากแม่น้ าและทะเลข้างเคียงในระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โลมาที่พบมากที่สุดคือ โลมาอิรวดี 
เป็นโลมาที่ชอบอาศัยตามชายฝั่งน้ าตื้น  จนท าให้บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง
กลายเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศเดินทางมาเพ่ือดูโลมาในธรรมชาติ  

สัตว์ปีก   เนื่องจากสภาพของปุาเป็นลักษณะเกาะไม่มีผู้อยู่อาศัย จึง
เป็นแหล่งที่อยู่อย่างปลอดภัยของนกนานาชนิด จากผลการส ารวจของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนกของอาจารย์วิเชียร คงทอง และคณะ (เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ.2544) ได้พบนกที่อยู่บนเกาะมากกว่า 50 ชนิด เป็นนกประจ าถิ่นและนกอพยพมาช่วงฤดูหนาวจากไซบีเรีย 
ได้แก่ นกกาน้ าปากยาว นกกาน้ าเล็ก นกแขวก นกเอ้ียงด่าง นกเอ้ียงสาริกา นกเอ้ียงหงอน นกยางโทนใหญ่ นกยาง
เปีย นกยางเขียว นกยางกรอก นกเขาไฟ   นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกนางนวลธรรมดา นากนางนวลแกลบเคราขาว 
เหยี่ยวขาว เหยี่ยวแดง ฯลฯ ส าหรับนกที่พบเป็นช่วงฤดูกาล เช่น นกกระจี๊ดสีคล้ า นกกระจี๊ดสีเนื้อ นกกระจี๊ดขั้วโลก
เหนือ นกกระจี๊ดหัวมงกุฎ นกกระจี๊ดธรรมดา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       

 



~ ๑๖ ~ 

 

ส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม 

และประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 

สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ภายในต าบลท่าข้าม การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของการท่องเที่ยวต าบลท่าข้าม สามารถสรุปปัจจัยที่เป็น จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และวิเคราะห์ประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้  

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม  

3.1.1 จุดแข็ง  
1) นโยบายของผู้บริหารให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการ

ท่องเที่ยว โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๑-256๔)  
2) ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมการค้าการท่องเที่ยว 

การลงทุน โดยมีเส้นทางหลักหลายสาย  
3) ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4) มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และสร้าง

รายได้ของประชาชน  
5) มีพื้นท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
6) ทรัพยากรปุาชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีเกาะธรรมชาติท่าข้ามท่ีสามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวได ้ 
7) เป็นแหล่งการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก   

3.1.2 จุดอ่อน  
1) การรวมกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นที่ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการ

กลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
2) ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และไม่

ดึงดูดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน 
3) ขาดระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงการจัดการ

ท่องเที่ยวภายในและประสานการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยวใกล้เคียง และขาดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในช่วง Green Season  

4) ขาดการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และติดตลาด  
5) เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าของกรมชลประทานเป็นประจ าเกือบทุกปีท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยง

ปลาในกระชังได้รับความเดือดร้อน  
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3.1.3 โอกาส  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 5 (ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ านาจ ท าให้เทศบาลมีการจัดสรรทั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่รองรับเขตเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลายด้าน
ตามมา เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคมท่ัวทั้งจังหวัด เพื่อรองรับการค้าการลงทุน และ
การท่องเที่ยว เป็นโอกาสให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลท่าข้ามได้รับการพัฒนาเนื่องจากภูมิศาสตร์  เหมาะแก่การเป็น
จุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคม การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน โดยมีถนนเส้นทางหลักหลายสาย  

3) มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในตลาดเฉพาะ ( Niche Market) เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติ การท่องเที่ยว Home Stay และการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีนโยบายมุ่งฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสให้แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้ามได้รับการพัฒนา  

4) ในเขตพ้ืนที่มีกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟูา ซึ่งคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านสามารถขอ
ประมาณมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

3.1.4 อุปสรรค  
1) จากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่ข้างเคียงท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจึง

ท าให้เกิดขยะในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกวัน ท าให้ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทัน 
และหมดไปได้ จึงเกิดปัญหามลพิษจากขยะขึ้น  

2) ต าบลท่าข้ามเป็นพ้ืนที่พัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย และท าให้มีเรื่องของธุรกิจและผลประโยชน์ทางการค้าเข้ามาเป็นปัจจัยแฝงเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้
เกิดความเห็นแก่ตัว และมุ่งในการใช้ชีวิตแบบทุนนิยมมากขึ้น  

3) การด าเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลท่าข้าม ผลจากความไม่ม่ันคงทางการเมือง  

3.2 ประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและตลาดโลก ศักยภาพและความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทยสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้  
1) การขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

การตลาดความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ การเติบโตของกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล
รัสเซีย อินเดีย และจีน) และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกและแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่สนใจการ
ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ( Special Interest Tourism) มากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยในการขยาย
การตลาดไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับและช่วงชิง
นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเฉพาะทาง ( Special Interest Tourism) เช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Health 
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Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ( Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ( Spiritual Tourism) การ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ( MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( Sports Tourism) กลุ่มนักท่องเที่ยว
สูงอายุ ครอบครัว เป็นต้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ ที่พร้อมจะแย่งชิงตลาดนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันจึงต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ การ
ลงทุนในการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

2) ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว  ปัญหาด้านความปลอดภัย กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัย จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวท าให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเสื่อม
โทรมประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ การเปิดตัวของประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ท าให้
แหล่งท่องเที่ยวของไทยต้องปรับตัวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง 
ประเทศไทยจึงต้องเร่งด าเนินการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและหามาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวดังเดิม   

3) โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  ยังเป็นจุดอ่อนส าคัญของการจัดการการ
ท่องเที่ยวไทยกลไกการจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอขาดเอกภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพ้ืนที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ
ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรหาแนวทางในการบูรณาการท างานร่วมกัน การก าหนดภารกิจ
ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจนก าหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นท่ีสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  

4) วิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยหรือสถานการณ์ทางการเมืองวิกฤตและความเสี่ยงเหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าและเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างมาก ประเทศไทยจึงต้องมีการ
เตรียมการรับมือกับปัญหาการด าเนินงานในเชิงนโยบายรวมถึงการออกมาตรการต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้
การท่องเที่ยวของประเทศสามารถฟ้ืนตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น  

5) ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเที่ยว  แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
ความไม่สงบภายในประเทศแต่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศและมีโอกาสพัฒนา
เป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว ” ของภูมิภาคเนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสของไทยเนื่องจากมี
ความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และสปา ที่มี
มาตรฐานสูง บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากข้ึนใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสินค้าบริการที่มีการสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ามากขึ้นและการท าธุรกิจที่ต้องใช้ความ
สร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์อนิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์
แฟชั่น เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการก าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้าน
การท่องเที่ยวสามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานการท่องเที่ยววางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาวสู่ความยั่งยืนและ
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น ามาซึ่งรายได้และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศประเด็นที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญมี 5 ประการคือ  

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  การสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบ
เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาคเพ่ือเตรียมความพร้อมประเทศให้มีศักยภาพใน
การรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งให้เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่คนทุกกลุ่ม (TourismforAll)   

2) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวในลักษณะ
ของกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวได้  

3) การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กิจกรรมนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวการปูองกันและรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ
เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได ้ 

4) การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจใน
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสร้างกระแสการรับรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าการท่องเที่ยวการด าเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์ดึงงานและจัดงานแสดงต่าง ๆ ( Event) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีเปูาหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึ้น มีการใช้จ่ายมากข้ึน และสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

5) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวมีเอกภาพมีการบูรณาการร่วมกันลดความซ้ าซ้อนของภารกิจและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ 

 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 

 

ส่วนท่ี 5 
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวต าบลท่าข้าม 

การแข่งขันในภ าคอุตสาหกรรมก ารท่องเที่ยวมีแนวโน้มก ารแข่งขันที่รุนแรงม ากข้ึนทุกประเทศต่ างก็ให้
ความส าคัญกับการลงทุนและพัฒน าด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างรายได้ให้ประเทศประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนไปทั้ง
สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้ านการท่องเที่ยวที่นับวันจะมีคว ามซับซ้อนรุนแรงและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น  จึงมีความ
จ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยโดยก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาประสงค์ เปูาหมาย พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“การท่องเที่ยวเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วม สู่มาตราฐานการท่องเที่ยวสากล”  

เป้าประสงค์  
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของต าบลท่าข้ามเพ่ิมข้ึน  
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของต าบลท่าข้ามเพ่ิมข้ึนโดยเน้นการพัฒนากิจกรรมที่สร้างมูลคา่และคุณค่า  
3. สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน  

เป้าหมาย  
1. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของต าบลท่าข้ามเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ิมข้ึน  
3. ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

พันธกิจ  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยคว ามสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้ านการ

ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  
2. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภ าพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้ างความสมดุลระหว่ างการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน  
3. เตรียมความพร้อมของภ าคบริการและปัจจัยสนับสนุนก ารท่องเที่ยวให้มีคว ามพร้อมในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลง  
4. สร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ต าบลท่าข้าม  
5. บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพลดความซ้ าซ้อนของภารกิจสร้างกลไกในการสนับสนุนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการอยา่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต าบล
ท่าข้าม พ.ศ.25๖๒ – 256๔ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสินคา้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  



~ ๒๑ ~ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  

การพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยคว ามสะดวกเพ่ือก ารท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญในก ารแก้ไขปัญหา
และข้อจ ากัดในด้ านการท่องเที่ยวที่ อาจส่งผลให้ศักยภ าพการท่องเที่ยวของต าบลท่าข้ามลดลง โครงสร้างพ้ืนฐาน
เหล่านี้ ได้แก่ ถนนภายในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต าบลท่าข้ามที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวใกล้เคียง  รวมถึงสิ่งอ านวยคว าม
สะดวกพ้ืนฐานที่อาจเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยโดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  

1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

1.1.1 พัฒนาถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภ ายในต าบลท่าข้ามและระหว่ างต าบลเพื่อสนับสนุนก าร
ท่องเที่ยวโดยให้มีความรวดเร็วปลอดภัยสะดวกสะอาดและมีมาตรฐานสากล  

1.1.2 ปรับปรุงปู ายบอกท างแหล่งท่องเที่ยวปู ายสื่อคว ามหมายให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมดภายในต าบลให้เป็นไปตามหลักสากล  

1.2 พัฒนาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ 

1.2.1 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวโดยก ารปรับปรุงภูมิทัศน์ล านจอดรถ ปู าย
สื่อความหมาย ทางลาด ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ห้องน้ า รวมถึงสิ่งอ านวยคว ามสะดวกส าหรับคนพิก ารและผู้สูงอายุให้
ได้มาตรฐานตามหลักสากลและสนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

1.2.2 ประสานบริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมระบบติดตั้งเส ากระจายสัญญาณให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ท่องเที่ยว  

1.2.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และการอ านวยความสะดวกแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จที่
สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ประสานแก้ไขความเดือดร้อน ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน  

การขยายตัวของก ารท่องเที่ยวโดยเน้นปริม าณนักท่องเที่ยวหรือก ารแสวงห ารายได้จ ากการท่องเที่ยว  
ในขณะที่การรองรับการขยายไปไม่ทัน  ท าให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีคว ามเสื่อมโทรม ยุทธศ าสตร์การพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดคว ามยั่งยืน จึงให้คว ามส าคัญกับก ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่ างมีทิศทาง ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของต า บลท่าข้าม โดยค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อปูองกันก ารใช้ประโยชน์มากเกินไป การก าหนดมาตรการในการ
แก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว  

2.1 พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ  
แนวทางการด าเนินการ  

2.1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภ าพเพ่ือสร้ างทางเลือกใหม่ โดยเน้นก ารพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณคา่และมูลค่าเพ่ิม  
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2.2 การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

2.2.1 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภ าพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภ าพเดิมเพ่ือน าไปสู่
กระบวนการต่อยอดในก ารสร้างคุณค่าและมูลค่ าเพ่ิมโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์ของสถ าปัตยกรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ  

2.2.2 ส ารวจและจัดท าฐ านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและจัดท าแผนก ารพัฒน าแหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

2.3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

2.3.1 วางแผนจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่  โดยการอนุรักษ์ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมทั้งสร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที ่ 

2.3.2 จัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  โดยค านึงถึงขีดคว ามสามารถในการรองรับเพ่ือให้ก ารใช้
ประโยชน์เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประช าชน โดยก าหนดการ
เขา้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี เพ่ือไม่ให้มีการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว  

2.3.3 ผลักดันให้มีก ารออกกฎระเบียบและบทลงโทษที่ชัดเจนในก ารก ากับดูแลรักษ าแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการปูองกันและการปราบปรามผู้บุกรุกแหล่งท่องเที่ยวธรรมช าติโดยมิชอบและ
สอดส่องดูแลการบังคับใช้กฎหมายอยา่งจริงจัง  

2.3.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนก ารท่องเที่ยว  โดยเฉพาะการยกระดับคุณภ าพ
และมาตรฐานของสถานพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยว ระบบก ารจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษ และระบบเครือข่ ายเฝูา
ระวังปูองกันควบคุมโรค   

2.3.5 สนับสนุนและก าหนดม าตรการเพื่อแก้ไขปัญห าและผลกระทบอันเนื่องม าจากภาวะโลก
ร้อน การใช้พลังงานสะอาด การใช้เคมีภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  

2.3.6 หาแนวท างในก ารแก้ไขปัญห าภาพลักษ ณ์ด้ านลบของก ารท่องเที่ยวไทย เช่น คว าม
ปลอดภัยการเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว สินคา้ที่ไม่มีคุณภาพ การท่องเที่ยว เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีม าตรฐานอย่างต่อเนื่องครบวงจร  ความพร้อม
ของภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจ ากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและคว ามไม่สงบภายในประเทศ แต่มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยยังเป็นแหล่ง  ท่องเที่ยวที่ได้รับคว ามนิยม
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท และสปาที่มีมาตรฐาน
สูงบริก ารท่องเที่ยวเชิงสุขภ าพขยายตัวอย่ างรวดเร็ว  นอกจากนี้เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ได้มีบทบ าทมากข้ึนในก าร
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กิจกรรมนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว           
แนวทางการด าเนินการ  
 3.1.1 ผลักดันให้งานเทศกาล , ประเพณีประจ าปีและกิจกรรมในต าบลให้เป็นงานระดับสากล 
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3.1.๒ สร้างสรรค์กิจกรรมก ารท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  ๆ ให้สอดคล้องกับคว ามสนใจของ
นักท่องเที่ยวและตรงกับคว ามต้องก ารของกลุ่มเปู าหมาย โดยเฉพ าะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจก ารท่องเที่ยวเชิง
สุขภ าพ (HealthTourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  (AdventureTourism) การท่องเที่ยวเชิงศ าสนา 
(SpiritualTourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงกีฬ า (SportsTourism) 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ และครอบครัว เป็นต้น  

3.1.๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพ่ือให้เกิดมูลค่ าเพ่ิมใน
สินคา้การท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค านึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการสนับสนุน
การเสริมสร้ างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมก ารท่องเที่ยวใหม่  ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจบริก ารสุขภาพ ธุรกิจ
ด้านนันทนาการ โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนการจัดการสินคา้ OTOP และของที่ระลึก เป็นต้น  

3.1.๔ ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์  
3.1.๕ ส ารวจและคัดสรรเอกลักษณ์และจุดเด่นของต าบล ท่าข้ามเพ่ือสร้างและก าหนดภาพลักษณ์ 

(Brand Image) ทางการท่องเที่ยวให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ  
3.1.๖ ส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

และชุมชน   

3.2 การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

3.2.1 พัฒนามาตรฐานบริก ารท่องเที่ยว  เพ่ือใช้เป็นกรอบในก ารยกระดับคุณภ าพของสถ าน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล  

3.2.2 ส่งเสริมและผลักดันให้สถ านประกอบการได้น ามาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยวไปใช้ใน
ทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาผู้ให้บริการและสถานประกอบการของตนเอง  

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการตามแนวทางสากล  
3.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่จูงใจผู้ประกอบก ารด้านการท่องเที่ยวให้เข้ าสู่มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวไทย รวมทั้งผลักดันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับ  เชื่อถือและเชื่อม่ันจ าก
นักท่องเที่ยวไทยและตา่งประเทศ  

3.2.5 จัดท าฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวให้ครบถ้วน  ทันสมัย เชื่อมโยงไปยังบริก ารที่
เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างแท้จริง  

3.3 การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางแก่นักท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

3.3.1 เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามของโรคติดต่อภัยพิบัติท างธรรมชาติการระบาด
ของโรคและภัยพิบัติอื่น  ๆ โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management) การเตรียม
ความพร้อม เพ่ือการตอบสนองอย่ างฉับไวและก ารกู้วินาศภัยในภาวะฉุกเฉิน  ครอบคลุมถึงก ารเตรียมคว ามพร้อม
การวางมาตรการปูองกันและแก้ไขเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินและมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์ 

3.3.2 ก าหนดม าตรการในการปูองกันดูแลรักษ าความปลอดภัยท างการท่องเที่ยว  รวมถึงก าร
ท่องเที่ยวที่สร้ างผลกระทบต่อภ าพลักษณ์ของต า บลท่าข้าม ให้เกิดก ารบังคับใช้อย่ างจริงจังและมีก ารบังคับใช้
บทลงโทษตามกฎหมาย 
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3.3.3 ผลักดันให้มีก ารก าหนดมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยในสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือการท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและมีการบังคับใช้อยา่งจริงจัง  

3.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเป็นต ารวจอาสาสมัครดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง  

3.3.5 สนับสนุน  ส่งเสริมหน่วยง านองค์กรและชุมชนให้มีคว ามรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว   

3.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการด าเนินการ  

3.4.1 พัฒนาเพ่ิมขีดคว ามสามารถในก ารแข่งขันของชุมชนในส าขาท่องเที่ยว  โดยเฉพ าะการ
พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชน  เน้นทักษะด้ านภาษาต่า งประเทศคว ามรู้เกี่ยวกับประวัติศ าสตร์วัฒนธรรมและส ถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  รวมถึงศักยภ าพของบุคล ากรด้านการท่องเที่ยวในด้ านอ่ืน ๆ ให้ได้ม าตรฐาน เพ่ือเตรียมคว าม
พร้อมในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเที่ยว  

3.4.2 ส่งเสริมให้มีก ารจัดการฝึกอบรมและพัฒน าหลักสูตรระยะสั้น  ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน
เฉพาะทางวิชาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับวิส าหกิจชุมชน รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒน าผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น
จนถึงระดับสูง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้ าใจในภ าพลักษณ์ที่ดีให้กับต า บลท่าข้าม เพ่ือสร้ างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในก ารเดินท างมา ท่องเที่ยวในพื้นที่  โดยก ารด าเนินการตลาด เชิงรุก  เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในต าบล ท่าข้าม ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่ านสื่อต่าง ๆ โดยมีเปู าหมาย
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากข้ึนมีการใช้จ่ายมากข้ึน  

4.1 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

4.1.1 ประช าสัมพันธ์ต าบล ท่าข้าม เพ่ือสร้ างภาพลักษณ์และคว ามเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในการ เดินทางมาท่องเที่ยวและสร้ างความเข้าใจ แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปู าหมาย ทั้งในภาพรวมและใน
เชิงลึกอย่างต่อเนื่อง  

4.1.2 เผยแพร่และสื่อสารภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้แพร่หลายในทุกช่องทางและครอบคลุม
ทั่วถึงอย่ างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ างความรับรู้และคว ามตระหนักในคว ามส าคัญของภ าพลักษณ์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น  

4.1.4 สร้างจิตส านึกและค่ านิยมในความเป็นไทย  (Thainess) ตระหนักถึงคว ามส าคัญของก าร
ท่องเที่ยว  เพ่ือสร้ างความแตกต่ างเหนือคู่แข่งขัน  ให้คนไทยมีจุดข ายร่วมกันในเรื่องของคว ามมีอัธย าศัยไมตรีที่ดี
พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  

4.2 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

4.2.1 เพ่ิมและปรับปรุงช่องท างก ารประช าสัมพันธ์ผ่ านเครือข่ ายธุรกิจและก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางตา่ง ๆ ให้มากข้ึน  
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4.2.2 จัดท าข้อมูลและรวบรวมข่ าวสารด้านการท่องเที่ยวและจัดเก็บในระบบข้อมูลส ารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต่ าง ๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาสืบค้นข้อมูลด้ านการท่องเที่ยวผ่ านทาง
เว็บไซต์ โดยสามารถสืบค้นได้ถึงระดับพื้นท่ี ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีรายละเอียดด้านการท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น 

4.2.3 ส่งเสริมก ารกระจายตลาดการท่องเที่ยวอย่ างสมดุล  ทั้งในเชิงพ้ืนที่เวล าและกลุ่มตล าด
รวมถึงส่งเสริมและพัฒน าระบบตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวในกลุ่ม  MICE กลุ่มครอบครัว  กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นร างวัล กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  กลุ่ม
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภ าพ (Health and Wellness) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงก ารแพทย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น  

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
แนวทางการด าเนินการ  

4.3.1 พัฒนาการตลาดและส่งเสริมก ารขายในกลุ่มเปู าหมายนักท่องเที่ยวเฉพ าะกลุ่มท่ีไทยมี
ศักยภาพ เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มฮันนีมูน  เป็นต้น  โดยสร้ างจุดขายใหม่ด้ านการท่องเที่ยวกิจกรรมและข้อเสนอ
พิเศษเพ่ือจูงใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาต าบลท่าข้าม 

 4.4 สร้างกระแสการรับรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

4.4.1 โฆษณาและประช าสัมพันธ์  เพ่ือสร้ างกระแสก ารเดินท างของนักท่องเที่ยวผ่ านสื่อทุก
ช่องทางอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  

4.4.2 พัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในภาพลักษณ์ พร้อมจัดตั้งศูนย์
ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอ านวยคว ามสะดวกอย่ างครบวงจร  เพ่ือให้การบริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่
สมบูรณ์รวดเร็ว ทันสมัย โดยพัฒนาให้มีหลากหลายภาษา เพ่ือให้สามารถเข้าถงึกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งข้ึน  

4.5 การสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
แนวทางการด าเนินการ  

4.5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อต่าง ๆ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังขาดความเชื่อมโยงระหว่ างท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาคเอกชน และชุมชนข าดความรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์และก ารวางแผนพัฒ นาการท่องเที่ยว  การ
พัฒนากลไกในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกัน การก าหนด
ภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน ก าหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพื้นท่ีสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร   

 

 



~ ๒๖ ~ 

 

 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท่องเที่ยว  
แนวทางการด าเนินการ  

5.1.1 จัดสรรผลประโยชน์ด้ านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน  เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความขัดแย้งและสามารถสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการสภาพ และก าลังรองรับ
ของชุมชนและระบบนิเวศในท้องถิ่น  

5.1.2 ส่งเสริมก ารมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในก ารบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการในระดับท้องถิ่นข้ึน  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมก ารท่องเที่ยวให้มีก ารบริหารเป็นรูปธรรม  โดยมีภาครัฐ
เอกชน ชุมชนและประชาสังคมในท้องถิ่น ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๗ ~ 

 

 

ส่วนท่ี 6 
กลไกการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ์

ในแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลท่าข้าม 
พ.ศ. 25๖๒ – 256๔ ไปสู่การปฏิบัต ิ

การที่จะขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลท่าข้าม  พ.ศ.25๖๒ – 256๔ ให้บังเกิดผลใน
การปฏิบัติในหน่วยง านที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  สู่ผลสัมฤทธิ์ต ามวิสัยทัศน์ภ ารกิจวัตถุประสงค์และเปู าประสงค์ของ
แผนยุทธศ าสตร์ฯ  นั้น จะต้องมีกระบวนก ารบริหารจัดการแผนยุทธศ าสตร์ฯ  โดยเทศบ าลต าบล ท่าข้าม จะต้อง
ด าเนินการตามกลยุทธ์แนวทาง ด าเนินการตามความเหมาะสม และศักยภาพ รวมทั้งจะต้องให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประช าชนทุกภาคส่วนของสังคมต่อก ารด าเนินก ารในทุกขั้นตอนของแผนตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน 
และร่วมด าเนินการพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละภ าคส่วน รวมทั้งร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินง านตามแผนอย่ างต่อเนื่อง  อันเป็นก ารระดมทรัพย ากรและผนึกพลังสังคมร่วมขับเคลื่อนก ารพัฒน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม  ควบคู่ไปกับการจัดกลไกและกระบวนก ารบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย
การจัดท าและใช้แผนระดับต่ าง ๆ เป็นเครื่องมือในก ารขับเคลื่อนและปรับระบบก ารจัดสรรทรัพย ากรและ
งบประมาณ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้เอื้อต่อก ารพัฒนาสร้างองค์ความรู้ เพ่ือหนุนเสริมการขับเคลื่อน
ให้เกิดสัมฤทธิผลโดยมีเปู าหมายร่วมกัน  คือการส่งเสริมพัฒน าภาคการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้ างรายได้และ
กระจายรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนี้  

5.1 ด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การถ่ายทอดแผนส่งเสริมก ารท่องเที่ยวเทศบ าลต าบล   
ท่าข้าม พ.ศ.25๖๒ – 256๔ ไปสู่การปฏิบัติอย่ างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต ามเปูาประสงค์และตัวชี้วัด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติตลอดจน
ความร่วมมือในการด าเนินการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลจากภาคีการพัฒนา  

5.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มภาคีการพัฒนา  จัดให้มีกระบวนการสร้างความรู้และ
การมีส่วนร่วมจ ากทุกภาคส่วน ให้เข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญของแผนส่งเสริมก ารท่องเที่ยวเทศบ าลต าบลท่าข้าม
พ.ศ.25๖๒ – 256๔ โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนที่จะสนับสนุนก ารแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ พร้อมทั้ง
รณรงค์ให้ใช้แผนยุทธศ าสตร์และแนวท างมาตรการดังกล่าว เป็นเครื่องมือในก ารก าหนดนโยบ ายการพัฒนาฟ้ืนฟู
และกระตุ้นก ารท่องเที่ยว  โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนฯ  ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก ารท่องเที่ยวภ ายในต าบลท่าข้าม 
เพ่ือจะได้น าไปก าหนดเป็นกรอบแผนง าน /โครงก ารและวางแผนด้ านงบประม าณ ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติก ารให้
สอดคล้องกับระยะเวล าของแผนพัฒน าฯ รวมทั้งสร้ างความเข้าใจถึงระบบคว ามสัมพันธ์และคว ามส าคัญของภ าคี
พัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อก ารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผ่ านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ  เพ่ือเป็นก ารเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารสู่ก ารรับรู้ของสังคมในวงกว้ าง ให้เห็นถึงคว ามส าคัญและเกิด  
จิตสาธารณะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกันบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม  



~ ๒๘ ~ 

 

 

สรุปภาพรวมการจัดท าแผน การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวต าบลท่าข้าม พ.ศ. 25๖๒ – 256๔ เป็น
เครื่องมือประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต าบลท่าข้าม โดยก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินคา้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อม่ันและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภ ารกิจ วัตถุประสงค์ และเปู าประสงค์ของแผนฯ จึงต้องมีก ารแปลง 
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติก ารในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ างถูกต้อง เหมาะสม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้
อยู่ในสภ าพเสื่อมโทรมหรือถูกท า ลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งก ารเป็นเจ้ าบ้านที่ดีมีระบบส าธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในปริมาณท่ีเหมาะสมสะดวกและบริการที่มีคุณภาพ 

 

 

 



~ ๒๙ ~ 

 

ส่วนท่ี 7 
รายละเอียดโครงการแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๒ – 256๔) 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลอง 
ล าแพรก หมู่ที่ ๘ จาก
คลองแพรกศาลเจ้าถึง
ปากแม่น้ าบางปะกง หมู่ที่ 
๘ ต าบลท่าข้าม (ชุมชน
หมู่ที่ ๘ เสนอปี พ.ศ. 
๒๕๕๕) 

-เพ่ือเป็นการระบาย
น้ าและเพ่ือปูองกัน
น้ าท่วม 

-ขุดลอกคลองกว้าง
ประมาณ ๘ - ๑๐ 
เมตร ยาวประมาณ 
๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๑ เมตร จากคลอง
แพรกศาลเจ้าถึงปาก
แม่น้ าบางปะกง 

- - ๙00,000 
(งบเทศบาล) 

-ขุดลอกคลองกว้าง
ประมาณ ๘ - ๑๐ 
เมตร ยาวประมาณ 
๘๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑ เมตร 

-มีการระบายน้ าไหล 
ลงสู่ทะเล เพ่ือปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมและยัง 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
สถานีต ารวจชุมชนต าบล 
ท่าข้าม หมู่ที่ ๗ ต าบล 
ท่าข้าม (ชุมชนหมู่ที่ ๗ 
เสนอปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 

-เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่และนักท่องเที่ยว
มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

-ซ่อมแซม ปรับปรุง
สถานีต ารวจชุมชน
ต าบลท่าข้าม ขนาด
กว้างประมาณ ๕.๗๐ 
เมตร ยาวประมาณ 
๘.๖๕ เมตร 

๑๕0,000 
(งบเทศบาล) 

- - -มีสถานีต ารวจ
ชุมชนที่สะดวกใน
การติดต่อและดูแล
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ี
เพ่ิมข้ึน จ านวน ๑ 
แห่ง 

-ประชาชนในพื้นท่ี
และนักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและสะดวกใน
การติดต่อ ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

กองช่าง 

๓ โครงการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมบนเกาะธรรมชาติ 
ท่าข้าม 

-เพ่ือปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมบนเกาะ
ธรรมชาติท่าข้ามให้
เป็นระเบียบสวยงาม 

-ตัดแต่งก่ิงไม้ ลอก 
ล ารางระบายน้ า ท า
ความสะอาดบริเวณ
สะพาน กวาดมูลนก
ฯลฯ บนเกาะธรรมชาติ 
ท่าข้าม 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

-ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมบนเกาะ
ธรรมชาติท่าข้ามโดย
มีพ้ืนทีป่รับปรุงไม่
น้อยกว่า 5,000 
ตร.ม. 

-สภาพแวดล้อมบน
เกาะธรรมชาติท่าข้าม
มีระบบนิเวศปุาชาย-
เลนที่สมบูรณ์ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



~ ๓๐ ~ 

 

รายละเอียดโครงการแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๒ – 256๔) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการศึกษาพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือศึกษาหาความรู้
ในการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตบนเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม  
-เพ่ือฟ้ืนฟูและ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวิถีท้องถิ่น 

-จัดท าแบบจ าลอง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปากแม่น้ า
บางปะกง 
-ด าเนินการจัดเป็น
ห้องเรียนของการศึกษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
-ถอดบทเรียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗00,000 
(งบเทศบาล) 

๗00,000 
(งบเทศบาล) 

๗00,000 
(งบเทศบาล) 

- ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับ
ความรู้และความพึง
พอใจต่อการจัดท า
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
-มีการฟื้นฟู
วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาและวิถี
ท้องถิ่นเกิดขึ้นใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑ 
กิจกรรม 

- สามารถรู้และ
เข้าใจในการด าเนิน
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยตามปุาชายเลน 
บนเกาะธรรมชาติ
ท่าข้าม 

- สามารถช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การบ าบัด ฟื้นฟู และ
อนุรักษ์จากการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมและวิถี
ท้องถิ่นท่ีดีงาม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๕ โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

-เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูประเพณี
ลอยกระทง 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ประเพณีลอยกระทง 

๙๕0,000 
(งบเทศบาล) 

๙50,000 
(งบเทศบาล) 

๙50,000 
(งบเทศบาล) 

-ร้อยละ ๙๐
ประชาชนรักษา 
ประเพณีอันดีงามไว้ 

-ประเพณีลอยกระทง
ได้รับการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู ให้คงอยู่กับ
ชุมชน 

กองการศึกษา 



~ ๓๑ ~ 

 

รายละเอียดโครงการแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๒ – 256๔)  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
์ส่งเสริมกิจกรรมและวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

-เพ่ือติดประกาศ     
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ 

-จัดท าปูายไวนิลประชา
สัมพันธ์กิจกรรมและวัน
ส าคัญต่าง ๆ ติดบอร์ด
ตามจุดศาลาพัก 
ผู้โดยสาร 

1๕0,000 
(งบเทศบาล) 

1๕0,000 
 (งบเทศบาล) 

1๕0,000 
 (งบเทศบาล) 

-จัดท าปูายประชา
สัมพันธ์ส่งเสริม 
อย่างน้อย ปีละ 20 
ปูาย 

-ประชาชนภายในเขต
เทศบาลได้รับทราบ 
ข่าวสาร 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

๗ จัดท าคู่มือท่องเที่ยว"ชมนก 
ชมโลมา เที่ยวปุาชายเลน" 

-เพ่ือเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติในเขต
เทศบาลต าบลท่าข้าม 
ให้กับนักท่องเที่ยว
และผู้ที่สนใจ 

-จัดท าคู่มือท่องเที่ยว 
"ชมนก ชมโลมา เที่ยว 
ปุาชายเลน" ปีละ 1 
ครั้ง 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

-มีการจัดท าเพ่ือใช้
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ปีละ 
๑ ครั้ง 

-แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จัก รวมทั้งนักท่อง- 
เที่ยวและผู้ที่สนใจได้ 
รับความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าข้าม 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

๘ ปรับปรุง บ ารุงรักษาท่า
เทียบเรือ/โปฺะเหล็ก/ทาง 
เดินชมธรรมชาติ/หอชมนก 
/ศาลาพักบนเกาะธรรมชาติ 
ท่าข้าม 

-เพ่ือปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมของเส้นทาง
ชมธรรมชาติในการ
รองรับบริการนักท่อง 
เที่ยว 

- ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ท่าเทียบเรือ/โปฺะเหล็ก 
/ทางเดินชมธรรมชาติ/
หอชมนก/ศาลาพักบน
เกาะธรรมชาติท่าข้าม 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

300,000 
(งบเทศบาล) 

- ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาทา่เทียบเรือ/
โปฺะเหล็ก/ทางเดิน
ชมธรรมชาติ/หอชม
นก/ศาลาพักบน
เกาะธรรมชาติ 
ท่าข้ามอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 

- ท่าเทียบเรือ/โปฺะ
เหล็ก/ทางเดินชม
ธรรมชาติ/หอชมนก/
ศาลาพักบนเกาะ
ธรรมชาติท่าข้ามได้
มาตรฐานมีความ
ปลอดภัย และมีความ
พร้อมรับการบริการ
นักท่องเที่ยว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



~ ๓๒ ~ 

 

รายละเอียดโครงการแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๒ – 256๔)  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอชมนก บริเวณเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม หมู่ 1
ต าบลท่าข้าม 

-เพ่ือส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว และการ 
ศึกษาทางธรรมชาติ 

-ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
ชมนก บริเวณเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม ค.ส.ล. 
ส่วนที่เป็นฐาน กว้าง 9 
เมตร ยาว 9 เมตร ส่วน
ที่เป็นหอ กว้าง 3 เมตร 
ยาว 3 เมตร สูง 4 ชั้น 

- - 1,300,000 
(งบเทศบาล) 

-ปรับปรุง ซ่อมแซม
หอชมนก ส่วนที่ 
เป็นฐาน ค.ส.ล.  
กว้างประมาณ 9 
เมตร ยาวประมาณ 
9 เมตร และส่วนที่
เป็นหอ กว้าง
ประมาณ 3 เมตร 
ยาวประมาณ 3 
เมตร สูง 4 ชั้น 
จ านวน 1 แห่ง 

-มีสิ่งปลูกสร้างไว้
ศึกษาธรรมชาติที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1๐ โครงการปรับปรุงสะพาน
ทางเดินบนเกาะธรรมชาติ
ท่าข้าม (เกาะนก) หมู่ที่ ๑ 
ต าบลท่าข้าม 

- เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

-รื้อสะพานไม้เดิมออก 
และก่อสร้างเป็น 
สะพานคอนกรีต กว้าง
ประมาณ ๑.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๒๕๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๓๘๒ ตารางเมตร 
โดยเริ่มจากหอชมนกถึง
สะพานข้ามคลอง
สาธารณะ  

๑,๒๕0,000 
(งบเทศบาล) 

- - -ก่อสร้างเป็นสะพาน
คอนกรีต กว้าง
ประมาณ ๑.๕๐ 
เมตร ยาวประมาณ 
๒๕๕ เมตร 

-ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 



~ ๓๓ ~ 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๒ – 256๔)  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1๑ โครงการปรับปรุง พัฒนา 
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบล 
ท่าข้าม 

-เพ่ือเป็นแหล่ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ ของเทศบาลที่
มีความทันสมัยและ 
น่าสนใจ 

-ปรับปรุง พัฒนาเว็บ
ไซต์ของเทศบาลให้มี
ความทันสมัยและน่า 
สนใจ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

20,000  
(งบเทศบาล) 

20,000  
(งบเทศบาล) 

20,000  
(งบเทศบาล) 

-เว็บไซต์ของ
เทศบาลได้รับการ
ปรับปรุงอย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อปี 

-สามารถเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

1๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บนเกาะธรรมชาติท่าข้าม 
(เกาะนก) ต าบลท่าข้าม 
*(เสนอของบประมาณด้าน
การท่องเที่ยวของกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ไทย)* 

-เพ่ือฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา 
และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งของเกาะ 
ธรรมชาติท่าข้าม 
(เกาะนก) อันเนื่องมา 
จากกระแสน้้าและ 
คลื่นลม 

-ปักเสาเข็มคอนกรีตอัด
แรงและตกแต่งด้วยการ
ปักไม้ไผ่ให้มีความ
สวยงามและกลมกลืน
กับธรรมชาติ เป็นระยะ 
ทางยาว ๒๐๕ เมตร  
 
 

๑,๘๙๖,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน
จากกองทุน 
เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยว
ไทย) 

- - -เกาะธรรมชาติ 
ท่าข้าม(เกาะนก) ได้
รับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สอดคล้องกับระบบ
นิเวศปุาชายเลน 
จ านวน 1 แห่ง 

-สภาพแวดล้อมบน
เกาะธรรมชาติท่าข้าม 
(เกาะนก) มีระบบ
นิเวศป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
-ช่วยลดปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งของเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม 
(เกาะนก) 

กองวิชาการ
และแผนงาน
และกองช่าง 

 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลท่าข้าม (พ.ศ.25๖๒ – 256๔)  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการจัดเรือร่วมขบวน
แห่หลวงพ่อพุทธโสธรทาง
น้ า 

-เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูประเพณีแห่
หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางน้้า 
- เพ่ือประชาชนได้
สักการะบูชาหลวงพ่อ
พุทธโสธร 

-จัดเรือเข้าร่วมขบวน
แห่หลวงพ่อพุทธโสธร
ทางน้ าร่วมกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยตกแต่ง
เรือให้สวยงาม เพื่อเข้า
ร่วมขบวนแห่ 

20๐,000  
(งบเทศบาล) 

20๐,000  
 (งบเทศบาล) 

20๐,000  
 (งบเทศบาล) 

-ตกแต่งเรือเข้าร่วม
ขบวนแห่ จ านวน ๑ 
ล า 
-ประชาชนได้กราบ
ไหว้ สักการะบูชา
หลวงพ่อพุทธโสธร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ คน 

-ประเพณีแห่หลวงพ่อ
พุทธโสธรทางน้ าได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-ประชาชนได้กราบ
ไหว้ สักการะบูชาและ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

ส านักปลัดเทศบาล 

 


