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บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกน ามาใช้ในการพฒันาประเทศ โดยมิได้
ค  านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัถูกท าลายไป และท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศเกิดความเสียหาย การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของการก่อให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เพราะท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวประเภทต่างๆมุ่งให้มีปริมาณนกัท่องเท่ียวจ านวน
มาก เพื่อใหส้ร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน (Sustainable Development) จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีถูก
น ามาพิจารณาเพื่อฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรม และป้องกนัมิใหแ้หล่งทรัพยากร
ใหม่ๆต้องถูกท าลายไป อนัจะท าให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนและส่งผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื อนัเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนโดยมีแนวโนม้ 2 ประการมาบรรจบ
กันคือ แนวโน้มเก่ียวกับการอนุรักษ์กับการพฒันาทางเศรษฐกิจเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผสั
ธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีช่วยสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ประชาชนในทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบการ ดงันั้นอาจกล่าว
ไดว้่า จุดมุ่งหมายหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้แก่ การสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนระหว่าง
กระแสอนุรักษ์และกระแสพฒันาทางเศรษฐกิจ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความ
เขา้ใจ แก่นกัท่องเท่ียวในดา้นระบบนิเวศของทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของส่ิงแวดลอ้มหรือต่อสังคม หรือต่อชุมชนนั้นๆ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงเป็นวิธี
หน่ึงในการแก้ปัญหาเร่ืองการกระจายรายได้และการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยไม่
ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรการท่องเท่ียว และส่งผลให้ความหลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวด ารงอยูไ่ดค้งทนตลอดไป 
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การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2540) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ หรือปรัชญาของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ไว ้4 ประการ ประกอบดว้ย 
 1. จิตส านึกหรือความรับผิดชอบท่ีมีต่อระบบนิเวศ ผูรั้บผิดชอบได้แก่ ผูป้ระกอบการ 
นกัท่องเท่ียว และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระดบัต่างๆ เพราะฉะนั้นการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จึงต้องน าส่วนประกอบในเร่ืองจิตส านึก หรือความรับผิดชอบเข้ามาผูกยึดกับ
แนวทาง หรือวธีิการจดัการท่ีจะจดัท าข้ึน 
 2. เกิดผลกระทบนอ้ย ตรงขา้มกบัการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงมีโอกาสท่ี
จะเกิดผลกระทบค่อนขา้งสูง เพราะฉะนั้นท าอยา่งไร ให้การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกิด
ผลกระทบน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีหมายรวมถึง ไม่ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกขนาดใหญ่ถาวร หรือปริมาณ
ค่อนขา้งมาก แต่จะเนน้ส่ิงอ านวยความสะดวกขนาดเล็ก มีความสะดวกสบายพอสมควร สอดคลอ้งและ
ผสมกลมกลืนไปกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3. มีบริการขอ้มูลข่าวสารเพื่อใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว หรือผูเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ 
เช่น ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรมีมากกว่าศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว ควรมีทางเดินเทา้ศึกษาธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไดอ้อกไปสัมผสั เรียนรู้ธรรมชาติ 
ควรมีเอกสาร ขอ้มูล พกติดตวัไปเป็นคู่มือในการเดินทางศึกษาหาความรู้ เช่น คู่มือดูพืชพรรณ ดูนก 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะธรรมชาติท่ีปรากฏในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการใหค้วามรู้ การศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเด็นท่ีส าคญัของระบบการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศนั้น จะตอ้งมีมคัคุเทศก์ท่ีมีคุณภาพในเร่ืองน้ี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจะตอ้งมีการ
ฝึกอบรมมคัคุเทศกเ์ฉพาะทางท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันิเวศวทิยา หรือธรรมชาติใหม้ากข้ึน 
 4. การกระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถ่ิน คือ เปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการ ให้บริการท่องเท่ียวตั้งแต่ระบบท่ีพกั อาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ จนกระทัง่การเป็น
มคัคุเทศก์ในทอ้งถ่ิน ผูน้ าทาง หรือผูใ้ห้บริการระหว่างท่ีนกัท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ี นอกจากนั้น คนใน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งไดรั้บผลประโยชน์ทั้งทางตรง และทางออ้ม จากการท่องเท่ียวดว้ย 
 ดงันั้น จากการศึกษาในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าให้ทราบวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีความ
แตกต่างจากการท่องเท่ียวทัว่ไป ท่ีมุ่งเนน้ผลท่ีเกิดข้ึนทางเศรษฐกิจดา้นเดียว แต่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) มุ่งอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไปพร้อมๆกบัการพฒันาเศรษฐกิจดว้ย ลกัษณะของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยเป็นแนวคิดท่ีน าเอากิจกรรมการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมมาประสานเขา้ด้วยกนั ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างกิจกรรมการ
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ท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัท าให้กิจกรรมทั้งสองส่งผลเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัอีก
ดว้ย เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติซ่ึงเป็นการสร้างรายได ้สามารถน ามาใชเ้พื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในขณะน้ีก าลงัประสบปัญหาด้านงบประมาณ เป็นการสร้างงานให้กบัประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มรายได้และส่งผลให้ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีพอีกด้วย การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นวิธีการหน่ึงของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและควรจะน ามาใชใ้นการวางแผนการ
พฒันาการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 

บึงสีไฟเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าขนาดใหญ่  โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 5,390.6 ไร่ พื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ เป็น
ระบบนิเวศท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา พื้นท่ีประมาณร้อยละ 85 ปกคลุมดว้ยวชัพืชน ้ า และ
ประมาณร้อยละ 15 เป็นท่ีโล่งไม่มีวชัพืชปกคลุม ในฤดูน ้ าหลากประมาณ 2 เมตร มีแพสนุ่นขนาดใหญ่
เคล่ือนท่ีไปตามกระแสลม และสนุ่นบางส่วนก็มีรากหยัง่ลึกไปถึงพื้นดินท าให้มีสภาพคลา้ยเกาะ การท่ี
พื้นท่ีชุ่มน ้ ามีระดบัน ้ าท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆนั้น ท าให้พื้นท่ีบางส่วนมีน ้ าขงัและไม่มีน ้ า
ท่วมขงัสลบักนั ในเวลาท่ีพื้นท่ีแห้งพืชบางชนิดสามารถงอกข้ึนไดซ่ึ้งต่อมาก็ผลิตเมล็ดหรือหวัข้ึน เป็น
อาหารแก่นกและสัตวอ่ื์นๆ ในฤดูฝนเม่ือน ้ าท่วมขงัพืชเหล่าน้ีก็จะตายลงถูกยอ่ยสลายปล่อยธาตุอาหาร
ออกสู่ระบบนิเวศ ซ่ึงธาตุอาหารเหล่าน้ีท าให้สาหร่ายเจริญเติบโตเป็นอาหารแก่แมลงและสัตวไ์ม่มี
กระดูกสันหลงัอ่ืนๆ นอกจากใหผ้ลผลิตดา้นพืชและสัตวแ์ลว้พื้นท่ีชุ่มน ้ายงัเป็นท่ีรองรับน ้าอีกดว้ย  
  ศกัยภาพของบึงสีไฟในดา้นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ์พบวา่บึงสีไฟ เป็นพื้นท่ี
ชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติของภาคเหนือในทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน ้าของเอเชีย โดยเป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศยัหากินและผสมพนัธ์ุท่ีส าคญัของนกน ้า นกชายน ้า ทั้งท่ีเป็นนกประจ าถ่ินและนกอพยพ โดยเฉพาะ
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกน ้า (อนุสัญญาแรมซาร์)  
 
ตำรำงที ่1.1 สถานภาพของชนิดพนัธ์ุสัตว ์และพนัธ์ุพืช ในบึงสีไฟ 

สถานภาพทางชีวภาพ 
ชนิดพนัธ์ุ จ านวน(ชนิด) 

นก 
ปลา 
พนัธ์ุพืช เช่น พืชชายน ้า พืชลอยน ้า 

83 
33 
49 

ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542 
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 ปัจจุบนัสถานภาพของนกพนัธ์ุต่างอยูใ่นสภาพใกลคุ้กคาม (Near Threatened) 4 ชนิด เช่น นก
ยางไฟหวัเทา เป็ดคบัแค นกอีลุม้ นกกระจาบปีกอ่อนอกเหลือง อยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธ์ุ 1 ชนิดคือ 
นกกระสาแดง และมีแนวโน้มใกลสู้ญพนัธ์ุ (Vulnerable) 1 ชนิด คือ นกกระจาบอกลาย (ส านกังาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542. หนา้ 30-31) 
 บึงสีไฟเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าขนาดใหญ่ซ่ึงอยู่ใกลเ้ขตเมือง ในปัจจุบนัน้ีบึงสีไฟมีพื้นท่ีเล็กลงจาก
อดีตเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเดิมทีเคยมีพื้นท่ีถึง 12,000 ไร่ แต่ตอนน้ีลดลงเหลือเพียงประมาณ 5,000 ไร่ การ
ลดลงดงักล่าวมีเหตุผลทางกายภาพเน่ืองจากการสร้างเข่ือนซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนทิศทางการไหลของน ้ า 
ท าให้บึงมีสภาพเป็นบึงปิด แต่เหตุผลทางกายภาพไม่น่าจะเป็นเหตุผลเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความ
ตอ้งการใช้พื้นท่ีท าประโยชน์ ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้พื้นท่ีชุ่มน ้ าถูกจบัจอง และอยู่ระหว่างการ
จดัสรรสิทธ์ิ หน่วยงานราชการเป็นจ านวนมากไดว้ิตกกงัวลถึงแนวโนม้การรุกล ้ าพื้นท่ี ดงันั้นจึงมีการ
ตั้ งส านักงานรอบบึงข้ึน ปัจจุบันพื้นท่ีรอบบึงอยู่ในความดูแลของหน่วยงานจ านวนมาก ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร  ดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บ่อจระเข ้
 เทศบาล จงัหวดัพิจิตร   ดูแลสวนสิริกิตต์ิ หาดทรายเทียม 
 การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพิจิตร  ดูแลสวนบวั(อุทยานบวั) 
 กรมประมงจงัหวดัพิจิตร    ดูแลสถานแสดงพนัธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรต์ิ  
       และนาบวั 
 แต่เน่ืองจากการปัญหาการประสานงานของแต่ละหน่วยงานท่ีแบ่งพื้นท่ีโดยแสดงถึงความ
รับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นบริหารจดัการพื้นท่ีรอบบึงสีไฟได ้
 นอกจากนั้น บึงสีไฟยงัได้ประสบปัญหาต่างๆอีกมากมาย ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ 1) ปริมาณน ้าในบึงสีไฟลดนอ้ยลงทุกปี 2) ในบริเวณบึงสีไฟส่วนใหญ่
ยงัรกไปดว้ยวชัพืชซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้บึงต้ืนเขิน 3) ประชาชนบุกรุกท่ีดินของบึงสีไฟ เพื่อจบั
จองท านาท าไร่ 4) ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยงัไม่สะอาดเท่าท่ีควร และจากไดมี้การสร้าง
ถนนและคันดินรอบบึงเพื่อป้องกันการบุกรุก สภาพการใช้ท่ีดินในปัจจุบันรอบบึงสีไฟ มีการ
เปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก ไม่สามารถออกหนงัสือส าคญัทางราชการครอบคลุมส่วนนอกเขตคนัดินและ
แนวถนนได ้จึงถูกใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีเกษตรกรรม บริเวณท่ีราบลุ่มหนองน ้าใกลเ้คียงบางส่วนถูกใช้
ในการสร้างสถานท่ีราชการและชุมชน มีการสร้างถนนลอ้มรอบบึงสีไฟ ท าให้การไหลเขา้ออกของน ้ า
และระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป กีดขวางการอพยพเขา้ออกของสัตวน์ ้ าระหวา่งบึงสีไฟกบัท่ีราบลุ่มน ้ า
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โดยรอบ ซ่ึงมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน ้ าท่ีไหลเขา้ออกบึงสีไฟได้ จากปัญหาขา้งตน้ การ
แกปั้ญหาดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและควรเร่งท่ีจะด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อการพฒันาทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบึงสีไฟแบบยัง่ยนืและก่อใหเ้กิดการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จงัหวดัพิจิตรมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพา และเน่ืองจากบึงอยูใ่กลเ้มือง จึงเกิดความสนใจ
ของผูน้ าทอ้งถ่ินในภาครัฐ เช่น ผูว้า่ราชการจงัหวดัและหน่วยงานราชการท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียว โดย
การพฒันาบึงสีไฟใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว เหตุการณ์ล่าสุด คือ กระทรวงการท่องเท่ียวมีการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ทา้ยบึงใหเ้ป็นสวนบวั(อุทยานบวั) และมีอาคารส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงใชเ้งินลงทุนประมาณ 40 ลา้นบาท 
แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ สวนบวัอาจจะไม่ไดจ้ดัเตรียมการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเน่ืองจากงบประมาณในการ
บริหารจดัการ ทางจงัหวดัตอ้งจดัหาทุนดงักล่าวโดยระดมทุนโดยการจดังานเพื่อให้มีการดูแลรักษาขั้น
ต ่า (อา้งใน ขจรเกียรติ แพงศรี, 2554) และท าใหไ้ม่เกิดการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ตั้งแต่วนัท่ี 13 กนัยายน 2541 ซ่ึงอนุสัญญา
แรมซาร์น้ีเป็นขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาล ก าหนดกรอบการท างานส าหรับความร่วมมือระหวา่งประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์และยบัย ั้งการสูญหายของพื้นท่ีชุ่มน ้ าในโลก ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัการเพื่อใชป้ระโยชน์
อยา่งชาญฉลาด หากจ าแนกโดยอาศยัเกณฑ์การจ าแนกตามระดบัความส าคญัของพื้นท่ีชุ่มน ้ า สามารถ
แบ่งพื้นท่ีชุ่มน ้ าได ้3 กลุ่ม คือ พื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน 
(รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ีลุ่มน ้าน่านและลุ่มน ้ายมตอนล่าง, 2553) 
 โดยพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองหล่ม (เวียงหนอง
หล่ม) บึงกะโล่ หนองหลวง (แอ่งเชียงแสน) บึงมาย บึงบอระเพด็ หนองบงคาย และบึงสีไฟ (โครงการ
ส ารวจสถานภาพพื้นท่ีชุ่มน ้าประเภทหนองบึงน ้ าจืดของประเทศไทย, 9 มีนาคม 2554) จากบึงสีไฟเป็น
พื้นท่ีชุ่มน ้ าธรรมชาติท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ และมติครม.ท าให้ตอ้งมี EIA ส าหรับการลงทุน 
ฟ้ืนฟู ท่ีเก่ียวขอ้งกบับึง ในปัจจุบนัมีโครงการลงทุนริเร่ิม และยงัคงด าเนินการอยูอี่กเป็นจ านวนมาก เช่น 
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ตำรำงที ่1.2 แผนงาน / โครงการบริหารจดัการและพฒันาพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร ประจ าปี 
              งบประมาณ 2552-2556 (แผน 5 ปี) 
ล ำดับที ่ โครงกำร/รำยละเอยีด งบประมำณรวม 

(บำท) 
หน่วยงำน 

1 โครงการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 
(ด าเนินการเสร็จแลว้ 

991,000 แขวงการทางพิจิตร 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหน้าหอชม
นกบึงสีไฟ จ.พิจิตร 

949,319 ส านกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิ งแวดล้อม
จงัหวดัพิจิตร 

3 โครงการขดุลอกและถมดินโดยรอบบึง 1,000,000 แขวงการทางพิจิตร 
4 โครงการพฒันาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ จงัหวดัพิจิตร 
44,430,000 ส านักพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 
5 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูบึงสีไฟ (งานขดุลอกและ

จดัท าเส้นทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติ) 
(ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ) 

314,000,000 กรมทรัพยากรน ้า 

ท่ีมา: ส านกัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งน ้ า 

 
หน่ึงในโครงการนั้น คือโครงการของกรมทรัพยากรน ้ า ท่ีมีด าริไม่เฉพาะแต่ฟ้ืนฟูและอนุรักษบึ์ง แต่ยงั
ตอ้งการใหเ้ป็นตน้แบบการบริหารจดัการส าหรับพื้นท่ีชุ่มน ้าอีกดว้ย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในดา้น
การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟทั้งทางตรงและทางออ้ม นอกจากนั้นยงัศึกษาการประเมินความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนใน
การดูแลรักษาและอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟวา่เป็นเท่าไร เพื่อท่ีจะไดน้ าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลเชิง
วชิาการเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานต่างๆในการจดัสรรงบประมาณเพื่อมาดูแลพื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ อีกทั้งยงัช่วยในการก าหนดนโยบายและทิศทางการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีและร่วมกนัอนุรักษ์
สถานท่ีท่ีมีมูลค่าเหล่าน้ีไวท้ั้งในปัจจุบนัและอนาคตไวด้ว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1. เพื่อให้ทราบลกัษณะเศรษฐกิจและสังคม และทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาและประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จาก
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
 3. เพื่อศึกษาและประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ จงัหวดั
พิจิตร  
 4. เพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปไดใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีบริเวณ
ทา้ยบึงสีไฟ โดยการวเิคราะห์ตน้ทุน ผลตอบแทนและจุดคุม้ทุนของการลงทุนในการดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่ม
น ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
  
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
  1. ท าให้ทราบลกัษณะเศรษฐกิจและสังคม และทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
 2. ท าใหท้ราบมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวในการใชป้ระโยชน์จากการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในพื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
 3. ท าใหท้ราบมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร  
 4. ท าให้ทราบถึงตน้ทุน ผลตอบแทนและจุดคุม้ทุนของการลงทุนในการดูแลรักษาพื้นท่ีชุ่มน ้ า
บึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
 พื้นท่ีศึกษาวิจยัไดก้ าหนดศึกษาในพื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ครอบคลุม
พื้นท่ีทั้งหมด 5,390 ไร่ ทิศเหนือติดต าบลคลองคเชนทร์-เขตเทศบาลเมืองพิจิตร ทิศใตติ้ดต าบลท่า
หลวง-ต าบลเมืองเก่า ทิศตะวนัออกติดต าบลท่าหลวง-เทศบาลเมืองพิจิตร และทิศตะวนัตกติดต าบล
เมืองเก่า-ต าบลโรงชา้ง 
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 2. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
   2.1 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ทศันคติของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
   2.2 ประเมินมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและมูลค่าความเตม็ใจท่ีจะจ่ายจากการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ าบึงสีไฟ โดยวิธี Contingent 
Valuation Method (CVM) วิธีการน้ีเป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยการสัมภาษณ์จากประชาชนโดยตรง
ถึงความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม เป็นการถามประชาชนด้วยค าถามท่ีท าให้ผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งระบุระดบัประโยชน์หรือโทษในรูปของมูลค่าท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มท่ี
ก าลงัเกิดข้ึนหรือสมมติข้ึน (hypothetical markets) ซ่ึง CVM น้ีมีทั้งต่อมูลค่าท่ีไดจ้ากการใชส้อย (Use 
Value) และมูลค่าท่ีไม่ไดจ้ากการใช้สอย (Non Use Value) ท่ีมีค  าถามแบบแบบเปิด ดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามและก าหนดจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วน
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีบึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร จ านวน 400 คน 
  2.3 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ดา้นงบประมาณและค่าใชจ่้ายต่างๆในการด าเนินการดูแลรักษา
พื้นท่ีชุ่มน ้ า น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ผล หาค่า Net Present Value (NPV), Benefit – Cost ratio 
(B/C ratio) และวเิคราะห์หาจุดคุม้ทุนในการลงทุนในคร้ังน้ี 
 
1.5  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี และยงัมีการใช้ค  า
ภาษาองักฤษอ่ืนๆท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกนั ท่ีส าคญัไดแ้ก่ Nature Tourism, Bio-tourism, Green 
Tourism เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวดงักล่าวลว้นแต่เป็นการบ่งบอกถึง การท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยืน (sustainable tourism) ซ่ึงมาจากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศแคนาดา ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ
ของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนวา่ “การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผู ้
เป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลงัดว้ย 
การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและ
สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศ
ด้วย” โดยมีลักษณะท่ีส าคญัคือ เป็นการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถของ
ธรรมชาติ และตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อ
ขบวนการท่องเท่ียว อีกทั้งตอ้งยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
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การท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและ
ชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม แห่งประเทศไทย, 2539) 
ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดมี้บุคคลหรือองค์กรต่างๆให้ความหมายและค าจ ากดั
ความไวม้ากมายเป็นท่ียอมรับในระดบัหน่ึงและไดรั้บการอา้งอิงถึงเสมอท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

Ceballous Lascurain (1991) อาจจะเป็นคนแรกท่ีไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศวา่ “เป็นการท่องเท่ียว รูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้
เกิดการรบกวนหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงค์ เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้และ
เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณและสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่ง
ธรรมชาติเหล่านั้น”  

Elizabeth Boo (1991) ใหค้  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “การท่องเท่ียวแบบอิง
ธรรมชาติทีเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ ์อนัเน่ืองมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้องดูแลรักษาพื้นท่ี 
มีการสร้างงานใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งใหก้ารศึกษาและสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม”  

The Ecotourism Society (1991) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่ “การ
เดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ 
ดว้ยความระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศและในขณะเดียวกนัก็
ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ทอ้งถ่ิน”  

Western (1993) ไดป้รับปรุงค าจ ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ The Ecotourism 
Society ใหส้ั้นและกะทดัรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากข้ึนคือ “การเดินทางท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อ
แหล่งธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และท าใหชี้วติความเป็นอยูข่องประชาชนทอ้งถ่ินดีข้ึน”  

The Commonwealth Department of Tourism (1994) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศคือ การท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระดา้นการศึกษา การเขา้ใจธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ย ั่งยืน ค าว่า  ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมย ังครอบคลุมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินด้วย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืนนั้นหมายถึงการปัน
ผลประโยชน์ต่างๆกลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

เสรี เวชบุษกร (2538) ให้ค  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า “การท่องเท่ียวท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นธรรมชาติและต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคม ซ่ึงหมายรวมถึง 
วฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน”  
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จากการให้ความหมายและค าจ ากดัความการท่องเท่ียวเชิงนิเวศดงักล่าวขา้งตน้ พอจะ
สรุปไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงั
แหล่งธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรมอยา่งมีความรับผดิชอบโดยไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงค์อย่างมุ่งมัน่เพื่อช่ืนชม ศึกษา
เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ี
ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้ น อีกทั้ งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ี ส่งผลให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การจดัการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
โดยมีการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี รวมถึงการด าเนินงานตามองค์ประกอบหลกัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4 ดา้น คือ องค์ประกอบดา้นพื้นท่ี ดา้นกิจกรรม ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นการ
จดัการบริการการท่องเท่ียว 

กำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบมีการจดัการท่ีย ัง่ยืน ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การ
ป้องกนัและการก าจดัมลพิษ และพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีขอบเขต (วารสารการท่องเท่ียว, 2541) 

ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณีท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงอารยธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีมีลกัษณะเด่นดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว แบ่งแยกได ้3 ประเภท 
ประเภทแรกคือธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา น ้ าตก 
ถ ้ า น ้ าพุร้อน บ่อน ้ าร้อน เขตรักษาพนัธ์ุสัตว ์สวนสัตว ์อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกชาติ ทะเล 
หาดทราย หาดหิน ทะเลสาบ เกาะ เข่ือน อ่างเก็บน ้ า แหล่งน ้ าจืด (ห้วย หนอง คลอง บึง) ประเภทท่ีสอง
คือประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญในทาง
ประวติัศาสตร์ โบราณคดีหรือศาสนาได้แก่ วดั โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภณัฑ์ ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย ์และอนุสรณ์สถาน ตวัอย่างแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติพระนคร อุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั เป็นตน้ ประเภทท่ีสามคือศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว
อีกรูปแบบหน่ึง ในลกัษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต (เช่นหมู่บา้นชาวเขา สภาพชีวิต
ในชนบท) ศูนยว์ฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง ไร่/สวน พืช ผกั ผลไม ้และเหมือง ตวัอย่าง เช่น ตลาดน ้ า
ด าเนินสะดวก งานชา้งจงัหวดัสุรินทร์ สวนสามพราน เป็นตน้ (ล าไย, 2541) 
 


