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มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured  Interviews) กับผู้

มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในพื้นที่ ร่วมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Environmental Impact of Tourism Land Use Change in  
   Suan Phung District, Ratchaburi Province 
Author   Sabaitong Kanna 
Degree   Master of Science (Environmental Management) 
 Year   2013 
 
 
 The research aimed to investigate: 1) causes of tourism land use change in Suan Phung 
District, Ratchaburi Province; 2) land-use change’s impact on the environment; 3) measure to 
control the impact on the environment and appropriate tourism land use in the area. The research 
is a qualitative research.  Data were corrected by semi-structured interviews with local 
stakeholders and investigation of relevant documents. 
 It was found that the tourism land use change in this area was due to the increase of the 
resorts as 1) climate which is similar to that of the North of Thailand, and its abundant nature; 2) 
its close-to-Bangkok location; and 3) opening of a formal land lease by The Regional Treasury 
Office. In addition, governmental policies showed that the state is promoting tourism but lacked 
policies for the promotion of environmental management, concrete form of tourism, measures for 
control of land use, and a governmental unit directly responsible for land use for tourism.  The 
environmental effects were as follows: 1) in terms of physical resources, there was a reduction in 
water from surface water resources.  The construction of dams also caused drainage problems;   
2) in terms of biological resources, it was found that the land biological diversity decreased, and 
so did forests, plants, and wildlife; 3) in terms of the value of land use, there was also a change in 
the use of land that caused an increase in water supply shortage and an increase in electricity 
needs while the ability to produce electricity remained the same.  Moreover, there was an increase 
in garbage as well as traffic congestion during holidays; and 4) in terms of quality of life, the 
tourism land use change affected public health services of an accident increases. However, there  
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was a positive economic and social effect since the people in the area had more jobs and a higher 
income, as there were more tourists visiting the area. 
 The measures to control the impact on the environment and the tourism land use 
appropriate for Suan Phung District, Ratchaburi Province are as follows. 1) The government find 
a solution to the problems of land possessory rights, that explicit laws and regulations concerning 
land use be passed, that the people be allowed to participate in legislating related to laws and 
regulations. 2) The resort entrepreneurs develop their resorts appropriate for the area, keeping in 
mind the importance of quality, standards, and environmental friendliness. 3) the local people be 
concerned about environmental problems in the area, build networks of people that care for the 
environment and develop agriculture for sustainability.  And 4) tourists patronize only businesses 
that are environmentally friendly and strictly obey the rules and regulations of the tourist sites. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย 

 

 การดํารงชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประกอบกัน และปัจจัยที่สําคัญ

หนึ่งในนั้นก็คือที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเป็นทั้งที่อยู่อาศัย 

แหล่งผลิตอาหาร นอกจากนั้นที่ดินยังเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ประเทศเกิดการพัฒนาและ

สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า สร้างความทัดเทียมกับนานาประเทศ สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านทั้งด้าน

อุตสาหกรรม ด้านการเกษตรกรรมและด้านการท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันพบว่าการใช้ท่ีดินในประเทศ

ประสบปัญหาการใช้ท่ีดินผิดประเภท ไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติของดินหรือศักยภาพของดิน เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา เช่น การสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม หรือแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่ีเหมาะสมทางการเกษตรหรือพื้นที่ป่ า ทําให้ดินขาด

ความอุดมสมบูรณ์ (แขขวัญ พันธ์แจ่ม, 2549:  1) ซ่ึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมตาม

คุณสมบัติของที่ดินอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณสมบัติของดินหรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้ 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่เหล่านั้น จากการวิเคราะห์การใช้ท่ีดิน

ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าประเทศไทยมีการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติของดิน หรือตาม

ศักยภาพของดินและจากการซ้อนทับแผนที่ดินกับแผนที่การใช้ท่ีดินในสองช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2523 

และพ.ศ. 2535 พบว่าพ.ศ. 2523 มีการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมรวม 30 ล้านไร่ มากที่สุดอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ล้านไร่ ส่วนพ.ศ. 2535 พบว่ามีการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมถึง 35.6 ล้านไร่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็ น 21.2 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
ม.ป.ป.)  

 จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อ พ.ศ. 2548 

พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรอยู่ร้อยละ 40.62 เป็นเนื้อที่ป่าไม้ร้อยละ 32.66 
และเนื้อที่ไม่ได้จําแนกร้อยละ 26.72 ของเนื้อที่ท้ังประเทศ (จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, ม.ป.ป.) 
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แต่เม่ือปี พ.ศ. 2504 ประเทศเร่ิมเขา้สู่การพฒันา การพฒันาประเทศนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งไม่
วา่จะเป็น คน เคร่ืองจกัร และทรัพยากรธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ นํ้า ป่าไม ้แร่ธาตุ และท่ีดินส่งผลใหก้าร
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในประเทศไทยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป และจากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยพบว่ารายไดข้องประเทศจากการท่องเท่ียวเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัเม่ือ    
ปีพ.ศ. 2541 ประเทศไทยไดมี้การจดัโครงการอะเมทช่ิงไทยแลนด(์Amazing Thailand) ทาํใหธุ้รกิจ
การท่องเท่ียวในประเทศขยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บความสนใจจากธุรกิจ
ท่องเท่ียวเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ผลจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของธุรกิจท่องเท่ียว 
คือ เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในบริเวณท่ีมีธุรกิจท่องเท่ียว เน่ืองจากการท่องเท่ียว
ทาํให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นท่ีไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว การ
ท่องเท่ียวจึงเป็นสาเหตุหน่ึงในการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในประเทศไทย (รัฐติการ     
คาํบุศย,์ 2548) 
 นโยบายของภาครัฐเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทยขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว โดยประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีการนโยบายสนับสนุนการพฒันาอุสาหกรรมท่องเท่ียวไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 และเร่ิมมีการผลกัดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งจริงจงัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 ส่งผลใหก้ารลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยรายได้
จากการท่องเท่ียวถือว่าเป็นรายไดท่ี้สาํคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาประเทศ จากสถิติรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของรายได้
ในปี พ.ศ. 2545 จาก 323.5 พนัลา้นบาท เป็น 547.8 พนัลา้นบาท และ 592.8 พนัลา้นบาท ในปีพ.ศ. 
2550 และพ.ศ. 2553 ตามลาํดบั การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียวยงัส่งผลใหเ้กิดการขยายตวั
ของธุรกิจและการบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ ท่ีพกั 
อาหาร และจากการขยายตวัของธุรกิจและการบริการต่าง ๆ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) ส่งผล
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปถึงภาคเกษตรกรรม ทาํให้
พื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีป่าไมล้ดจาํนวนลงของตามมา 
 อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีควรแก่การรักษา
ไว  ้พื้นท่ีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่า 
เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งติดต่อกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและเช่ือมต่อกบัจงัหวดัเพชรบุรี 
ซ่ึงเป็นป่าผืนใหญ่ สัตวป่์าสามารถเดินขา้มไปหาอาหารถึงกนัได ้หากพื้นท่ีป่าอาํเภอสวนผึ้งถูก
ทาํลายลง วงจรชีวิตของสตัวป่์าจะถูกตดัขาดออกจากกนั เน่ืองจากไม่สามารถขา้มถึงกนัไดส่้งผลให้
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ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพนัธ์ุพืชและสัตวจ์ะถูกจาํกดัและลดจาํนวนลงได ้นอกจากน้ี
พื้นท่ีป่าไมใ้นอาํเภอสวนผึ้งยงัมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะเป็น
แหล่งตน้นํ้ าลาํธาร หากพ้ืนท่ีป่าไมห้รือสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งถูกทาํลายลงไปก็จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง  
 นอกจากน้ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ยงัเป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีเร่ิมมีการขยายตวัของธุรกิจ
ท่องเท่ียวรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น การสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวทาํในพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
โดยการขยายตัวของธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งเกิดจากนายทุนเขา้ไปซ้ือท่ีดินจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์รวมถึงการสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เน่ืองจาก
อาํเภอสวนผึ้งมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบัซับซอ้น สภาพ
พื้นท่ีเป็นป่าไมแ้ละภูเขา มีท่ีราบตามไหล่เขาและท่ีราบตอนกลางของพ้ืนท่ีใชส้าํหรับการปลูกพืช
และเล้ียงสัตว ์จึงเป็นท่ีสนใจของนายทุนในการท่ีจะเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ี นอกจากน้ีพื้นท่ี
อาํเภอสวนผึ้งยงัถูกบุกรุกจากนายทุนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ บุกรุกพื้นท่ีป่าไมท้าํให้พื้นท่ีป่าไมมี้
สภาพเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงช่วงท่ีผา่นมาพบว่าพื้นท่ีในอาํเภอสวนผึ้งไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์มากข้ึน
ทั้งดา้นเกษตรกรรมและดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วภายในเวลาไม่ก่ีปี ทาํใหพ้ื้นท่ีป่าสมบูรณ์ลุ่มนํ้ าชั้น 1A ฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าลาํภาชีถูกบุกรุกแผว้ถาง
ไปกวา่ร้อยละ 80 (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2553)  
 การขยายตวัดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในรูปแบบของสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินพื้นท่ี
อาํเภอสวนผึ้ง และยงัส่งผลเช่ือมโยงไปยงัสาเหตุของการลดจาํนวนลงของพื้นท่ีป่าไมใ้นอาํเภอสวน
ผึ้ง หากไม่มีมาตรการควบคุมหรือแนวทางในการใชป้ระโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามมา ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  พร้อมทั้ งศึกษาแนวทางควบคุมผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางท่ีเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอาํเภอสวนผึ้ งเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติในอาํเภอสวนผึ้ง เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยืนจากการใช้
ทรัพยากรในอนาคตสืบไป 
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1.2 คาํถามการวจิยั 
 
 1.2.1  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี มาจากอะไร 

1.2.2  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นอยา่งไร 

1.2.3 แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้
เหมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 
 1.3.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี  
 1.3.2 เพื่อศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
  

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
 

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จะทาํการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษยแ์ละคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ซ่ึงมีการสร้างแหล่งท่องเท่ียว และ
เนน้ศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวหนาแน่น เพื่อศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาครอบคลุมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศในพื้นท่ี ผูน้าํชุมชน และผูน้าํทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ีศึกษา 
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 1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูลระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2555 - 
เดือนตุลาคม 2556 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.5.1 ทราบถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 

1.5.2 ทราบถึงผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

1.5.3 ทราบถึงแนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 

1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การนาํท่ีดินมาใชใ้นการทาํกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ตามความตอ้งการไม่ว่าจะเป็นดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และอ่ืน ๆ ซ่ึง
อาจทาํให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือเหมือนเดิมแต่มีรูปแบบหรือเกิด
ประโยชน์มากข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตรไปเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว หมายถึง การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อทาํกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการท่องเท่ียว เช่น การสร้างท่ีพกัตากอากาศ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก สวน
สนุก รวมไปถึงการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอุทยานฯ เพื่อเป็นท่ีผกัผอ่นหยอ่นใจจดัเป็นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว 
 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว หมายถึง การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีใช้ทาํกิจกรรมด้านต่าง ๆ ไปเป็นการทาํกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว เช่น การ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรมไปสร้างเป็นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ  
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการท่องเที่ยว หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว หรือ
จากการทาํกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสถานท่ีท่องเท่ียว หรือสภาพแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนหรือประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่
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เกิดข้ึนจากการทาํกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย ์โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นไดท้ั้งผลกระทบทั้งทางตรง
หรืทางออ้ม อาจเป็นผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบ  
 การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานท่ีใหม่ ๆ หรือสถานท่ีเดิม เพื่อการพกัผอ่น 
หรือการหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้ชีวิต มีการทาํกิจกรรมระหว่างการเดินทาง ตามความสนใจ
ของนกัท่องเท่ียว และความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวนั้น การเดินทางไปท่องเท่ียวนั้นอาจไปเป็น
หมู่คณะหรือไปเพียงลาํพงั ตามความตอ้งการของตนเอง อาจเป็นการพกัคา้งหรือหรือเพียงชัว่คราว 
เช่นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายให้
นกัท่องเท่ียวเลือก 
 ผู้ประกอบการที่พักตากอากาศ หมายถึง ผูท่ี้ให้บริการท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ แก่นกัท่องเท่ียว อาจเป็นการพกัคา้งคืน โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นพื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ีมี
ความน่าสนใจ เช่น พื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
โดยขนาดของสถานประกอบการจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูป้ระกอบการนั้น ๆ ในการศึกษาน้ี
คือ ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 



บทที ่2 
 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ืองผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว 
อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี ผูศึ้กษาได้ทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยผูศึ้กษาได้
เรียบเรียงลาํดบัและนาํเสนอเป็นลาํดบัหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 2.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการท่องเท่ียว 
 2.3 การท่องเท่ียว/ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 
 2.1.1 ความหมายของการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของเจา้ของท่ีดินท่ีจะ
นาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นนั้น ๆ ความหมายของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน มีหลายท่านให้ความหมายไว้
แตกต่างกนัดงัน้ี 
 อุธร สุทธิมิตร (2534: 7) กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การใช้ท่ีดินเพื่อทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาํไร ทาํนา ทาํสวน เป็นตน้ 
 บุญเกียรติ แสงวณัณ์ (2535 อา้งถึงใน พรพรรณ จนัทร์แจง้, 2549: 20) กล่าวว่า การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การใชท่ี้ดินของมนุษยเ์พ่ือทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตามความตอ้งการ
ของมนุษยโ์ดยมีขอบเขต ขนาดของท่ีดินในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทาํให้สภาพพื้นท่ีเดิมมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น การเกษตร พานิชกรรม อุตสาหกรรม บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั แหล่งนํ้ า 
และพ้ืนท่ีป่าไม ้เป็นตน้  
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 กรมพฒันาท่ีดิน (2547) ให้ความหมายของว่า ท่ีดิน (Land) หมายถึง ท่ีดินท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติอันอาจใช้ประโยชน์สนองความต้องการของมนุษย์ในทางต่าง  ๆ  โดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้นเป็นประการสาํคญัความแตกต่างของ "ท่ีดิน" และ "ดิน" 
คือ ท่ีดิน เป็นอสังหาริมทรัพยอ์ย่างหน่ึง หรือเป็นพื้นท่ีบริเวณ หน่ึงบนผิวโลก ซ่ึงมีการแบ่งอาณา
เขตตามท่ีมนุษยก์าํหนดไว ้ส่วน ดิน เป็นเทหวตัถุธรรมชาติอยา่งหน่ึง ประกอบกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึง 
ของภูมิประเทศหรือของท่ีดิน  
 นงคราญ วงศต์ะวนั (2549: 5-6) กล่าวว่า การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินในปัจจุบนัหรืออนาคตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พานิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั 
 ธีรกานต ์ศรีไทยรักษ ์(2549: 7) ไดใ้ห้ความหมายของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินว่า หมายถึง 
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีมีการกระทาํข้ึนบนท่ีดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจา้ของกิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านั้น ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและการท่องเท่ียว และส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ 
 เจริญวิชญ ์หาญแกว้ และคณะ (ม.ป.ป.) กล่าววา่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การใชเ้พื่อ
ก่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีเกษตรกรรม แหล่งท่ีอยูอ่าศยั และพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
รวมถึงพื้นท่ี ท่ีมีการใชป้ระโยชน์อยา่งไม่เตม็ท่ี เช่นพื้นท่ีรกร้าง พื้นท่ีนํ้ าท่วมขงั  
 จากความหมาย สามารถสรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การนําท่ีดินมาใช้
ประโยชน์ในการทาํกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เจา้ของพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นการใชป้ระโยชน์ ดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว 
ความตอ้งการของเจา้ของพื้นท่ี ลกัษณะสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ-สงัคม 
 
 2.1.2 ปัญหาเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 ปัญหาจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้นมีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของพ้ืนท่ีและสภาพการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากรายงานผลการดาํเนินงานของกรมพฒันาท่ีดินเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ทรัพยากรท่ีดิน (กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) มีดงัน้ี 
 1) ปัญหาทางกายภาพ  
 ปัญหาทางกายภาพของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับคุณภาพดินท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากการใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละการเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ปัญหา
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทางกายภาพมีดงัน้ี 
 (1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติตํ่าเน่ืองจากวตัถุตน้กาํเนิดดินมีแร่ธาตุ
อาหารพืชเป็นองคป์ระกอบตํ่า ประกอบกบัประเทศไทยอยูใ่นเขตท่ีมีฝนตกชุก แร่ธาตุต่าง ๆ เปล่ียน
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สภาพและถูกชะลา้งไปกบันํ้ าไดร้วดเร็ว อีกทั้งพื้นท่ีท่ีทาํการเกษตรกรรมถูกใชม้าเป็นเวลานานโดย
ไม่มีการบาํรุงดูแลรักษา 
 (2) ดินมีปัญหาพิเศษ ซ่ึงกรมพฒันาท่ีดินไดท้าํการศึกษาพบว่า ดินท่ีมีปัญหาเป็น
ดินบนพ้ืนท่ีภูเขาคิดเป็นเน้ือท่ีร้อยละ 52.80 ของจาํนวนเน้ือท่ีดินท่ีมีปัญหาทั้งหมด สาํหรับดินท่ีมี
ปัญหาประเภทต่าง ๆ มีดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 สรุปจาํนวนท่ีดินท่ีมีปัญหาพิเศษ 
 

ดนิทีม่ปัีญหา จํานวนเนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 
1. ดินเคม็ (Salt Affected Soils) 21,718,774 11.92
     1.1 ดินเคม็ชายทะเล (Coastal Saline Soils)  3,611,567 1.98
           1.1.1 ดินเคม็ชายทะเลท่ีมีความเปร้ียวแฝง (Coastal Saline Soils, Potentially Acid)  2,885,081 1.58
           1.1.2 ดินเคม็ชายทะเลท่ีไม่มีความเปร้ียวแฝง (Coastal Saline Soils, Non-potentially Acid)   726,486 0.39
     1.2 ดินเคม็นอกพื้นท่ีชายทะเล (Inland Saline/Sodic Soils)  18,107,207 9.94
           1.2.1 ดินเคม็มาก    1,771,223 0.97
           1.2.2 ดินเคม็ปานกลาง    3,690,249 2.03
           1.2.3 ดินเคม็นอ้ย 12,645,735 6.94
2. ดินทรายจดั (Sandy Soils)  7,127,085 3.91
     2.1 ดินทรายจดัท่ีไม่มีชั้นดานอินทรีย ์ 6,613,157 3.63
 ดินทรายจดัท่ีมีชั้นดานอินทรีย ์ 513,928 0.28
3. ดินเปร้ียวจดั (Acid Sulphate Soils)  5,326,786 2.92
4. ดินอินทรีย ์(Organic Soils)  505,184 0.28
5. ดินต้ืน (Shallow Soils)  51,291,143 28.16
     5.1 ดินปนลูกรังและดินปนกรวด  31,796,205 17.46
     5.2 ดินปนเศษหิน  17,327,596 9.51
     5.3 ดินปนปูนมาร์ล  2,167,342 1.19
6. ดินบนพื้นท่ีภูเขา (Slope Complex Soils)  96,158,205 52.80

ผลรวมดนิทีม่ปัีญหาทั้งหมด 182,127,177 100.00

  
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาท่ีดิน, 2547. 
หมายเหตุ: 1.  แผนท่ีดินระดบัภาค มาตรส่วน 1:500,000 ของกองสาํรวจและจาํแนกดิน  
               2. ขอ้มูลดินเคม็ไดจ้ากโครงการสาํรวจดินเคม็ของฝ่ายปรับปรุงดินเคม็ กองอนุรักษดิ์น
 และนํ้า กรมพฒันาท่ีดิน  
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 (3) สภาพภูมิอากาศไม่อาํนวย เน่ืองจากการเพาะปลูกส่วนใหญ่ในประเทศไทย
อาศยันํ้ าฝนธรรมชาติเป็นหลกั (Rain Fed Cultivation) ช่วงการกระจายของฝนไม่สมํ่าเสมอทาํให้
พืชผลท่ีปลูกไดรั้บผลกระทบกระเทือน หรือเสียหายเน่ืองจากฝนตกมากเกินไป หรือฝนท้ิงช่วงทาํ
ใหพ้ืชขาดแคลนนํ้าได ้
 (4) การชะลา้งพงัทลายของดินทาํให้ดินเส่ือมโทรมรุนแรงท่ีสุดและเป็นปัญหาท่ี
สาํคญัท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพื่อรักษาคุณภาพของดินให้เหมาะสมและใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นเวลานาน ๆ
การชะลา้งพงัทลายของดินในประเทศไทย ท่ีตอ้งการการดูแล ป้องกนัและรักษาไวมี้จาํนวนมากถึง 
134.54 ลา้นไร่ หรือเท่ากบัร้อยละ 41.95 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศ (กรมพฒันาท่ีดิน, 2547) 
 2) ปัญหาการจดัการท่ีดิน  
 ปัญหาการจดัการท่ีดินเกิดจากการใชท่ี้ดินอยา่งไม่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ นั้นมีหลาย
สาเหตุประกอบกนัดงัน้ี 
 (1) การใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมกบัศกัยภาพของดิน จากการวิเคราะห์การใชท่ี้ดินไม่
เหมาะสมตามคุณสมบติัของดิน หรือตามศกัยภาพของดิน โดยการทบัซอ้นของแผนท่ีดินกบัแผนท่ี
การใชท่ี้ดิน ในสองช่วงเวลา คือ พ.ศ. 2523 พบว่ามีการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมรวม 30 ลา้นไร่ มาก
ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 ลา้นไร่ ต่อมาใน พ.ศ. 2535 พบวา่มีการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมถึง 
35.6 ลา้นไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมเพิ่มข้ึนเป็น 21.2 ลา้นไร่ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2 การเปรียบเทียบพื้นท่ีดินท่ีมีการใชไ้ม่เหมาะสมแยกตามภาค (หน่วย : ลา้นไร่ ) 
 

ภาค 
พืน้ทีท่ีมี่การใช้ไม่เหมาะสม 

2523 2537 
ภาคเหนือ    5 6.2 
ภาคกลาง    5  3.1 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  12 21.2 
ภาคตะวนัออก   6   0.8 

ภาคใต ้   2   4.3 

รวม 30 35.6 
 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาท่ีดิน, 2547. 
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 (2) การใช้ท่ีดินโดยปราศจากการบาํรุงรักษา พื้นท่ีเกษตรกรรมไดถู้กใช้มาเป็น
เวลานาน ทาํให้ธาตุอาหารพืชซ่ึงแต่เดิมมีนอ้ย ถูกพืชดูดใชไ้ปในการเจริญเติบโตเสียเป็นส่วนใหญ่ 
สรสิทธ์ิ วชัโรทยาน (2535 : 167-168) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ผลผลิตของขา้วหน่ึงตนัจะทาํใหดิ้นสูญเสียปุ๋ย
ไนโตรเจน (N) จากนาขา้วไป 20 กิโลกรัม หรือปุ๋ยอินทรีย ์จาํนวน 4,000 กิโลกรัมจึงจะสมดุลกบัท่ี
สูญเสียไป แต่เกษตรกรไดใ้ส่ปุ๋ยทดแทนในอตัราท่ีตํ่ามาก จึงมีผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลดลง ในขณะเดียวกนั ในกรณีของพืชสาํคญัทางเศรษฐกิจ 4 ชนิด คืน ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด และมนั
สําปะหลงั ในปีพ.ศ. 2519 ได้ดูดซึมปุ๋ยในดินติดไปกับผลผลิตจากพื้นท่ีเพาะปลูก 68.8 ลา้นไร่ 
จาํนวน 549,900 ตน้ของธาตุอาหาร (N + P2O5 + K2O) ท่ีสูญเสียไปมีจาํนวนรวม 707,700 ตนั แต่
เกษตรกรใส่ปุ๋ยชดเชย เพียง 253,500 ตันเท่านั้ น หรือชดเชยในอัตราส่วน 1:2.79 ซ่ึงตํ่ ากว่า
อตัราส่วนการใส่ปุ๋ยชดเชย จึงทาํใหพ้ื้นท่ีการเกษตรเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว 
 (3) การใชท่ี้ดินไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยพื้นท่ี การเกษตรส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยยงัคงอาศยันํ้ าฝน พื้นท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรไดรั้บนํ้ าชลประทานเพียงร้อยละ 20 ทาํ
ให้การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน นอกเขตชลประทาน ไม่ยงัเกิดประโยชน์สูงสุด ท่ีดินจะถูกใชใ้นฤดูฝน
เท่านั้น ส่วนฤดูแลง้จะถูกท้ิงใหว้า่งเปล่า ไม่มีการประโยชน์เน่ืองจากขาดนํ้าและราคาผลผลิตตกตํ่า 
 3) ปัญหาดา้นเศรษฐกิจสงัคม 
 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจสังคมท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีหลายปัจจยั
ประกอบกนัดงัน้ี  
 (1) ความกดดนัจากการเพิ่มของประชากร ทาํให้เกิดการบุกรุกทาํลายป่า ขยาย
พื้นท่ีเพาะปลูก แมว้า่พื้นท่ีนั้น ๆ จะไม่เหมาะสมสาํหรับการเกษตรกต็าม 
 (2) การถือครองท่ีดินและกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เน่ืองจากเกษตรกรมีการถือครอง
ท่ีดินน้อยเกินไป จนไม่สามารถเลือกใชเ้ฉพาะบริเวณท่ีมีศกัยภาพทางการเกษตรได ้นอกจากนั้น
แลว้เกษตรกรบางรายยงัไม่มีสิทธิในท่ีดินท่ีทาํการเกษตร เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีใชท้าํการเกษตรไดม้าโดย
ผิดกฎหมาย เช่น การบุกรุกป่าสงวน การใชท่ี้สาธารณะประโยชน์ ฯลฯ ทาํให้ไม่สนใจท่ีจะดูแล
รักษา หรือทาํนุบาํรุงท่ีดินนั้น ๆ ใหค้งสภาพท่ีดีตลอดไป 
 (3) กฎหมายหรือมาตรการในการควบคุมและป้องกนัไม่มีประสิทธิภาพ ยงัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัได ้เช่น การบุกรุกทาํลายพ้ืนท่ีป่าไม ้ป่าสงวน และตน้นํ้ าลาํธาร จึง
จาํเป็นตอ้งมีมาตรการท่ีเขม้งวดและจริงจงัในการแกปั้ญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 
 4) ปัญหาทางดา้นบริหารของรัฐ 
 ปัญหาดา้นบริหารของรัฐท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีหลายปัจจยั
ประกอบกนั ดงัน้ี  
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 (1) นโยบายของรัฐ นโยบายในการบริหารงานมกัจะเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียน    คณะ
รัฐบาล ทาํใหก้ารบริหารงานหยดุชะงกั ขาดขั้นตอน หรือตอ้งเปล่ียนนโยบายรัฐจาํเป็นตอ้งกาํหนด
นโยบาย ในการวางแผน การใชท่ี้ดินใหเ้หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการกระทาํท่ีต่อเน่ือง 
 (2) การปฏิบติังานซํ้ าซ้อน งานหลายอย่างท่ีมีองคก์รของรัฐหลายองคก์รเขา้ร่วม
ปฏิบติังาน ทาํใหก้ารดาํเนินงานเกิดความล่าชา้และไม่ประสบความสาํเร็จ 
 (3) การขดัแยง้ในกฎหมาย พระราชบญัญติัหรือ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ท่ีดิน ทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความยุ่งยากสับสน ควรมีการแกไ้ขกฎหมาย หรือกาํหนดขอบเขตเสีย
ใหม่ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงกบัสภาพปัจจุบนั 
 (4) การกระจายงบประมาณไปตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเหตุผลบางประการ ทาํให้
การปฏิบติังานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทาํใหผ้ลงานท่ีไดรั้บไม่มีความสอดคลอ้งหรือเช่ือมโยง
กนั ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม หากรัฐมีนโยบายในการใชง้บประมาณท่ีชดัเจน คาด
วา่ผลท่ีไดรั้บจะมีประโยชน์มากข้ึน 
 5) ปัญหาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรในหลายทอ้งท่ีไม่เหมาะสมกบัศกัยภาพของท่ีดิน 
ส่งผลให้ไดผ้ลผลิตไม่คุม้กบัการลงทุน พื้นท่ีเกิดความเส่ือมโทรมลง มีการชะลา้งพงัทลายของดิน
สูง จนไม่สามารถทาํการการเกษตรไดอี้ก ก่อให้เกิดปัญหาการละท้ิงถ่ินฐานไปบุกรุกทาํลายป่าเพื่อ
หาท่ีทาํกินต่อไป นอกจากนั้น การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตอ้งอาศยันํ้ าฝนเพียงอยา่งเดียว ในช่วงเวลา 5 - 
6 เดือนต่อปี ทาํให้เวลาท่ีเหลือท่ีดินจะถูกปล่อยท้ิงไวว้่างเปล่าถือเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่เต็ม
ศกัยภาพ ปัญหาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจึงเกิดจากสาเหตุ ดงัน้ี 
 (1) ความกดดนัในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีทาํกิน เกษตรกรจึงไม่สามารถเลือกใชเ้ฉพาะแต่
บริเวณท่ีมีศกัยภาพทางการเกษตร 
 (2) ขาดความรู้ความเขา้ใจ ในการเลือกพื้นท่ีเพราะปลูกให้เหมาะสมกบัชนิดของ
พืชท่ีปลูก 
 (3) ไม่มีการกาํหนดขอบเขตการวางแผนการใชท่ี้ดินของรัฐ พร้อมทั้งมีกฎหมาย
หรือมาตรการควบคุมและป้องกนัท่ีไดผ้ล 
 
 2.1.3 ผลกระทบจากปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 ผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ (กรมพฒันาท่ีดิน, 
2547) ดงัน้ี 
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  1) การใชท่ี้ดินไม่ถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ  
   ก่อให้เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของ
เกษตรกร ปัญหาความเส่ือมโทรมของดินท่ีสาํคญัของประเทศ มีดงัน้ี 
          (1) ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน พื้นท่ีทั้งประเทศ ทาํใหห้นา้ดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์สูญเสียไปทาํให้ผลผลิตลดลงเร่ือย ๆ ตะกอนดินท่ีถูกชะลา้งพงัทลายจะตกตะกอนตาม
แหล่งนํ้า ทาํใหต้ื้นเขินตอ้งรีบแกไ้ข  
  (2) ปัญหาดินขาดอินทรียวตัถุ ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  
  (3) ปัญหาท่ีเกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกบัการกระทาํของมนุษย ์เช่น ดิน
เคม็ ดินเปร้ียว ดินพรุ และดินทรายจดัเป็นตน้ 
  2) ผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดิน 
  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินก่อใหท้รัพยากรดินและท่ีดินเกิดความเส่ือมโทรมอยา่งต่อเน่ือง
ซ่ึงผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี  
             (1) ผลกระทบดา้นกายภาพ ความเส่ือมโทรมของดินเกิดจากการจดัการท่ีดินไม่
เหมาะสมขาดการป้องกนัท่ีไม่ถูกตอ้ง ทาํให้มีการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินท่ีเป็นส่วนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์หมดไป หน้าดินท่ีถูกชะลา้งจะตกลงไปเป็นตะกอนตามแหล่งนํ้ าต่าง ๆ ก่อให้เกิด   
การต้ืนเขินของแหล่งนํ้ า ทาํให้รัฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขดุลอกตะกอนตามแหล่งนํ้ าเป็นจาํนวน
มาก และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
            (2) ดา้นเศรษฐกิจ ความเส่ือมโทรมของดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทาง
การเกษตร และกระทบต่อเกษตรกร 34 ลา้นคน (ร้อยละ 60 ของประชากรทั้งประเทศ) ซ่ึงเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจะไดรั้บผลผลิตตํ่าเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกษตรกรมีรายไดต้ ํ่า 
ยากจน และมีรายไดต้ ํ่ากวา่ประชากรนอกการเกษตรถึง 11 เท่า 
  (3) ดา้นสังคม การท่ีเกษตรกรมีรายไดต้ ํ่า มีทางเลือกในการประกอบอาชีพนอ้ย 
การบุกรุกพื้นท่ีป่าไมข้ยายพ้ืนท่ีทาํกินเพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอหรืออพยพเขา้เมืองท้ิงถ่ินฐาน มาหา
งานทาํในเมือง ซ่ึงทั้ง 2 ทางเลือกน้ีก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศชาติทั้งส้ิน สาเหตุสําคญัประการ
หน่ึงกคื็อ ละเลยการมองปัญหาพื้นฐานของมนุษยคื์อ ดินและท่ีดินนัน่เอง 
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 2.1.4 การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
  2.1.4.1 นิยามความหมายของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
  การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินคือการท่ีสภาพของท่ีดินถูกทาํเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม เช่น การนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีหลายฝ่ายไดใ้หค้วามหมายของการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินไว ้ดงัน้ี 
 ยทุธนา ตระบนัพฤกษ ์(2540: 23) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน คือ 
การเปล่ียนแปลงท่ีดินจากพื้นป่าเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม การเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรเป็นพื้นท่ี
เกษตรท่ีดีกวา่การเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรเป็นท่ีอยูอ่าศยั โรงงานอุตสาหกรรม 
   สุพรรณี ทกัษิณสัมพนัธ์ (2547: 4) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
หมายถึง การใช้ท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง เช่น การ
เปล่ียนแปลงจากสภาพป่าเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม จากพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งนํ้า 
   สมเจตน์ จนัทรวฒัน์ (2524 อา้งถึงใน จนัทร์จิรา จิระราชวโร, 2548: 11) กล่าวถึงการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในชนบทโดยจาํแนกการเปล่ียนแปลงออกเป็น ดงัน้ี 
   1) การเปล่ียนแปลงท่ีดินอยา่งเขม้ขน้ คือ การนาํท่ีดินในชนบทมาพฒันา
เป็นเมือง เป็นแหล่งอุตสาหกรรม การสร้างสนามบินและถนน การสร้างอ่างเกบ็นํ้า 
    2) การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินมีอาณาเขตกวา้งขวาง คือ การนาํท่ีดินใน
ชนบทมาใชเ้พื่อเป็นพื้นท่ีป่า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า 
    3)  การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีเป็นพื้นท่ีการเกษตรเป็นการใชท่ี้ดินเพื่อ 
การสร้างการขนส่ง ใชเ้ป็นพื้นท่ีสาํหรับพกัผอ่นหรือสถานท่ีออกกาํลงักาย ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ  
   จากความหมายท่ีหลายท่านไดใ้ห้ไวเ้ก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
สามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การนาํท่ีดินนั้น ๆ ไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสามารถนํามา
เปรียบเทียบกนัไดใ้นช่วงเวลาท่ีต่างกนัเพื่อดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
   2.1.4.2 สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
   สาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้นมีนกัวิชาการหลายท่าน
ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
   สุรีรัตน์ ณ นคร (2526: 173) พบวา่ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน คือ 
การพฒันาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบการคมนาคมทางถนน การเพ่ิมจาํนวน
ประชากร การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมและท่ีพกัอาศยั 
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   อุไร อร่ามวงศ์ตระกูล (2529: 136) ได้ทาํการศึกษา รูปแบบการตั้ งถ่ินฐานการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในเขตเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีเขต
เทศบาลเมืองกาํแพงเพชร พบว่า สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินมาจากหลายสาเหตุไดแ้ก่ การ
พฒันาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบการคมนาคมทางบก การเพ่ิมจาํนวนประชากร
และการขยายตวัของอาคารท่ีพกัอาศยั 
   สายณัห์ มัน่มะโน (2533 อา้งถึงใน วิระนี แสงจนัทร์, 2542: 33) ไดก้ล่าวว่าสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตวั
ของเมือง การใชท่ี้ดินในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี การพฒันาโครงการต่าง 
ๆ และการขาดการควบคุมการใชท่ี้ดินท่ีถูกตอ้งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การขาด
สาธารณูปโภค การใชท่ี้ดินไม่คุม้ค่า  
  ยทุธนา ตระบนัพฤกษ ์(2540: 17) ไดก้ล่าวถึง สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินไว้
หลากหลายประการ ดงัน้ี 
   1) การเพิ่มจาํนวนของประชากร 
   2) การพฒันาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 
   3) การขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยั 
   4) การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมและการคา้ 
   5) การขยายตวัของพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 
  จากสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีสาเหตุดงัน้ี  
     1) การเพิ่มข้ึนของประชากร ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน
และตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพ่ือรองรับกบัจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือแหล่งอาหาร 
   2) การขยายตวัหรือการพฒันาตวัของเมือง ทาํใหเ้กิดการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานตามมา ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงมีส่วนท่ีทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดท้ั้งส้ิน 
      3) ขาดการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสม ทาํใหก้าเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่เป็นระเบียบ เช่น การนาํพื้นท่ีท่ีเหมาะดา้นการเกษตร
มาสร้างเขตอุตสาหกรรม ศูนยก์ารคา้ 
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   2.1.4.3 ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 ปัจจัยหรือสาเหตุท่ีทําให้เ กิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ีดินนั้ นจาก
หลากหลายปัจจยัประกอบกัน ซ่ึงมีหลายฝ่ายได้ศึกษาถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินไวแ้ตกต่างกนั ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมการเมือง พฤติกรรมของเจา้ของท่ีดิน 
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงส่งผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (รัฐติการ   
คาํบุศย,์ 2548: 23) ดงัน้ี  
  1) การหวงัเก็งกาํไร ผูท่ี้ใหร้าคาท่ีดินสูงสุดอาจจะเป็นผูท่ี้ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากท่ีดินแปลงนั้นตามความตอ้งการของตนเอง 
 2) สาเหตุทางการเมืองต่าง ๆ เช่น ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก 
 3) ลกัษณะทาํเลท่ีตั้งของท่ีดินแต่ละแปลง ลกัษณะท่ีดิน การระบายนํ้า 
 4) ปัจจยัดา้นเวลาและการพฒันาปรับปรุงท่ีดินของเจา้ของท่ีดิน 
 5) ลกัษณะการเขา้ถึง การคมนาคมและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 6) การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความเจริญทางสงัคมทัว่ไป 
 7) การควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินการแบ่งเขตการใช้ท่ีดินออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 ราตรี สมพงษ์ (2543: 42) กล่าวว่า จาํนวนประชากรเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุด ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงน้ีมีสามเหตุจากปัจจยัหลาย
อยา่งดว้ยกนัคือ 
   1) จากการท่ีประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีการขยายตวัของเมือง
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ จึงมีความตอ้งการพื้นท่ีทาํการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต 
   2) การขยายพื้นท่ีการเกษตรกรรม และการขาดการควบคุมการใชท่ี้ดินท่ี
ถูกตอ้ง โดยการบุกรุกเขตป่าไม ้เพราะวา่มีเหตุจูงใจดา้นการเกษตร เช่น ราคาผลิตสูงข้ึน 
   3) จากการท่ีพื้นท่ีมีการพฒันาด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลมากข้ึน รวมทั้ ง
โครงการพฒันาในพื้นท่ีเช่น การสร้างเข่ือน อ่างเก็บนํ้ า ฝาย ส่ิงเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 
   4) นโยบายของภาครัฐและการท่ีเกษตรกรมีความรู้มีการศึกษาท่ีสูงข้ึน ยอ่ม
ทาํให้พื้นท่ีเกษตรถูกเปล่ียนแปลงอยูใ่นรูปเขตการเพาะปลูกเพ่ือการคา้ขายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลและตลาดสินคา้ของเอกชน  
 มานพ พงศทตั (2524 อา้งถึงใน จนัทร์จิรา จิระราชวโร, 2548: 12) กล่าวว่า ปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของท่ีอยู่อาศยัจากการ
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เพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรตามความเจริญของสังคม ปัจจยัสาํคญัรองลงมาคือ การใหบ้ริการดา้น
คมนาคม เม่ือมีเสน้ทางคมนาคมขนาดใหญ่มากรวมกนัสถานท่ีนั้นสถานท่ีนั้นจะเป็นศูนยก์ลางของ
กิจกรรมในเมือง และปัจจยัสุดทา้ยคือ ราคาท่ีดินเน่ืองจากราคาท่ีดินสูงจะไดผ้ลตอบแทนจากการทาํ
กิจกรรมสูงตามข้ึนดว้ย 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไมม้าจากหลายปัจจยัประกอบกนั (นงคราญ วงศต์ะวนั, 2549: 7) ดงัน้ี 
  1) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประกอบดว้ยหลายปัจจยัดงัน้ี 
 (1)  การมีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน 
  (2) ขนาดการถือครองท่ีดิน ผูท่ี้มีการถือครองท่ีดินมากสามาถนาํท่ีดิน
ของตนไปใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการไดม้าก เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
  (3) รายไดค้รัวเรือน ผูท่ี้มีรายไดค้รัวเรือนมากส่วนหน่ึงมาจากการมี
ขนาดการถือครองท่ีดินมาก 
  2) ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัทางดา้นสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประกอบดว้ยหลายปัจจยั 
 (1) การเพิ่มข้ึนของประชากร ทาํใหค้วามตอ้งการพื้นท่ีในการประกอบ
อาชีพและอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึนเกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 
  (2)  การอพยพยา้ยถ่ินของราษฎร ส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพิ่มข้ึน 
 (3)  ระดบัการศึกษา ประชากรท่ีขาดการศึกษาจะขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีถูกตอ้ง 
 ธีรกานต ์ศรีไทยรักษ ์(2549: 96) ไดส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง รายไดแ้ละชาติพนัธ์ุ โดยราษฎรท่ีมี
ขนาดพื้นท่ีถือครอง รายไดแ้ละชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนั จะมีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ี
แตกต่างกนั 
 จากความคิดเห็นของทั้ งหมดนั้ นจะสอดคล้องกันเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เกิดจากปัจจยั
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของเจ้าของท่ีดิน การขยายตวัของเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของ
ประชากร ระดบัการศึกษา ขนาดการถือครองท่ีดิน ลกัษณะของพื้นท่ี ความสามารถในการเขา้ถึง 
นโยบายของภาครัฐ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งทางตรง
และทางออ้ม 



18 

   2.1.4.4 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
   การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินนั้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ (สุวฒันา     
คหินทพงศ,์ 2548: 20-25) ดงัน้ี 
   1) ผลกระทบต่อดา้นเกษตรกรรม  
     การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินนั้นส่งผลใหพ้ื้นท่ีเกษตรกรรมมีจาํนวนลดลง ซ่ึง
ส่วนจากการซ้ือท่ีดินของนายทุนเพื่อเกร็งกาํไรโดยไม่นาํมาใชป้ระโยชน์แต่อย่างใด ซ่ึงการลดลง
ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนั้นจะส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
     (1) ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรมีจาํนวนลดลง 
     (2) เกิดปัญหาการไร้ท่ีทาํกินของเกษตรกร 
     (3) เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไมเ้พื่อใชใ้นการทาํการเกษตรกรรม  
      2) ผลกระทบต่อเจา้ของท่ีดินและชุมชน  
      เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่งผลใหค้นในชุมชนมีพื้นท่ี
เพื่อใชป้ระกอบอาชีพลดลง หรือบางคนอาจไม่มีท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีทาํกินส่งผลใหต้อ้งอพยพออกจาก
พื้นท่ีเพ่ือหาอาชีพใหม่ เช่น การอพยพเขา้พื้นท่ีเมือง ส่งผลให้เกิดการขยายตวัของเมืองเพิ่มข้ึน เกิด
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวฒันธรรม 
   สุรีรัตน์ ณ นคร (2526: 173) พบว่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินก่อใหเ้กิด
ปัญหาสาํคญัแก่ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
      1) ปัญหาการบริการโครงสร้างข้ึนพื้นฐานดา้นสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ  
   2) ปัญหาการใชท่ี้ดินปะปนกนั ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ เกิดความ
ขดัแยง้ระหวา่งการใชท่ี้ดิน 
      3) ปัญหาเศรษฐกิจสงัคมจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 
 2.1.5 การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินในประเทศไทย 
 ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พบว่าเม่ือปีพ.ศ. 2527 ประเทศไทยมีประชากร 50 ลา้น
คน และอีก 12 ปีต่อมาจะมีประชากร 60 ล้านคน จากนั้ นได้มีการคาดประมาณว่าในอีก 23 ปี
ขา้งหนา้ คือปีพ.ศ. 2562 จะมีประชากร 70 ลา้นคน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) และจากขอ้มูล
ของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าประเทศไทยนั้นมีเน้ือท่ีทั้งหมด 320, 696,888 ไร่ การใช้
ประโยชน์ท่ีดินของประเทศไทยนั้นมีหลายประเภท เช่น การเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม และ
อ่ืน ๆ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเหล่าน้ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง และความเส่ือมโทรมแก่ท่ีดินและ
หากไม่มีการจดัการอย่างเป็นระบบก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประเทศได ้
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การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในประเทศไทยโดยรวมทั้งประเทศ ระหว่างปีพ.ศ. 2545 และปีพ.ศ. 2553 
พบว่า พื้นท่ีป่าไม  ้พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร และท่ีอยู่อาศยันั้นมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ดงัตารางท่ี 2.3  
  
ตารางที่ 2.3 การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร ระดบัประเทศไทย และระดบัจงัหวดั ระหว่างปีพ.ศ. 2545 
 กบัปี พ.ศ. 2554 
 

ภาค/
จังหวดั 

 
เนือ้ทีท่ั้งหมด 

เนือ้ทีถ่ือครองทางการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2545 

เนือ้ทีป่่าไม้ 
เนือ้ทีใ่ช้

ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

เนือ้ทีใ่ช้
ประโยชน์ 
นอกพืน้ที่
การเกษตร 

เนือ้ที ่ป่าไม้ 

เนือ้ทีใ่ช้
ประโยชน์

ทาง
การเกษตร 

เนือ้ทีใ่ช้
ประโยชน์ 
นอกพืน้ที่
การเกษตร 

รวมทั้ง
ประเทศ 

320,696,888 107,241,030 149,246,428 64,209,430 106,319,188 151,029,285 63,348,415 

ภาคเหนือ 106,027,680 59,421,715 32,492,657 14,113,308 60,168,938 32,880,887 12,977,855 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

105,533,963 17,222,214 63,848,091 24,463,658 16,579,250 64,489,488 24,465,225 

ภาคกลาง 64,938,253 18,913,105 31,133,750 14,891,398 18,687,625 31,641,139 14,609,489 

ภาคใต ้ 44,196,992 11,683,996 21,771,930 10,741,066 10,883,375 22,017,771 11,295,846 

ราชบุรี 3,247,789 1,097,367 1,245,396 905,026 1,042,188 1,529,025 676,576 

 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555. 
 
 2.1.6 ประเภทของการใช้ประโยชน์ทีด่ินในประเทศไทย 
 ไพฑูรย ์คดีธรรม และคณะ (2542: 98) ไดก้ล่าวว่า ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หมายถึง 
ชนิดหรือระบบการใชท่ี้ดินท่ีกล่าวถึงชนิดของพืช ลกัษณะการดาํเนินการ และสภาพการผลิตในการ
ใช้ท่ีดินด้านกายภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบันมีความ
หลากหลายตามความตอ้งการของเจา้ของท่ีดิน ซ่ึงกรมพฒันาท่ีดินไดมี้การแบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินไว ้(กรมพฒันาท่ีดิน ส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน, 2553) ดงัน้ี  
  1) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั ยา่นอุตสาหกรรมและคมนาคม 
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  2) พื้นท่ีเกษตรกรรม ไดแ้ก่ นาร้าง นาขา้ว พืชไร่ ไมย้นืตน้ ไมผ้ล พืชไร่หมุนเวียน 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าและอ่ืน ๆ (พืชสวน, ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว,์ พืชนํ้า) 
  3) พื้นท่ีป่าไม ้ไดแ้ก่ ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าไมผ้ลดัใบเส่ือม
โทรม ป่าบึงและป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าไม่ผลดัใบเส่ือมโทรม ป่าเบญจพรรณและอ่ืน 
  4) พื้นท่ีนํ้ า ไดแ้ก่ แม่นํ้าลาํธาร บึง ทะเลสาบ อ่างเกบ็นํ้า บ่อนํ้าในไร่นา 
  5) พื้นท่ีเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ ทุ่งหญา้ พื้นท่ีลุ่ม เหมืองแร่  
 
ตารางที ่2.4 สรุปประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประเทศไทยปี พ.ศ. 2551/ 2552  
 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 
U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลกูสร้าง 15,111,800 4.71 

A 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 171,585,556 53.51 
นาร้าง 1,340,914 0.42 
นา 78,619,362 24.52 
พืชไร่ 38,679,371 12.06 
ไมย้นืตน้ 32,464,276 10.12 
ไมผ้ล 12,526,963 3.91 
พืชไร่หมุนเวยีน 3,607,916 1.12 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2,694,372 0.84 
อ่ืน ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว,์พืชนํ้า) 1,652,382 0.52 

F 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 113,170,136 35.29 
ป่าสมบูรณ์ 102,983,513 32.11 
ป่ารอสภาพฟ้ืนฟ ู 10,186,623 3.18 

W พื้นท่ีนํ้า 8,812,352 2.75 

M 

พ้ืนท่ีเบด็เตลด็ 12,017,043 3.74 
พ้ืนท่ีท้ิงลา้ง 9,179,624 2.86 
พ้ืนท่ีลุ่ม 1,833,783 0.57 
อ่ืน ๆ (เหมืองแร่,บ่อลกูรัง,บ่อทราย) 1,003,636 0.31 

รวม 320,696,887 100 

 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาท่ีดิน ส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดิน, 2553. 
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 2.1.7 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทีด่ินในประเทศไทย 
 การจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การจดัหมวดหมู่ทรัพยากรดินอยา่งมีระบบ
และเป็นระเบียบ โดยอาศยัสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นเกณฑ ์การจดัหมวดหมู่น้ีอาจใชคุ้ณสมบติัทาง
ชีวภาพของดินเพียงประการเดียวหรือใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดินพิจารณาร่วมในการจาํแนก 
ดรรชนี เอมพนัธ์ุ (2531 อา้งถึงใน กิติชยั รัตนะ, 2547: 2-12) โดยหลกัในการจาํแนกเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดินนั้นจะดาํเนินการไปใน 2 แนวทางดว้ยกนั คือ  
  1) การจาํแนกลกัษณะตามกายภาพของพื้นท่ี (Physical Classification of Land) ซ่ึง
เป็นการจาํแนกตามลกัษณะทางกายภาพของท่ีดิน เช่น จาํแนกดินตามลกัษณะของดิน จาํแนกท่ีดิน
ตามลกัษณะธรณีสณัฐาน (Landform) จาํแนกตามลกัษณะของพืชพรรณเป็นตน้  
 2)  การจาํแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี เป็นการจาํแนกท่ีดินโดยอาศยั
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นเป้าหมายสาํคญัในการจาํแนก เช่น การจาํแนกการใชท่ี้ดินในปัจจุบนั การ
จาํแนกตามสมรรถนะของท่ีดินในการใชป้ระโยชน์ และการจาํแนกตามความเหมาะสมของท่ีดิน  
 สาํหรับการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในประเทศไทยไดมี้การจาํแนก หรือกาํหนด
รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หรือเขตความเหมาะสมในการใชท่ี้ดินในหลายลกัษณะดว้ยกนั 
 (กิติชยั รัตนะ, 2547: 2-14) ดงัน้ี 
 1) การจาํแนกลกัษณะพ้ืนท่ี โดยทัว่ไปประเทศไทยจาํแนกลกัษณะพื้นท่ีออกเป็น 3 
เขตดว้ยกนั 
 (1) ท่ีลุ่ม หมายถึง พื้นท่ีท่ีราบในระดบัตํ่า สามารถใชท้าํการเกษตรไดทุ้กรูปแบบ
โดยเฉพาะการเกษตรใชน้ํ้ ามาก เช่น นาขา้ว 
 (2) ท่ีดอน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัไม่เกิน 20 องศา หรือประมาณร้อยละ 
45 มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางไม่เกิน 700 เมตร สามารถทาํการเกษตรไดแ้ต่ตอ้งมี
มาตรการในการอนุรักษดิ์นและนํ้า 
 (3) ท่ีสูง หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 700 เมตร 
ซ่ึงมกัมีความลาดชนัมากกวา่ 20 องศา ควรสงวนไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้นํ้าลาํธาร  
 2) การจาํแนกความเหมาะสมของดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการจาํแนกท่ีดินใน
พื้นท่ีลุ่มและพื้นท่ีดอน โดยการดาํเนินงานของกรมพฒันาท่ีดิน เป็นการจดัหมวดหมู่ของท่ีดินตาม
ความเหมาะสมของดินเม่ือนาํมาปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใชเ้กณฑค์วามเหมาะสมของดินมาพิจารณา 
ไดแ้ก่ 
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  (1) การจาํแนกความเหมาะสมของท่ีดิน ประกอบดว้ย ลกัษณะเน้ือดิน ความลึก 
ความสามารถในการซึมนํ้ า ความสามารถในการอุม้นํ้ าของดิน ชนิดของแร่ดินเหนียว โครงสร้าง
ของดินชั้นล่าง ความลาดเทของพื้นท่ี และการชะลา้งพงัทลายของดิน 
 (2) จาํแนกตามความรุนแรงของขอ้จาํกดั หรืออตัราเส่ียงต่อความเสียหาย ถา้นาํมา
ปลูกพืชท่ีระบุไว ้ 
 (3) ไม่ใชก้ารระบุอตัราการใหผ้ลผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งน้ีการใหผ้ลผลิตตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ดว้ย 
 (4) ใชคุ้ณสมบติัของดินในช่วงฤดูฝน มาพิจารณาเป็นหลกัเพราะถือเป็นการปลูก
พืชปกติ 
 (5)  ดินแต่ละชนิดไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นชั้นความเหมาะสมของดินเดิมเสมอไป หาก
มีมาตรการจดัการปรับปรุงดิน หรือมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้ าจะทาํให้ความเหมาะสมของดิน
เปล่ียนแปลงไป 
 (6) ขอ้จาํกดัท่ีนาํมาพิจารณาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เม่ือ
ขอ้มูลของดินหรือวิทยาการทนัสมยัมากข้ึน 
 (7) ดินท่ีเหมาะสมกบัพืชชนิดหน่ึงอาจมาเหมาะสมกบัพืชอีกชนิดหน่ึงกไ็ด ้
 (8) สภาพภูมิอากาศไม่ไดน้าํมาพิจารณาในการจาํแนก 
 (9) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัจจยัสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ได้
นาํมาพิจารณา 
 การกําหนดการใช้ท่ีดินนั้ นได้ถูกกําหนดให้เป็นไปตามปัจจัยตัวกําหนดในการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และศกัยภาพของดิน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ปัจจยัท่ีสาํคญัในการกาํหนดการใช้
ท่ีดิน (กิติชยั รัตนะ, 2547: 2-14) ไดแ้ก่  
  1) ปัจจยัดา้นกายภาพของพื้นท่ี ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพของท่ีดินท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใชท่ี้ดินรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศและลกัษณะทางธรณี ความลาดชนัของพื้นท่ี 
สมบติัของดิน นํ้า ลกัษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาของดิน ลกัษณะดงักล่าวน้ีจะมีอิทธิพลต่อขีดจาํกดัของ
สมรรถนะการรองรับในการใชท่ี้ดิน 
  2) ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมของมนุษย ์และความเป็นไป
ของระบบสังคม บางส่วนเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร และขีดจาํกดัในดา้นการ
ขยายพื้นท่ี ท่ีทาํใหเ้กิดความผนัเปล่ียนพฤติกรรมการใชท่ี้ดิน จากระบบง่ายๆ เป็นการพฒันาการใช้
ท่ีดินอย่างเขม้ขน้ มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาผสมผสานกบักิจกรรม ตวัแปรท่ีสําคญัในดา้นสังคม



23 

ไดแ้ก่ ขนาดของจาํนวนประชากร รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน เทคโนโลยีและวิทยาการในการใชท่ี้ดิน 
ความซบัซอ้นขององคป์ระกอบของสงัคม และปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ 
  3) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ เป็นเป้าหมายของการใชท่ี้ดินท่ีเกิดจากการตอบสนองความ
ตอ้งการอยา่งไม่ส้ินสุดของมนุษย ์ทั้งปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัองคป์ระกอบ ทาํให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนข้ึน ทาํใหปั้จจยัดา้นเศรษฐศาสตร์เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชท่ี้ดิน โดยปัจจยัหลกั ๆ 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการผลิต รายได ้รายจ่าย กลไกลตลาด การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ 
 

2.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการท่องเทีย่ว 
 
 2.2.1 ความหมายของผลกระทบ/ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  2.2.1.1 ความหมายของผลกระทบ 
  จิราวฒัน์ ใจสาํราญ (2543: 12) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือผล
ท่ีตามมาจากผลงานหรือผลผลิตของแผนหรือโครงการ  
   Dye (1981 อา้งถึงใน จิราวฒัน์ ใจสาํราญ, 2543: 26) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผล
ทั้งหมดของนโยบายท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีมีต่อสถานการณ์ ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปจากการทาํกิจกรรมใด ๆ 
  กนกพล ทิมางกรู (2552: 2) กล่าวว่า ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อาจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ
และอาจเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
  จากนิยายความหมายสามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบหมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทาํหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงอาจเกิดเป็นผลกระทบไดท้ั้งทางบวกและทางลบ 
  2.2.1.2 ความหมายของผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
  พนูทรัพย ์สมประเสริฐ (2540 อา้งถึงใน ทรงวุฒิ ภุมรา, 2548: 22) กล่าวว่า ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือการจบักลุ่มใหม่ของส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติมีผลทาํให้ส่ิงแวดลอ้มเดิมหรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ไดรั้บความ
กระทบกระเทือนจนมีผลทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี ฟิสิกส์ หรือทางชีวภาพ ท่ีอาจจะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มนั้น 
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 2.2.2 ความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คือ การใชห้ลกัวิชาการเพื่อการคาดการณ์ผลท่ีตามมา
ทางส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการอยา่งเป็นระบบ ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดใ้หค้วามหมายการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2555: 6) ใหค้วามหมาย
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มว่า เป็นการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในทางบวก และทางลบจากการพฒันาโครงการหรือกิจการท่ีสําคญั เพื่อกาํหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและใช้ในการประกอบการตดัสินใจพฒันา
โครงการกิจการ ผลการศึกษาจะจัดทาํเป็นเอกสารเรียกว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม” (Environmental Impact Assessment: EIA) 
 Wathern (1988: 3-30) กล่าววา่ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง กระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ กายภาพ และสุขภาพ การดาํเนินกิจกรรมโครงการ รวมถึงการ
นาํเสนอขอ้มูลของโครงการได้จากผูเ้ก่ียวขอ้ง ณ เวลาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เพื่อหามาตรการ
ป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดจากการดาํเนินโครงต่อไป 
 Hyman and Stiftel (1988); Gow (1992) (อา้งถึงใน กนกพร สว่างแจง้, 2549: 1) ไดใ้ห้
ความหมายท่ีสอดคลอ้งกนัว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยการคาดการณ์การ
เปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในอนาคต โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงโดยการประเมินค่า และ
เสนอผลต่อผูมี้อาํนาจตดัสินโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางบรรลุขอ้ตกลงประนีประนอมขอ้โตแ้ยง้ใน
ประเดน็คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและเป้าหมายต่าง ๆ ทางสงัคม 
 Meredith (1992: 125) กล่าวว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
กําหนดหลักการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนและเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญของกฎหมาย และนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
 จากนิยามความหมายท่ีกล่าวมาทั้ งหมดสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การใช้หลกัวิชาการเพ่ือการคาดการณ์หรือการทาํนาย ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ส่ิงแวดลอ้มทาํใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปทั้งทาง ดา้นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์มนุษย  ์และคุณภาพชีวิต ทั้งทางบวกและทางลบ จากการดาํเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ภายใตอ้าํนาจของกฎหมาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวงั การกาํหนดมาตรการลดผลกระทบ 
และหาแนวทางป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในอนาคต  
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 2.2.3 หลกัการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยในปัจจุบัน ใช้ระบบการประเมิน
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 4 ระดบั (4- Tier System) พิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นทางกายภาพ ดา้นชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และดา้นคุณภาพ
ชีวิต (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 134-135) การจดัทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้
นั้นจะตอ้งเสนอรายละเอียดของขอ้มูลของโครงการแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลกัษณะท่ีตั้งและการดาํเนินโครงการ สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 
ซ่ึงตอ้งครอบคลุมรายละเอียดทั้ง 4 ดา้น โดยมีหัวขอ้สาํคญัท่ีตอ้งศึกษา (สาํนกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2555) ดงัน้ี 
  1) ทรัพยากรทางกายภาพ ศึกษารายละเอียด ดงัน้ี 
  (1) สภาพภูมิประเทศ เป็นการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับลกัษณะสภาพภูมิ
ประเทศ ความลาดชนัของพ้ืนท่ี รูปแบบการระบายนํ้าในพื้นท่ีศึกษา 
  (2) ทรัพยากรดิน เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจาํแนกประเภทของดิน 
ศกัยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน การสึกกร่อน การอดัแน่นของดิน การพงัทลายของดิน การ
ปนเป้ือนมลพิษในพื้นท่ีศึกษา 
  (3) ธรณีวิทยา/ การเกิดแผน่ดินไหว เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั ลกัษณะ
ทางธรณีวิทยา ประวติัการเกิดแผน่ดินไหว การทรุดตวัของพ้ืนดินในพื้นท่ีศึกษา 
  (4)  ทรัพยากรนํ้ า เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลสภาพอุทกวิทยา นํ้ า
ผิวดิน และนํ้ าใตดิ้น โดยให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบในอาํเภอสวนผึ้ง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
   นํ้ าผิวดิน ไดแ้ก่ ลกัษณะธรณีสัณฐานของแหล่งนํ้ า ความลึก รูปแบบการไหล
และอตัราการไหลของนํ้าผวิดิน การใชป้ระโยชน์ของแหล่งนํ้าในพื้นท่ีศึกษา 
   นํ้าใตดิ้น ไดแ้ก่ ลกัษณะของชั้นนํ้าใตดิ้น การไหลของนํ้ าใตดิ้น อตัราการใหน้ํ้ า 
คุณภาพนํ้า ความลึกของชั้นนํ้าบาดาล การใชน้ํ้ าใตดิ้นของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงในพ้ืนท่ีศึกษา 
  2) ทรัพยากรทางชีวภาพ ศึกษารายละเอียดดงัน้ี 
 (1) ระบบนิเวศบนบก เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัความหลากหลายและ
ความหนาแน่นของชนิดพืชพรรณและสัตว ์โดยเนน้ชนิดท่ีเป็นพนัธ์ุท่ีมีสาํคญัทางดา้นระบบนิเวศ 
ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากหรืออาจสูญพนัธ์ุ ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัชนิด จาํนวน สัดส่วนการกระจาย 
และระบบนิเวศของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีศึกษา 
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 (2) ระบบนิเวศในนํ้ า เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัความหลากหลายและ
ความหนาแน่นของชนิดพืชพรรณและสัตว์ ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากหรืออาจสูญพนัธ์ุ เก่ียวกับชนิด 
จาํนวน สดัส่วนการกระจาย และระบบนิเวศของกลุ่มส่ิงมีชีวิตในพื้นท่ีศึกษา 
  3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ศึกษารายละเอียดดงัน้ี 
 (1) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินบริเวณอาํเภอสวนผึ้งใหช้ดัเจน พร้อมทั้งศึกษาสภาพการใชท่ี้ดินปัจจุบนัของพื้นท่ี แผนการใช้
ท่ีดินตามขอ้กาํหนดผงัเมือง 
  (2)  การใชน้ํ้ า เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งนํ้ าใช ้ชนิด ปริมาณการ
ใชน้ํ้ าของชุมชนใกลเ้คียงและกิจกรรมอ่ืนๆ สภาพปัญหาการใชน้ํ้ าในพื้นท่ีศึกษา 
  (3)  ระบบสาธารณูปโภค เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
และนํ้ าประของกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนบริเวณใกลเ้คียง สภาพปัญหาการใชไ้ฟฟ้าและนํ้ าประปา
ในพื้นท่ีศึกษา 
  (4)  การคมนาคม เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพการจราจรในปัจจุบนั 
รวมทั้งขนาดสภาพผิวทางจราจร จาํนวนช่องทางการเดินรถและปริมาณจราจรในเส้นทางคมนาคม
ในพื้นท่ีศึกษา 
  4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
  (1) เศรษฐกิจ-สงัคม เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน
ในพื้นท่ีศึกษาให้ชดัเจน ไดแ้ก่ ดา้นประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ รายได ้ของประชาชนใน
ชุมชนท่ีศึกษา  
  (2) สุนทรียภาพ เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ี
สําคญั เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ ในบริเวณขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาและรวมทั้งทศันียภาพของ
พื้นท่ีศึกษา  
   (3) สาธารณสุขและการบริการสาธารณะ เป็นการนาํเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั การ
ให้บริการสาธารณสุข ไดแ้ก่ สถานบริการทางการแพทย ์จาํนวนบุคลากร ความสามารถในการ
เขา้ถึงบริการของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา 
 
 2.2.4 ประโยชน์ของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นการคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนิน
โครงการต่าง ๆ ซ่ึงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมมีประโยชน์หลายด้าน (สํานักวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม, 2548) ดงัน้ี 
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 1) สามารถใชใ้นการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วย
ในการมองปัญหาต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางมากข้ึน 
 2) ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความรุนแรงจากการพฒันา
โครงการ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนนั้นอยา่งเหมาะสมก่อนดาํเนินการ  
 3) สามารถคาดการณ์ประเด็นปัญหาสาํคญัอนัเกิดข้ึนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
โดยเลือกมาตรการท่ีเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัและค่าใชจ่้ายนอ้ย  
 4) ช่วยเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในการลงทุนหรือพฒันาโครงการ การเตรียม
แผนงาน แผนการเงินในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและสามารถใชผ้ลการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีจะใหค้วาม
กระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5) เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ของการใชท้รัพยากรได ้แนวทางกาํหนดแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไดเ้ป็นหลกัประกนัในการใชท้รัพยากรท่ียาวนาน  
 กมลรัช ขนุไชยา (2552: 11) สรุปว่า การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ เพื่อบรรเทา ลด หรือป้องกันผลกระทบเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันยงัช่วยในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์ผลกระทบจึงเป็นกระบวนการท่ีสามารถ 
ช้ีใหเ้ห็นมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโครงการ 
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยใหก้ารตดัสินใจถูกตอ้ง 
 
 2.2.5 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจาการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียวแมจ้ะมีความสําคญัหรือขอ้ดีท่ีเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แต่ในขณะเดียวกนั การท่องเท่ียวก็มีผลกระทบหรือขอ้เสีย ต่อระบบ
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองเช่นกนั แต่ผลกระทบหรือขอ้เสียของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกย็งัมีแนว
ทางแกไ้ขให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจ และสงัคม (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 2548: 31) ดงัน้ี 
   1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือ ผลกระทบต่อราคาและค่าครองชีพ ผลกระทบต่อการจา้งงานและการ
เปล่ียนแปลงอาชีพ ผลกระทบต่อคุณภาพแรงงาน การแก่งแย่งผลประโยชน์ ผลกระทบต่อ
ประโยชน์อนัควรไดข้องทอ้งถ่ิน 
  2) ผลกระทบต่อระบบสงัคมและการเมืองของประเทศ ผลกระทบต่อความผกูพนัของ
ครัวเรือน ผลกระทบต่อความไม่เสมอภาคของสังคม ผลกระทบต่อการยา้ยถ่ินของประชากรใน
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ชนบท ผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบต่อนิสัยของคนในทอ้งถ่ิน ผลกระทบต่อ
ประเพณีวฒันธรรม ศิลปกรรม และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
 ศรัญยา วรากุลวิทย ์(2551: 24) ไดส้รุปผลกระทบท่ีเกิดจาการท่องเท่ียว โดยกล่าวว่า 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจจากทุกฝ่าย เพราะสร้างผลดีใหแ้ก่ 
ระบบเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและประเทศ สร้างความเจริญใหแ้ก่พื้นท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันา ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็สามารถสร้างปัญหาใหแ้ก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาวะแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั ผลกระทบจากการท่องเท่ียวนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ  
 โดยผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อวฒันธรรม และผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม
โดยมีรายละเอียด (ศรัญยา วรากลุวิทย,์ 2551: 24-42) ดงัน้ี 
  1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  
  (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อใหเ้พียงพอ
ต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว เป็นการสร้างอาชีพและการจา้งงานทาํให้เกิดรายได ้(วารัชต ์
มธัยมบุรุษ, 2552: 25-29) เป็นการเพิ่มรายไดป้ระชาชาติและเป็นแหล่งท่ีมาของการลงทุน กระตุน้
ใหเ้กิดการลงทุนในสาขาการผลิตต่าง ๆ รัฐบาลไดป้ระโยชน์จาการเก็บภาษี และเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ใหแ้ก่สินทรัพยใ์นแหล่งท่องเท่ียว  
  (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นฤดูกาล ซ่ึงในช่วงฤดูกาล
ท่ีมีนักท่องเท่ียวน้อย ส่งผลให้มีรายได้น้อยตามไปด้วย เกิดปัญหาการว่างงานของแรงงานใน
ทอ้งถ่ิน แต่การท่ีมีการท่องเท่ียวมากข้ึนนั้นส่งผลให้เกิดการเพ่ิมราคาจากผูป้ระกอบการ (วารัชต ์
มธัยมบุรุษ, 2552: 25-29) ทาํใหค่้าครองชีพสูงข้ึน มูลค่าของท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมีราคาแพง รายได้
ส่วนใหญ่ไม่กระจายสู่ประชาชน  
  2) ผลกระทบต่อสงัคม  
   (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพของ
ประชาชนเปล่ียนจากอาชีพเกษตรกรรมาสู่อาชีพด้านการท่องเท่ียว เช่น ลูกจา้ง นอกจากน้ีการ
ท่องเท่ียวยงัก่อใหเ้กิดการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว สร้างความ
เจริญให้แก่ชุมชน เกิดการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชน ส่งผลต่อความมัน่คงในครอบครัวของ
ประชาชน อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียว เขา้ใจและรับรู้ต่อขนมธรรมเนียมประเพณีของแต่ละ
ชาติ (วารัชต ์มธัยมบุรุษ, 2552: 25-29) ส่งผลให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ในทอ้งถ่ินดีข้ึน มีการจา้งงานเพ่ิมข้ึน ทาํใหชุ้มชนขยายตวั ลดอตัราการเคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เกิด
มาตรการส่งเสริมความปลอดภยั  
   (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม
ของคนในชุมชนแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบสมยัใหม่ เกิดความห่างเหินในครอบครัวเน่ืองจากมีงานทาํ
และไม่มีวนัหยุดท่ีแน่นอนเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม (วารัชต์ มธัยมบุรุษ, 2552: 25-29) 
ปริมาณอาชญากรรมเพิ่มข้ึน เป็นแหล่งยาเสพติด การหยา่ร้างเพ่ิมข้ึน สังคมมีความแอดอดั ปริมาณ
ของหญิงขายบริการเพิ่มข้ึน 
  3) ผลกระทบต่อวฒันธรรม  
  (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรม เกิดการ
ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถ่ินให้กลบัคืนมา เพิ่มการติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนใน
ทอ้งถ่ินต่างๆ ทาํให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าวฒันธรรมประเพณีของตนเอง เกิดความร่วมมือ
กนัในการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน 
   (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางวฒันธรรม เกิดการ
บิดเบือนวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน การลอกเลียนศิลปะ การเปล่ียนค่านิยมของ
ประชาชนในท้องถ่ินทําลายลักษณะดั้ งเดิมของท้องถ่ิน เกิดการทาํลายวัตถุโบราณจากการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนกัท่องเท่ียว คุณค่าของงานศิลปหตัถกรรมลดลง 
  4) ผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม  
  (1) ผลกระทบทางบวก การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
อาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เกิดการพฒันาสภาพแวดลอ้ม มีการสร้างสถานท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจ สร้างพิพิธภณัฑส์ถานเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน สร้างความตระหนกัถึง
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมให้แก่คนในท้องถ่ิน ช่วยกันรักษาสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน การรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนมีการออกกฎหมายควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  (2) ผลกระทบทางลบ การท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้ม การบุกรุกทรัพยากรท่องเท่ียว การบดบงัทศันียภาพ การทาํลายธรรมชาติ 
และการเพิ่มข้ึนของมลภาวะ เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น มีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน พื้นท่ีป่าไม้
ลดลง นํ้ าเสีย เกิดการขาดแคลนทรัพยากร เช่น ทรัพยากรนํ้ า เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน ส่งผลกระทบต่อพืชและสตัวใ์นทอ้งถ่ิน 
 จากการรวบรวมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว สามารถสรุปได้ว่า ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวนั้น มีหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
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และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนยงัสามารถแบ่งออก เป็นผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบของแต่
ละดา้นไดด้งัน้ี 
  ดา้นเศรษฐกิจ ผลกระทบทางบวก เกิดการสร้างอาชีพการจา้งงาน เกิดการขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจ ส่วนผลกระทบทางลบ ส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงข้ึน ราคาท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน
  ดา้นสังคม ผลกระทบทางบวก เกิดความมัน่คงในครอบครัวประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน การอพยพยา้ยถ่ินฐานลดลง ส่วนผลกระทบทางลบ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
ค่านิยมของคนในชุมชน มีปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
  ดา้นวฒันธรรม ผลกระทบทางบวก เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรม เกิดความร่วมมือ
กันในการอนุรักษ์วฒันธรรมของชุมชน ส่วนผลกระทบทางลบ เกิดการบิดเบือนวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เกิดการทาํลายวตัถุโบราณ คุณค่าของงานศิลปหตัถกรรมลดลง 
  ด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบทางบวก เกิดการพฒันาสภาพแวดล้อม สร้างความ
ตระหนกัดา้นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน การออกกฎหมายควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเคร่งครัดข้ึน ส่วนผลกระทบทางลบ เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรการท่องเท่ียว เกิดปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี โดยใช้ดัชนีช้ีวดัผลกระทบส่ิงแวดล้อมตาม
หลักการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ครอบคลุมรายละเอียดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และดา้นคุณภาพชีวิต ซ่ึงนาํเสนอรายละเอียดของแต่ละดา้น
ดงักรอบแนวคิดหนา้ 49 
 

2.3 การท่องเทีย่ว/ การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
 
 2.3.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียวคือการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึงเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ ซ่ึงความหมาย
ของการท่องเท่ียวนั้นมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หนิ้ยามความหมายไวอ้ยา่งแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544  อา้งถึงใน รุ้งตะวนั เกิดโภคา, 2553: 10) ให้
ความหมายการท่องเท่ียววา่เป็นการเดินทางเพื่อผอ่นคลายความเครียด เป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว 
ไม่วา่จะเป็นระยะทางใกลห้รือไกล เพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่ 
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 อมัพร เตม็ดี (2545: 46) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไป
ยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามท่ีไม่ประกอบอาชีพหรือหา
รายได ้การเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อเยีย่มยาติมิตร เพื่อเล่นกีฬา เพื่อประชุมสมัมนา และ
ตลอดจนเพื่อติดต่อธุรกิจ 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555) ใหค้วามหมายการท่องเท่ียวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การ
เดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการ
ท่องเท่ียวของสหประชาชาติ (องักฤษ: World Tourism Organization) กาํหนดไวว้่าการท่องเท่ียว
หมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบา้น เพื่อจุดประสงคใ์นการพกัผ่อน
หยอ่นใจ 
 ชยัเดช ขาวอ่อน (2551: 7) กล่าวว่า ท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมนนัทนาการรูปแบบหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยการเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงซ่ึงถือเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการใน ด้าน
กายภาพ วฒันธรรม และสถานะหรือเกียรติคุณ 
 องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) แห่งองค์การ
สหประชาชาติ ไดก้าํหนดความหมายของการท่องเท่ียววา่ การเดินทางใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นการเดินทาง
ตามเง่ือนไขสากล 3 ประการดงัต่อไปน้ี (ศรัญยา วรากลุวิทย,์ 2551: 2) 
 1) การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัเป็นประจาํไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ เป็นการชัว่คราว 
 2) การเดินทางนั้นผูเ้ดินทาง เดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคบั 
 3) การเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ กต็ามท่ีไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือหา
รายได ้
 จากทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปความหมายไดด้งัน้ี การท่องเท่ียว หมายถึง การ
เดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ หรือถ่ินต่าง ๆ เพ่ือหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ หรือเพื่อการพกัผ่อน 
อาจไปเป็นหมู่คณะหรือไปเพียงลาํพงั ตามความตอ้งการของตนเอง อาจเป็นการพกัคา้งคืนหรือ
เพียงชัว่คราวกเ็ป็นได ้
  
 2.3.2. ความสําคญัของการท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย สามารถทาํรายไดอ้นัดบัหน่ึง เม่ือเทียบกบัสินคา้ส่งออกอ่ืน ๆ การท่องเท่ียวมีความสาํคญัต่อ
เศรษฐกิจและสงัคม (โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, 2543: 1-2) ดงัต่อไปน้ี 
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 2.3.2.1 ความสาํคญัของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
  1) เป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศจากการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวและการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ 
  2) ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ เน่ืองจากมีรายได้
จากต่างประเทศเขา้มาเพิ่มข้ึน 
  3) ช่วยสร้างอาชีพและการจา้งงานก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้เน่ืองจากเป็น
การสร้างงานภายในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ ทาํใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มข้ึน 
  4) เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินเกิดการกระตุน้การ
ผลิต เน่ืองจากภายในทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ประชาชนมีความมัน่คงทางรายไดม้ากข้ึน มีการ
จบัจ่ายใชส้อยของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 2.3.2.2 ความสาํคญัของการท่องเท่ียวต่อสงัคมของประเทศ 
 1) ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีรายไดแ้ละ
อาชีพท่ีมัน่คงข้ึน 
 2) ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ินมีการ
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  
 3) ช่วยอนุรักษฟ้ื์นฟูวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เกิดความตระหนกัถึงคุณค่า
ของวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
  4) ช่วยลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินของชุมชนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากในทอ้งถ่ินมี
อาชีพและรายไดท่ี้มัน่คงไม่จาํเป็นตอ้งออกไปทาํงานนอกพ้ืนท่ีอีกต่อไป 
 5) ช่วยกระตุน้ใหมี้การคิดคน้นาํทรัพยากรส่วนเกินในทอ้งถ่ินมาประดิษฐเ์ป็น
สินคา้ท่ีระลึกจาํหน่าย 
 
  2.3.3 องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 
 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นวงจร 
(โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, 2543: 2-5) ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
แหล่งที่มา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2545 อา้งถึงใน โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บั
 ส่ิงแวดลอ้ม, 2543: 2-5. 
 
 นักท่องเท่ียว (Tourist) เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีคา้งคืน นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีไม่คา้งคืน นักท่องเท่ียว
ภายในประเทศท่ีคา้งคืน นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่คา้งคืน 
 การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) วิธีการท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดิน
ทางเขา้มาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตน และใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและ
บริการในแหล่งท่องเท่ียวนั้น การตลาดท่องเท่ียวอาจทาํได ้2 วิธี คือ การให้บริการข่าวสารขอ้มูล
นกัท่องเท่ียว และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 
 การขนส่ง (Transportation) คือ การเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวดว้ยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือนาํส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การขนส่งทาง
รถยนต ์การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางเคร่ืองบิน 

นกัท่องเท่ียว (Tourist) 

การตลาดท่องเท่ียว 
(Tourism Marketing) 

การขนส่ง (Transportation) 

ทรัพยากรท่องเท่ียว 
(Tourism Resources) 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
(Tourism Facilities) 
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 ทรัพยากรท่องเท่ียว (Tourism Resources) หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว
ให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ทรัพยากรท่องเท่ียว
ประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวตัถุ และ
ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปะวฒันาธรรม ประเพณีและกิจกรรม 
 ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว (Tourism Facilities) ส่ิงท่ีรองรับการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว เพื่อใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปดว้ยความสะดวกสบายและปลอดภยั แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น การบริการ การเขา้ออก
ประเทศ และส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม เช่น ระบบสาธารณูปโภค ความ
ปลอดภยัอ่ืน ๆ 
  
 2.3.4 รูปแบบการท่องเทีย่ว  
 รูปแบบของการท่องเท่ียวนั้นมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ
พื้นท่ี สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้น ๆ  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 3-2 – 3-12) ไดแ้บ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวออกเป็น   
4 ประเภทไดแ้ก่  
 1) เทศกาลและงานประเพณี เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ส่วนมากจดัใน
สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นการสืบทอดความเช่ือและศรัทธาของทอ้งถ่ิน หรือเก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาและวิถีชีวิต มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น งานร่ืนเริง งานแสดงผลผลิตทางการ
เกษตรและศิลปหตัถกรรมงานอ่ืน ๆ 
  2)  การจดัแสดงแสง และเสียง เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการวางแผน จดัการโดยผูท่ี้มี
ความชาํนาญ ไดรั้บความยินยอมจากหน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ี อาจมีผลต่อสภาพแวดลอ้มพื้นท่ีและ
ความปลอดภยั มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การแสดงแสงและเสียงประกอบจินตภาพ การ
แสดงประกอบแสงและเสียง 
  3) กีฬาเพื่อการท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมการแข่งขนั การประกวด มีกีฬาท่ีดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียว มีทั้งกีฬาระดบันานาชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน กีฬาพื้นบา้น ซ่ึงจดัตามเทศกาล เช่น แข่งเรือ 
  4) กิจกรรมพิเศษ สามารถจดัข้ึนในวาระวนัสาํคญั โอกาลพิเศษ เทศกาล วนัสาํคญัท่ีมี
เฉพาะในประเทศ เช่น กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา นอกจากน้ียงัรวมถึงวนัสาํคญัทางศาสนา 
ท่ีจดัเป็นวนัสาํคญัของโลก รวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม 
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 วารัชต ์มธัยมบุรุษ (2555) ไดแ้บ่งรูปแบบการท่องเท่ียวไว ้4 รูปแบบ ประกอบดว้ย รูปแบบ
การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม รูปแบบการท่องเท่ียวใน
ความสนใจพิเศษ และกิจกรรมการท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัน้ี  
  1) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบดว้ย 
  (1) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่ง วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ เกษตรกรรม โดยไดรั้บความ
สนุกเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใตก้ารจดัการส่ิงแวด ลอ้ม
และการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรกรรม (บุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา, 2548: 9) 
  (2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทาง
ทะเล 
  (3) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีเป็น เพื่อดูความงามของภูมิทศัน์ท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก 
ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่าง ๆ และฟอสซิล ไดค้วามรู้ไดมี้ประสบการณ์  
  (4) การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพื่อ
การไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน เช่น สุริยปุราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และการดู
ดาวจากราศีท่ีปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาล มีความรู้ความ
ประทบัใจ ความทรงจาํและประสบการณ์เพิ่มข้ึน  
  2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) ได้แก่         
การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวชมวฒันธรรมและประเพณี และการท่องเท่ียวชมวิถี
ชีวิตในชนบท  เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อ 
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ิน งานประเพณีต่าง ๆ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบา้น มีความ
เขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียว (วารัชต ์มธัยมบุรุษ, 2555)  
  3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ไดแ้ก่ เป็น
การท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตามความถนัดหรือความสามารถของ
นกัท่องเท่ียว (วารัชต ์มธัยมบุรุษ, 2555) สามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดงัน้ี 
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 (1) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วฒันธรรมเพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจได้รับความเพลิดเพลิน และ
สุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 (2) การท่องเท่ียวเชิงทศันะศึกษา หมายถึง การเดินทางเพ่ือทศันะศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ หาความรู้ เป็นการท่องเท่ียวเพื่อสร้างจิตสาํนึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนในทอ้งถ่ิน
มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
  (3) การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย หมายถึง การ
ท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูว่ฒันธรรมของชาวบา้น วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยหรือชน
เผาต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย 
 (4) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การท่องเท่ียวเพ่ือเล่นกีฬาตามความถนดัความ
สนใจของนกัท่องเท่ียว ใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลินความสนุกสนานต่ืนเตน้ เช่น ตกปลา กระดานโต 
คล่ืน สกีนํ้า กอลฟ์ 
 (5) การท่องเท่ียวแบบผจญภัย  หมายถึง การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีความสนุกสนานต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 
 (6) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และฟาร์มสเตย ์หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีไดใ้ช้
ชีวิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไป เยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตสาํนึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
  (7) การท่องเท่ียวพาํนักระยะยาว หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีใช้ต้องการใช้ชีวิต
หลงัจากเกษียณอายุจากการทาํงาน ตอ้งการมาใชชี้วิตต่างประเทศเป็นหลกั โดยเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศคร้ังละนาน ๆ  
  (8) การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั หมายถึง การจดันําเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัท่ีประสบความสําเร็จ ในการขายสินคา้นั้น ๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย สามารถขาย
สินคา้ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ีบริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศตั้ง เป้าหมายไวเ้ป็นการให้รางวลั
และจดันาํเท่ียว เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจาํหน่ายสินคา้ 
  (9) การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม คือ การจดันาํเท่ียวให้แก่กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุม มีการจดันําเท่ียวก่อนการประชุมและหลงัการประชุม มีการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนัออกไปเพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือผูท่ี้ร่วมเดินทางกบัมากบัผูป้ระชุม อาจ
เป็นการท่องเท่ียวแบบวนัเดียวหรือท่องเท่ียวแบบพกัคา้งคืน  
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  4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวทาํ
ระหว่างการท่องเท่ียว  ตามความถนัด  ตามความชํานาญท่ีได้รับการฝึกมาหรือกิจกรรมท่ี
นกัท่องเท่ียวมีความสนใจเป็นพิเศษในการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเดินป่าชมและศึกษาพรรณ
ไม ้สมุนไพร การข่ีจกัรยานท่องเท่ียว การข่ีมา้ การวาดภาพ การนวดแผนไทย การเรียนและฝึก
สมาธิ 
 
 2.3.5 ประเภทของทีพ่กัสําหรับการท่องเทีย่ว 
 ท่ีพกัถือเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงสาํหรับการท่องเท่ียว ประเภทของท่ีพกัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของการท่องเท่ียวซ่ึงแตกต่างกนัออกไป ประเภทของท่ีพกัสาํหรับการท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกได ้
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548: 102-105) ดงัน้ี  
  1) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเฉพาะ แบ่งเป็นหอ้งพกัมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกพร้อมใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวโดยเกบ็ค่าเช่าเป็นรายหอ้ง 
  2) ธุรกิจโมเตล็ (Motel) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเฉพาะ โดยเกบ็ค่าเช่ามีหอ้งพกัพร้อม
ท่ีจอดรถเฉพาะหอ้งพกัแต่ละหอ้ง ปกติมกัจะตั้งอยูริ่มถนนชานเมือง เพื่อนกัท่องเท่ียวท่ีขบัรถไปเอง
สามารถเจา้จอดถึงหนา้หอ้งพกัหรือแหล่งจอดรถรวม 
  3) ธุรกิจเรือนแรม (Guest House) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีดดัแปลงจากบา้นเก่าหรือสร้างข้ึน
ใหม่ เพื่อแบ่งเป็นห้องให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกัแรม โดยเก็บค่าเช่า โดยปกติจะตั้งอยูย่่านชุมชนเมือง
ใหญ่ๆท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะมาเช่านอนเฉพาะเวลากลางคืน 
  4) ธุรกิจบา้นพกัในบา้น (Home Stay) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีเจา้ของบา้นแบ่งห้องพกัใน
บา้นของตนเองท่ีจดัสร้างข้ึนหรือดดัแปลงเป็นหอ้งพกัแรมใหน้กัท่องเท่ียวใชพ้กัแรม โดยเก็บค่าเช่า 
ตามปกติมกัให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยูพ่ื้นท่ีบา้น อตัราค่า
เช่าอยูใ่นระดบัตํ่า 
  5) ธุรกิจบงักะโล (Bungalow) เป็นท่ีพกัแรมแบบบา้นเป็นหลงั ๆ ใหน้กัท่องเท่ียวพกั
โดยเกบ็ค่าเช่า ตามปกติมกัตั้งอยูบ่ริเวณใกลแ้หล่งท่องเท่ียว ไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกให ้อตัราค่า
เช่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 
  6) ธุรกิจหมู่บา้นตากอากาศ (Resort) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ยอาคาร
หลายๆอาคาร แต่ละอาคารจะมีห้องพกัจาํนวนหน่ึงให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกัแรม โดยเก็บค่าเช่ามีส่ิง
อาํนวยความสามสะดวกแก่ผูม้าพกัไดใ้ชร่้วมกนั 
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 7) ธุรกิจท่ีตั้งแคม้ป์ (Campground) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีมีการจดับริเวณพ้ืนท่ีไวส้ําหรับ
บริการนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเช่าท่ีกางเตน้พกัแรม ซ่ึงบริเวณดงักล่าวจะมี บริการสุขา ห้องอาบนํ้ า 
นํ้าด่ืม มีค่าเช่าในอตัราตํ่า 
 
 2.3.6 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
 2.3.6.1 นิยามความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นการท่องเท่ียว
เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือรักษาเอกลกัษณ์ความเป็น
ธรรมชาติและวฒันธรรมใหไ้ดน้านท่ีสุด 
  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 2) ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า 
หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่ง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ภายใตก้ารจดัการอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อยา่งย ัง่ยนื 
  รุ้งตะวนั เกิดโภคา (2553: 19) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้
คุณค่าและความสําคญัต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วิถีชีวิตชุมชน และ
เศรษฐกิจ โดยคาํนึงถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและมุ่งเน้นการเรียนรู้และส่ือความหมายอย่างมีระบบ
สําหรับชุมชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูม้าเยือนและสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
  วีระ ระบอบ (2549: 17) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่งทุกประเภท โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการศึกษา ช่ืนชมและเพลิดเพลินกบัแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน รวมถึงสังคมและ
แหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศในพ้ืนท่ีอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บนพื้นฐานของการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการอนุรักษธ์รรมชาติ โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินในการ
บริหารและการจดัการเพ่ือก่อประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน และความพึงพอใจ ความประทบัใจ 
ตลอดจนสร้างประสบการณ์ดว้ยความทรงจาํไม่นาํส่ิงต่าง ๆ จากสถานท่ีท่องเท่ียวติดตวัไปหลงัการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเพื่อพฒันาไปสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  ภคนนท ์เอ่ียมเศรษฐี (2548: 30) ใหค้วามหมายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าหมายถึง การ
เดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งธรรมชาติทางวฒันธรรม โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นชุมชน
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ทอ้งถ่ิน องคก์รทอ้งถ่ินหรือนกัท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือมี
ผลกระทบน้อยต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางสังคม และวัฒนธรรมซ่ึงจากการจัดการการ
ท่องเท่ียวดงักล่าวชุมชนทอ้งถ่ินจะไดรั้บประโยชน์ จากการดูแลพ้ืนท่ีทาํใหเ้กิดการสร้างงานภายใน
ทอ้งถ่ิน มีลกัษณะของการสร้างจิตสาํนึกโดยการใหก้ารศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่นกัท่องเท่ียว 
  จากนิยามความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีหลายท่านใหไ้ว ้ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญัแก่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มภายในแหล่งท่องเท่ียวโดยมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว พร้อมกับมีการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพยากรท่องเท่ียวไวเ้พ่ือใหผู้ท่ี้มาท่องเท่ียวไดมี้การศึกษาเรียนรู้เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ให้เกิด
ความยัง่ยืนแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีภายในทอ้งถ่ินนั้น ๆ และ
เป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 
  2.3.6.2 องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  องคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ  
    1) องคป์ระกอบดา้นพ้ืนท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ระบบนิเวศ ในพื้นท่ีนั้น ๆ ดงันั้น องค์ประกอบดา้นพื้นท่ีจึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยู่กบั
ธรรมชาติ  
    2) องคป์ระกอบดา้นการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบโดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากร การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและการกาํจดัมลพิษ และการควบคุมการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนืเพื่อใหเ้กิดเป็นการท่องเท่ียว
ท่ีมีความรับผดิชอบไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
    3) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูกจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้ง
ต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง การท่องเท่ียวจึงเป็นการศึกษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
    4) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติัตามแผน ไดรั้บ
ประโยชน์ติดตามตรวจสอบตลอดจนร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากรท่องเท่ียวอนัก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
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ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมา

บํารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว และในที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่นในที่น้ีเริ่มต้นจากระดับรากหญ้า จนถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจร่วมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบหลักของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

แหล่งที่มา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2544.  

 

   2.3.6.3 นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย ให้ทําการศึกษาโครงการดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ทํารายงานขั้นสุดท้ายเสนอต่อการ

ท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2540 ในรายงานได้มีการเสนอนโยบายและกลยุทธ์ในการ

พัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

  นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย เสนอไว้ในรายงานมีดังนี้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 

2540) 

  1) ต้องมีการควบคุม ดูแล รักษา และจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คง

สภาพ เดิมแท้ไว้ให้มากที่สุด หลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีอ่อนไหว ง่ายต่อการถูก

กระทบ หรือฟื้นตัวได้ยาก  

ด้านพื้นที่ 

ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับ 

ระบบนิเวศ 

ด้านการจัดการ 

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ด้านกิจกรรม 

รูปแบบและกิจกรรมการ 

ท่องเที่ยวเป็นสิ่งแวดล้อมศึกษา 

ด้านองค์กร 

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
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  2) ตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว ท่ีมีอยู ่มีการจดักิจกรรม
ท่ีเหมาะสม และปรับใหเ้กิดความสมดุลกบัรูปแบบ และกิจกรรมท่ีมีอยูแ่ต่เดิม  
   3) ตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาด้านการให้การศึกษา สร้างจิตสํานึกท่ีดีในการ
รักษาระบบนิเวศร่วมกนั มากกว่าการมุ่งเนน้ความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ และการมีรายไดแ้ต่เพียง
อยา่งเดียว  
   4)  ตอ้งให้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน ในการจดัการทรัพยากร การบริการ การแลกเปล่ียนความรู้ และวฒันธรรมของชุมชนใน
กระบวนการท่องเท่ียว รวมทั้ งการมีส่วนร่วม ในการวางแผนพฒันา หรือการให้ประชาชน มี
ตวัแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดบั  
   5) ใหอ้งคก์รต่าง ๆ กาํหนดบทบาทท่ีชดัเจน ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ โดยมีการจดัสรรงบประมาณ บุคลากร และกาํหนดวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม 
   6) นาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขา้สู่แผนพฒันาระดบัต่าง ๆ อยา่งมี
ความ สาํคญั ไดแ้ก่ แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาภาค พร้อมทั้งให้มีการ
จดัสรรและกระจายงบประมาณอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ  
   7) สนับสนุนการศึกษาวิจยั และประเมินผลการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
รอบดา้น เพื่อกาํหนดแนวทางการจดัการ การแกไ้ขปัญหา และการปรับปรุงแผนอยา่งเป็นขั้นตอน  
   8) มีการใชก้ฎหมายในการควบคุมดูแล และรักษาสภาพแวดลอ้มของแหล่ง
ท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด โดยเนน้การแนะนาํ ตกัเตือน และการสร้างวินยัการท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ย  
   9)  จดัทาํแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือการจดัการ ให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วม ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยา่งถูกตอ้ง  
   10) จดัให้มีเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งในทางแนวตั้งและแนวนอน 
โดยใหมี้การประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการจดัการร่วมกนัในทุกระดบั 
 
 2.3.7 การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื  
  การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ        
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 4 
ประการ (โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, 2543) ไดแ้ก่  
    1) การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน 
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    2)   การตระหนกัในกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน 
    3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมท่องเท่ียว ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน 
    4)  การประสานความตอ้งการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
  หลกัการการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนตอ้งคาํนึงถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน สภาพสมดุลของระบบนิเวศ ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีการท่องเท่ียว และการ
ดาํรงไวซ่ึ้งวิถีชีวิต วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และไดส้รุปกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนืตอ้งมี 6 องคป์ระกอบ (ชนินทร์ แสงต่าย, 2550: 11-12) ดงัน้ี 
    1) การพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ท่ีตอ้งมีการแบ่งเขตพื้นท่ีในแหล่ง
ท่องเท่ียว ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพทรัพยากรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด พฒันา
ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน จดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน การประเมินขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเท่ียว ศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนในทุกดา้น 
ใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว และการจดังบประมาณเพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
อยา่งเพียงพอ 
   2) การพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยการวางแผนพฒันาโดย
คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม รักษาสภาพแวดลอ้มใหส้มบูรณ์ พฒันาบุคคลากรทางการท่องเท่ียวใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีการควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมายแก่ผูก้ระทาํผิดด้านส่ิงแวดลอ้ม 
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงความสาํคญัระหว่างส่ิงแวดลอ้ม และมีการประสาน
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3) การพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีของ
แหล่งท่องเท่ียว ไม่มุ่งกอบโกยผลประโยชน์จนไม่คาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ทรัพยากรท่องเท่ียว การกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน และการเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีของชุมชน 
   4)  การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื เพื่อเพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียวและขยาย
ตลาดใหก้วา้งข้ึน 
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   5) การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น สร้างรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนและร่วมแกปั้ญหาจากการ
ท่องเท่ียว 
   6) การพฒันาจิตสาํนึกของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในความ
รับผดิชอบต่อการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 จุฬาวดี จนัทร์เทวาลิขิต (2547: 13-14) ไดส้รุปไวว้่า การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืว่า
ควรมีลกัษณะสาํคญั 6 ประการดงัน้ี 
   1) การพฒันาการท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัภูมิภาค โดยการส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างจริงจงั และค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัระบบสาธารณูปโภค  
  2) การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน ให้ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3)  ขอบเขตของการพฒันาการท่องเท่ียว ให้ความสาํคญัแก่ความสามารถในการ
รองรับของทรัพยากรท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
  4)  การใชว้สัดุและผลิตผลจากทอ้งถ่ิน โดยการใชป้ระโยชน์จากวสัดุหรือผลิตผลใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่ชุมชน 
  5)  การกระจายรายได ้สู่ชุมชนหรือทอ้งถ่ินอยา่งยติุธรรม 
  6)  การจา้งงาน ส่งเสริมการจา้งงานท่ีมีค่าตอบแทนสูง 
 จากแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืนั้นตอ้งประกอบไปดว้ย การคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับได้
ของทรัพยากรท่องเท่ียว การคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว การเปิดโอกาสให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายดา้นการท่องเท่ียว การให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนเอง รวมไปถึงการ
กระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนอยา่งยติุธรรม 
  

2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ยทุธนา ตระบนัพฤกษ ์(2540: 82-86) ศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในเขตตาํบล
คลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
การเพิ่มจาํนวนประชากร การพฒันาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยั การขยายตวั
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ของหน่วยงานภาครัฐ การขยายตวัของพาณิชยกรรมและบริการ และการขยายตวัของพื้นท่ีทาํสวน 
สาํหรับลกัษณะของการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ พื้นท่ีนาลดลงโดยเปล่ียนเป็นนาร้าง 
สวน ท่ีอยูอ่าศยั ถนน และแหล่งพาณิชยกรรมและบริการ พื้นท่ีป่าโปร่งหมดไปโดยเปล่ียนเป็นสวน 
นา ท่ีอยู่อาศยั และถนน ส่วนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มเส่ือม
โทรม การใชท่ี้ดินไม่เป็นระบบ ราคาท่ีดินสูงข้ึนมาก ผลผลิตขา้วลดลงแต่ยางพาราสูงข้ึน และโจร
ผูร้้ายมีมากข้ึน 
 สุรชยั อจลบุญ (2543: 64) ศึกษาเร่ืองการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม ้อุทยานแห่งชาติเขาสามหลัน่ จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบว่า พื้นท่ีรายรอบ
เขตอุทยานแห่งชาติเขาสามหลัน่ มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการทาํนาขา้ว ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ และ
เป็นท่ีตั้งของสุสานตามลาํดบั ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเขาสามหลัน่เป็นเขาหินปูน พื้นท่ีลาดชนัเคย
มีการทาํไร่เล่ือนลอยก่อนปีพ.ศ. 2524 จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพในการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติลดลง 
โดยมีไฟป่าเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้กลา้ไมแ้ละลูกไมถู้กทาํลาย ยิ่งไปกว่านั้นยงัทาํให้กาํลงัการผลิต
ไมจ้ากป่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรเร่ิมหายากข้ึน บางชนิดสูญพนัธ์ุไปแลว้ สําหรับการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า
ระดบัการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน รายได้ และขนาดพื้นท่ีการถือครองท่ีดินของครัวเรือนมี
ความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีราบรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามหลัน่ 
 รัฐติการ คาํบุศย ์(2548: 190) ศึกษาเร่ืองการท่องเท่ียวกบัการใชแ้ละโยชน์ท่ีดินเกาะเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี พบว่า การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน โดยแบ่ง
พื้นท่ีการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ กลุ่มหมู่บา้นท่ีประกอบกิจกรรมในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว
โดยตรงกบักลุ่มท่ีไม่มีส่วนเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียว พบวา่ ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว มีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อรองรับกิจกรรมท่องเท่ียว
มากกว่าในพื้นท่ีกลุ่มท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว โดยการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการใช้
ท่ีดินในรูปแบบภาคเกษตรกรรมมาเป็นท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งพาณิชยกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เป็นการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน ส่วนผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีตามมาจากการพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว ส่งผลให้รายไดข้องประชาชนสูงข้ึน ส่วนอีกดา้นหน่ึงก่อให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นเสียง ปัญหานํ้าเสีย ปัญหาขยะ 
 นิจิตรา วรรณจนัทร์ (2549: 120) ศึกษาเร่ืองผลกระทบส่ิงแวดลอ้มบริเวณชายฝ่ังทะเลบา้น
บางปอ จังหวดันครศรีธรรมราช พบว่า สภาพแวดลอ้มทัว่ไปบริเวณชายหาดบา้นบางปอและ        
ปากแม่นํ้ าสิชล มีการพฒันาเพื่อรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมการประมง และการท่องเท่ียว 
จากผลการวิจยั ดา้นเคมีพบวา่ คุณภาพนํ้าทัว่ไปมีคุณภาพนํ้ าค่อนขา้งดี ยกเวน้บริเวณใกลป้ากแม่นํ้ า
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ท่ีไหลลงสู่ทะเล จะมีค่าออกซิเจนละลายนํ้ าต ํ่า มีค่าบีโอดีสูง ดา้นกายภาพ พบว่า ความลาดชนัมีค่า
สูงบริเวณท่ีมีการสร้างเข่ือนกันคล่ืน และพบว่าค่าสารอินทรียสู์งบริเวณปากแม่นํ้ า เม่ือนําผล
การศึกษามาประมวลผลกบัผลสาํรวจความคิดเห็น พบว่าปัญหาท่ีมีความสาํคญั คือ ปัญหาการกดั
เซาะพงัทลาย ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง ปัญหาการรุกลํ้าริมแม่นํ้า และปัญหาคุณภาพนํ้า ดา้นชีวภาพ 
พบวา่คุณภาพส่ิงแวดลอ้มชายหาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
 นงคราญ วงศต์ะวนั (2549 : 79-81) ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ-สังคมท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน: กรณีศึกษาหมู่บา้นรอบผนืป่าดงพญาเยน็–เขาใหญ่ ผลการวิจยั
พบว่า พื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์ทาํการศึกษาเกือบทุกแห่งยกเวน้อุทยานแห่งชาติปางสีดามีแนวโนม้ลดลง 
โดยพื้นท่ีป่าของอุทยานแห่งชาติทบัลานลดลงมากท่ีสุด คือ 21,718 ไร่ แต่ตรงกนัขา้มกบัอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาท่ีมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 1,252 ไร่ สาํหรับผลการศึกษาความสมัพนัธ์ พบวา่ รายไดจ้ากภาค
การเกษตรและอาชีพ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ต่อการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทาํ
การเกษตร ส่วนผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อจํานวนคร้ังของการ
เปล่ียนแปลงชนิดพืช พบว่าไม่มีปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์ เม่ือทาํการสาํรวจสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการพื้นฐานของราษฎร พบว่าปัญหาสาํคญั 5 ประการท่ีตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือเร่งด่วน
ตามลาํดบัความสาํคญั ไดแ้ก่ รายไดน้อ้ยไม่เพียงพอ การตลาดและราคาผลผลิตตกตํ่า การส่ือสาร 
ท่ีดินทาํกินไม่เพียงพอ และการคมนาคม 
 อจัฉลา ชาตะวราหะ (2549: 64-65) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชท้รัพยากร
ป่าไมข้องราษฎรในพื้นท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติ อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบว่า ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.00 ประกอบอาชีพหลกั คือ รับจา้งมีรายไดร้วมของครัวเรือน
เฉล่ีย 19,898.37 บาทต่อคนต่อปี ไม่ไดรั้บการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 62.10 รองลงมาคือ ไดรั้บ
การศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 28.60 ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานเฉล่ีย 28.98 ปี มีขนาด
ท่ีดินท่ีถือครองเฉล่ีย 5.44 ไร่ มีเอกสารแสดงการใชท่ี้ดิน ภ.บ.ท. 5 มีการพบปะเจา้หนา้ท่ีเฉล่ีย 2.15 
คร้ังต่อปี และระยะทางจากบา้นถึงพื้นท่ีป่าเฉล่ีย 2.7 กิโลเมตร ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้
ทรัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ อาชีพหลกัของครัวเรือน รายไดร้วมของครัวเรือน ระดบัการศึกษา เผา่พนัธ์ุ 
และเอกสารสิทธิในท่ีดิน  
 ธงชยั สีฟ้า (2550: 93) ศึกษาเร่ืองการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการจดัการพื้นท่ี
ชายฝ่ัง: ชายฝ่ังทะเลเพชรบุรี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 พื้นท่ีไดแ้ก่ พื้นท่ีบริเวณชายหาดเจา้
สาํราญ และพ้ืนท่ีบริเวณปากแม่นํ้ าเพชรบุรี พบว่า ทั้ง 2 พื้นท่ีมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างกนั โดยพ้ืนท่ี
บริเวณชายหาดเจา้สาํราญ มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ปัญหาการ
รุกลํ้าชายหาด และปัญหาท่ีเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวท่ีสัมผสัสัตวท์ะเลมีพิษ เช่น แมงกะพรุนไฟ ส่วน
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พื้นท่ีบริเวณปากแม่นํ้ าเพชรบุรี พบว่า การจัดการพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเพชรบุรีในปัจจุบันยงัไม่
เหมาะสมกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และคุณภาพนํ้ายงัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากมีชุมชน
อยู่ริมแม่นํ้ าเพชรบุรี ยงัมีการปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แม่นํ้ าโดยตรง จากศึกษาพบว่าการท่องเท่ียวยงัไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรชายฝ่ังทะเลเพชรบุรีโดยตรง 
 วิทยา เต่าสา (2552: 291-296) ศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและการปรับตวัของ
เกษตรกร: กรณีศึกษาบา้นทรายมูล ตาํบลหนองปรือ อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี พบว่า การ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินในระหว่างก่อน พ.ศ. 2535-2540 มีการเปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีทาง
การเกษตร ไปเป็นพื้นท่ีไม่ใช่การเกษตร ทาํให้พื้นท่ีเกษตรลดลงมากเน่ืองจาก การขายท่ีดิน แต่
ระบบเกษตรยงัไม่เปล่ียนแปลง ระหว่าง พ.ศ. 2540-2545 การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรมีการ
เปล่ียนแปลงน้อย แต่เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงระบบเกษตรให้หลากหลายและมีความเขม้ขน้ในการ
เพาะปลูกเพิ่มข้ึน และในปีพ.ศ. 2545-2550 มีการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่การเกษตรเป็นพื้นท่ี
การเกษตรเน่ืองจากราคาผลผลิตการเกษตรให้ผลตอบแทนสูง และพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอ ส่วนด้านการปรับตัวของเกษตรกร พบว่า มีการสร้างความหลากหลายในการผลิต         
การเปล่ียนชนิดพนัธ์ุพืชและสัตว ์การใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานคนเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต เลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ลดขั้นตอนในการผลิต หารายไดจ้ากกิจกรรมนอกภาคการเกษตร โดยกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีการปรับตัวและใช้ยุทธศาสตร์ในการดาํรงชีพมากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีทาํการเกษตร     
แบบผสม และกลุ่มท่ีทาํการเกษตรผสมกบัอาชีพนอกภาคการเกษตร ในดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการใชท่ี้ดิน และการเปล่ียนแปลงระบบเกษตรและการเปล่ียนแปลงวิธีการปรับตวั และยุ
ทศาสตร์การดาํรงชีพของเกษตรกร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ โดยมี
ปัจจยัรอง คือ ปัจจยัดา้นสังคม กายภาพ การเมืองและเทคโนโลย ีในอนาคตเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ
มีแนวโน้มการปรับตวัทางการเกษตรให้เป็นไปตามขอ้มูลจาํกดัของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นการปรับเปล่ียนวิธีการทางการเกษตร การทดลองทาํการเกษตรรูปแบบใหม่ และ
การเปล่ียนกิจกรรมทางการเกษตร หรือเลือกใชห้ลายวิธีร่วมกนั 
 วาสนา วงษ์จารุพงษ์ (2554: 56-66) ศึกษาเร่ืองการศึกษาถึงทศันคติและผลกระทบการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครชั้นในต่อชุมชนจากการสนบัสนุนภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ประชาชนเขตพระนคร พบว่า ในความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร
ส่งผลกระทบอย่างมากท่ีสุดต่อกรุงเทพมหานครในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
สังคมและ วฒันธรรม จากผลกระทบ ทั้ง 4 ดา้น พบว่าหากมุ่งเน้นไปดา้นเศรษฐกิจจนเกินไปไม่
มองถึงสภาพแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรมแลว้นั้นอาจจะนํามาซ่ึงความเส่ือมถอยของแหล่ง
ท่องเท่ียวและถูกทาํลายไปในท่ีสุด มีการจัดการและบริหารอย่างย ัง่ยืนเพื่อส่งผลดีและเป็น
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ประโยชน์แก่ชุมชนในระยาว การจัดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีส่งผลดีต่อทั้ ง
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม กล่าวคือ สร้างความสมดุลในทุกดา้นดงักล่าว จึง
ควรมุ่งเนน้ไปใส่ใจและพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและวฒันธรรมเป็นหลกั เม่ือเกิดการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืแลว้เศรษฐกิจท่ีดีกจ็ะตามมาเอง แหล่งท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครนั้น เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ท่ีสําคญั หากมุ่งเน้นทางดา้นเศรษฐกิจ คือ หวงัใชแ้หล่งท่องเท่ียวสร้างความ
ร่ํารวย กอบโกย แต่ไม่ดูแลรักษาปกป้อง เม่ือแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมหรือเสียหายลงไปแน่นอน
เศรษฐกิจท่ีเติบโตจากการท่องเท่ียวนั้นคงเป็นไปยาก  



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิวจิัย 
 
 การวิจยัเร่ืองผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว 
อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี เป็นการวิจัยท่ีเน้นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว จากทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย  ์และคุณภาพชีวิต มีวตัถุประสงค์ เพื่อหาสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว แนวการทางควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) มีการกาํหนด
แนวทางในการดาํเนินการศึกษา การรวบรวมขอ้มูล การศึกษาแนวคิดทฤษฏี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใช้ในการวิจยัและการทาํวิธีวิจยั ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย กรอบแนวคิดในการวิจยั วิธีการ
ดาํเนินการวิจยั แหล่งขอ้มูลในการวิจยั วิธีการเก็บขอ้มูล กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั และ
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี และการรวบรวมผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกาํหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยัได ้ดงัน้ี 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ด้านทรัพยากร

กายภาพ 

1. สภาพภูมิประเทศ 

2. อุทกวิทยา  

 2.1 แหล่งนํ้าผิวดิน 

 2.2 นํ้าใต้ดิน 

 2.3 เหตุการณ์น้ํา 

   ท่วม 

 2.4 ความสามารถ

   ในการระบาย

   นํ้า 

3.ทรัพยากรดิน 

 3.1 ลักษณะของดิน  

 3.2 การชะล้าง

พังทลายของดิน 
 

ด้านทรัพยากรชีวภาพ 

 

1. ความหลากหลายทาง

ชีวภาพบนบก 

2. ทรัพยากรป่าไม้ 

3. พืชพรรณ/สิ่งมีชีวิต

หายากเฉพาะถิ่น 

 3.1 พืชพรรณ

 เฉพาะถิ่น 

 3.2 สัตว์เฉพาะถิ่น 

4. ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในนํ้า 
 

ด้านคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การใช้ท่ีดิน 

 1.1 ลักษณะการใช้ดิน 

 1.2 การเปลี่ยนแปลง

 การใช้ท่ีดิน 

2. นํ้าและการใช้น้ํา 

 2.1 ปริมาณนํ้า 

 2.2 การใช้น้ํา 

3. ระบบสาธารณูปโภค 

 3.1 ไฟฟ้ า 

 3.2 นํ้าประปา 

 3.3 การจัดการขยะ

  และสิ่งปฏิกูล 

4. การคมนาคม 

 4.1 สภาพถนน 

 4.2 สภาพการจราจร 

ด้านคุณภาพชีวิต 

 
1. เศรษฐกิจ-สังคม 

 1.1 อาชีพ 

 1.2 รายได้ 

2. บริการสาธารณสุข 

 2.1 สถานบริการทาง

  แพทย์ 

 2.2 จํานวนบุคลากร 

 2.3 การเข้าถึงบริการ

  ของประชาชน 

3. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 

 3.1 พื้นที่อนุรักษ์ 

 3.2 แหล่งท่องเที่ยว 

4. โบราณคดีและ

ประวัติศาสตร์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

แนวทางการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับ   

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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 จากภาพท่ี 3.1 สามารถอธิบายประเด็นสําคญัต่าง ๆ ของกรอบแนวคิดในการวิจยั เร่ือง 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีไดด้งัน้ี 
 ประเดน็แรก ไดแ้ก่ สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวน
ผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และพิจารณาถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอสวน
ถึงรวมไปถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี ศึกษาจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากการสัมภาษณ์จากผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ีอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 ประเดน็ท่ีสอง ไดแ้ก่ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ทาํการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยยดึตามดชันีช้ีวดัของ
หลกัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไว ้จะทาํพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากร
ทางกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์มนุษย ์และดา้นคุณภาพชีวิต เพื่อให้
ทราบถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 ประเด็นท่ีสาม ได้แก่ แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกับ อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี ทาํการศึกษาจากการพิจารณา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวในประเด็นท่ี
สาม จากนั้นจึงหาแนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้
เหมาะสมกับอาํเภอสวนผึ้ ง จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี ผูน้ําชุมชน ผูน้ําทอ้งถ่ิน และ
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ รวมกบัการพิจารณาศกัยภาพของพื้นท่ี จากลกัษณะของดิน แหล่งนํ้ า
และสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีวา่เหมาะสมท่ีจะใชป้ระโยชน์ดา้นใด จึงจะเกิดประโยชน์และเกิดความ
ยัง่ยืนอย่างสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้ไดแ้นวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแนว
ทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัอาํเภอสวนผึ้ง จากทุกฝ่ายเพื่อนาํมาปรับรวมกนั  
 จากนั้ นนําผลการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์ และสรุปถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวในแต่ละดา้น เพื่อหาแนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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3.2 วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยไดท้าํการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
ทรัพยากรทางกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์และด้าน
คุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาํการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีส่วนได้
เสียในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งไดแ้ก่ ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
และองค์การพฒันาเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ร่วมกบัการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยนาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อเรียบเรียงและพรรณนาผลการศึกษา 
 

3.3 แหล่งข้อมูลในการวจิยั 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีทาํการเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ดงัน้ี  

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ 
 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ ง จงัหวดัราชบุรี โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง จากประชาชน ผูน้ําชุมชน ผูน้ําทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ และองค์กร
พฒันาเอกชน ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ประเดน็ในการสมัภาษณ์จะเก่ียวขอ้งกบั สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ี ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว 
และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ  
  เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร หลกัฐาน และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นไดท้าํการศึกษาไว ้แลว้นาํมาวิเคราะห์
หาสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
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แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี รวมกบัขอ้มูลปฐมภูมิท่ี
ไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลมากท่ีสุด 
 

3.4 วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 
 วิธีการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ประชาชน ผูน้าํชุมชน 
ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ และองคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีและสามารถให้ขอ้มูลได้
อย่างถูกต้อง เป็นการพบปะถามตอบกันโดยตรง มีลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด (Open-ended Questions) ท่ีครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดของเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์โดยผูส้ัมภาษณ์เป็นฝ่ายซกัถาม และผูต้อบคาํถามสามารถตอบได้
อย่างอิสระตามความคิดเห็นของตนเอง แลว้ผูส้ัมภาษณ์เป็นฝ่ายจดบนัทึกดว้ยการเขียนและการ
บนัทึกเสียง โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบั ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน 
องค์กรพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศและใช้วิธีการเก็บขอ้มูลแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) กบัประชาชนในพื้นท่ี 
 3.4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

  1) แบบสมัภาษณ์โดยแบ่งเป็น 4 แบบ  
 (1) แบบสมัภาษณ์สาํหรับผูน้าํชุมชน/ ประชาชนในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

  (2)  แบบสมัภาษณ์สาํหรับหน่วยงานราชการ/ ผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งในอาํเภอสวน
ผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
  (3) แบบสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
  (4) องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

  2) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล (Compact Camera) เคร่ืองบนัทึกเสียง สาํหรับการบนัทึกภาพ
ในระหวา่งการสาํรวจ ภาคสนาม 
 3) สมุดบนัทึกภาคสนาม/ ปากกา ใชส้าํหรับบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์
ประเด็นขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล ในแต่ละคร้ังของการเขา้ไปสาํรวจภาคสนามในพื้นท่ี
ศึกษา 
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3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกัทีสํ่าคญั 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีทาํการสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํชุมชน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งผูน้าํ
ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ และองคก์รพฒันาเอกชน ในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งดงัน้ี 
   1)  ประชาชนในพ้ืนท่ีทัว่ไปและประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศหนาแน่น จาํนวน 5 คน  
   2) ผูน้าํชุมชนจากหมู่บา้นท่ีมีท่ีพกัตากอากาศหนาแน่นและมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ จาํนวน 5 คน  
   3) เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล จาํนวน 4 คน (จากตาํบลสวน
ผึ้ง ตาํบลท่าเคย ตาํบลตะนาวศรี และเทศบาลตาํบลชฏัป่าหวาย) 
   4) เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี จาํนวน 1 คน 
    5) ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ พิจารณาจากท่ีตั้ ง และขนาดในพ้ืนท่ีศึกษา 
จาํนวน 7 คน 
  6) องคก์รพฒันาเอกชน (NGO) จาํนวน 2 คน (ประธานกลุ่มคนรักเขากระโจมและ
สมาชิก) 
 
ตารางที ่3.1 รหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 ประชาชนคนท่ี 1 ม.2 ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

2 ประชาชนคนท่ี 2 ม.7 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
3 ประชาชนคนท่ี 3 ม.7 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
4 ประชาชนคนท่ี 4 ม.7 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

5 ประชาชนคนท่ี 5  ม.3 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

6 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ม.1 ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

7 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 ม.5 ตาํบลป่าหวาย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

8 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3 ม.2 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

9 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4 ม.5 ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

10 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5 ม.1 ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

11 ธนารักษพ้ื์นท่ีราชบุรี  
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
12 ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี1 ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
13 ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2 เทศบาลตาํบลชฏัป่าหวาย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

14 ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3  ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

15 ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4  ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

16 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 1 ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
17 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 2 ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

18 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 3 ตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

19 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 4 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

20 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 5 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

21 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 6 ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

22 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7 ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

23 องคก์ารพฒันาเอกชนคนท่ี 1 ประธานกลุ่มอนุรักษรั์กษเ์ขากระโจม 

24 องคก์ารพฒันาเอกชนคนท่ี 2 สมาชิกกลุ่มอนุรักษรั์กษเ์ขากระโจม 

 

3.6 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
อําเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี  จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ประชาชน ผู ้นําชุมชน            
ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบท่ีพกัตากอากาศ องคก์รพฒันาเอกชน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง           
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ จาํแนกประเด็น และวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงท่องเท่ียว และแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบัอาํเภอสวนผึ้ง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีความยัง่ยืน โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มูลท่ีรวบรวมมา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว ทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นทรัพยากรทางกายภาพ ดา้นทรัพยากร
ชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณภาพชีวิต แนวทางการควบคุม
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ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบัอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี 

 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยเร่ือง ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อําเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี เป็นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจาก
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยในบทน้ีจะนาํเสนอผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดในบทท่ี 3 เป็นหลกั ประกอบดว้ย 
สภาพพื้นท่ีทั่วไป สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว  ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว แนวทางการควบคุมผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 
 

4.1 สภาพพืน้ทีท่ัว่ไปของอาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี  
 
 4.1.1 สภาพภูมิประเทศ  
 อาํเภอสวนผึ้ งตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวดัราชบุรี มีพื้นท่ีทั้ งหมด 1,073 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 628,175 ไร่ (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอาํเภอ, 2552)  
  ทิศเหนือติดต่อกบัด่านมะขามเต้ีย จงัหวดักาญจนบุรี  
  ทิศใตติ้ดต่อกบัก่ิงอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  
  ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี  
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอ MAGUI จงัหวดัทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง มีภูเขาจาํนวนมาก สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
สภาพธรรมชาติ ป่าไม ้เทือกเขา มีท่ีราบตามไหล่เขาและท่ีราบตอนกลางของพื้นท่ีเหมาะสาํหรับ
การเพาะปลูกและเล้ียงสตัวบ์า้งเลก็นอ้ย 
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  4.1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 ลกัษณะภูมิอากาศ อาํเภอสวนผึ้งแบ่งออกเป็น3 ฤดู เน่ืองจากอยูใ่นเขตพื้นท่ีสูงมีสภาพเป็น
ป่าเขากวา้งขวาง ทาํใหอ้าํเภอสวนผึ้งมีสภาพอากาศเยน็ และช้ืนในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉล่ีย 10 - 15 องศาเซลเซียส ในฤดูฝน มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกนัยายน - ตุลาคม
ของทุกปี ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 70 มิลลิเมตร 

 
 4.1.3 การปกครอง  

อาํเภอสวนผึ้ง แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตาํบล 37 หมู่บา้น จาํนวนประชากรรวม 38,794 
คน จาํนวนประชากรชายรวม 20,297 คน จาํนวนประชากรหญิงรวม 18,497 คนความหนาแน่นของ
ประชากร 37.78 คน/ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดส่้วนใหญ่มาก
จากอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจา้งในภาคการเกษตร และคา้ขาย 

 
4.1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติทีสํ่าคญัของอาํเภอสวนผึง้ 
แหล่งนํ้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่นํ้ าลาํภาชี ลาํนํ้ าท่าเคย เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งอยู่นอก

เขตชลประทาน กรมชลประทานไดมี้การพฒันาแหล่งนํ้ าโดยก่อสร้างอ่างเก็บนํ้ า ฝายทดนํ้ า และ
สระนํ้า เพื่อใหร้าษฎรใชอุ้ปโภค บริโภค  

ป่าไมใ้นอาํเภอสวนผึ้ง ไดแ้ก่ ไมเ้ตง็รัง ไมย้าง ไมม้ะค่า ไมไ้ผ ่ไมร้วก เป็นตน้  
ดินและแร่ธาตุ มีลกัษณะเป็นดินร่วนและดินปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ บริเวณ

หุบเขาและริมลาํหว้ยเป็นดินชุ่มช้ืนเหมาะแก่การทาํสวนผลไมแ้ละปลูกพืชผกั 
 

4.1.5 การคมนาคม 
การเดินทางสู่อาํเภอสวนผึ้ง โดยรถยนตส์ามารถเขา้ถึงได ้2 เสน้ทาง (ไพฑูรย ์คดีธรรมและ

คณะ, 2542: 11) ดงัน้ี  
1) จากอาํเภอจอมบึงใชก้ารเดินทางดว้ยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ถนนสาย

ราชบุรี – สวนผึ้งเป็นถนนสายหลกั ผา่นอาํเภอจอมบึง มุ่งสู่อาํเภอสวนผึ้ง อยูห่่างจากตวัเมืองราชบุรี
เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร และใชท้างหลวงแผน่ดินหมายเลข 3208 ซ่ึงเช่ือมต่อกบัชุมชนบา้นชฏั
ป่าหวาย ผา่นอาํเภอสวนผึ้งไปทางทิศตะวนัตกถึงบา้นหว้ยนํ้าใสใกลก้บัชายแดน 
 2) ใชท้างแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 ผา่นพื้นท่ีอาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
เขา้เสน้ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3206 ผา่นบา้นโป่งกระทิงและทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3313 
ผา่นชุมชนอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 
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 การเดินทางโดยรถประจาํทาง สายราชบุรี – สวนผึ้ง วนัละหลายเท่ียวการติดต่อ
ระหวา่งตาํบล หมู่บา้นมีถนนลาดยางและถนนลูกรัง ประชาชนทัว่ไปใชร้ถยนต ์รถจกัรยานยนต ์
 
  4.1.6 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 จากแผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งสวนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ป่าไมส้มบูรณ์ รองลงมาจะเป็นพื้นท่ีทางการเกษตร เช่น นาขา้ว พืชไร่ พืชสวน และพ้ืนท่ีชุมชนและ
ส่ิงก่อสร้าง ดงัภาพท่ี 4.1 
 ซ่ึงทรัพยากรดินในอาํเภอสวนผึ้งท่ีพบมากท่ีสุดมี 3 ลาํดบั (กรมพฒันาท่ีดิน, 2556ก) ไดแ้ก่ 
กลุ่มชุดดินท่ี 62 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีมากท่ีสุดในพื้นท่ี มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลาดชนัเชิงซอ้นท่ีมีความ
ลาดชนัมากกว่าร้อยละ 35 พื้นท่ีบริเวณน้ียงัไม่มีการศึกษาสํารวจและจาํแนกดิน เน่ืองจากสภาพ
พื้นท่ีมีความลาดชนัสูง ซ่ึงถือว่ายากต่อการจดัการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร มีความลาดชนัสูง
มาก หากทาํการเกษตรจะเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินอย่างรุนแรง บางพื้นท่ีอาจพบชั้น
หินพื้นหรือเศษหินกระจดักระจายอยูบ่ริเวณหนา้ดิน ควรปล่อยไวใ้หเ้ป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่
อาศยัของสตัวป่์า แหล่งตน้นํ้าลาํธาร รองลงมาคือ กลุ่มชุดดินท่ี 44 มีลกัษณะเป็น กลุ่มดินทรายหนา
ท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าหรือตะกอนเน้ือหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นกลาง การระบาย
นํ้ าค่อนขา้งมาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า หน้าดินง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย สูญเสียหน้าดิน เกิด
เป็นร่องทัว่ไปในแปลงปลูก เหมาะแก่การปลูกพืชไร่หรือพืชผกั ปลูกไมผ้ล และกลุ่มชุดดินท่ี 48 มี
ลกัษณะเป็น กลุ่มดินต้ืนถึงกอ้นหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 ซม.จาก
ผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เป็นดินต้ืนถึงชั้นกอ้น
กรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลนนํ้ า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสีย
หนา้ดินง่าย ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเหมาะแก่การปลูกพืชไร่หรือพืชผกั ปลูกไมผ้ล (สาํนกัสาํรวจ
ดินและวิจยัทรัพยากรดิน, 2556) 
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ภาพที ่4.1 แผนท่ีการใชท่ี้ดิน จงัหวดัราชบุรีปี 2552 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาท่ีดิน, 2556ข. 
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 4.1.6.1 การใชท่ี้ดินดา้นการเกษตรกรรม 
 การใชท่ี้ดินดา้นการเกษตรกรรมของอาํเภอสวนผึ้ง เน่ืองจากอาํเภอสวนผึ้งมีลกัษณะ
ภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูงสลบักบัพื้นท่ีราบซ่ึงพื้นท่ีราบจะเหมาะสมกบัการทาํการเกษตรกรรม ใน
อดีตอาํเภอสวนผึ้งมีการทาํสัมปทานเหมืองแร่ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งประกอบอาชีพเป็น
ลูกจา้งในเหมืองแร่ แต่เม่ือเลิกทาํสัมปทานเหมืองแร่ประชาชนในพื้นท่ีจึงเปล่ียนมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยขอ้มูลการทาํการเกษตรกรรมในอาํเภอสวนผึ้งสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลการเกษตรอาํเภอสวนผึ้งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 
 

อาํเภอ 
พืน้ทีถ่ือครอง 

(ไร่) 

ปี 
2551 2552 2553 2554 2555 
พืน้ที่

เกษตรกรรม
รวม(ไร่) 

พืน้ที่
เกษตรกรรม
รวม(ไร่) 

พืน้ที่
เกษตรกรรม
รวม(ไร่) 

พืน้ที่
เกษตรกรรม
รวม(ไร่) 

พืน้ที่
เกษตรกรรม
รวม(ไร่) 

สวนผึง้ 141,059 33,937 27,397 27,898 32,031 27,898 
ตะนาวศรี 203,198 12,762 7,124 7,915 7,911 7,654 
ป่าหวาย 122,941 55,959 19,783 22,766 22,766 26,058 

ท่าเคย 91,883 34,777 26,827 31,720 32,533 32,165 
รวม 559,081 137,435 81,131  90,299  95,241  93,775  

 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเกษตรอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 
 

 
 
ภาพที ่4.2 กราฟเปรียบเทียบการใชท่ี้ดินดา้นเกษตรกรรมอาํเภอสวนผึ้ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2555 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเกษตรอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 
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 จากภาพท่ี 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีการทาํเกษตรกรรมในอาํเภอสวนผึ้งระหวา่งปี พ.ศ. 

2551-2555 ของทั้ง 4 ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลตะนาวศรี ตาํบลป่าหวาย และตาํบลท่าเคย มี

พื้นท่ีในการทาํการเกษตรกรรมลดลง 

ตารางที ่4.2 จาํนวนครัวเรือนเกษตรกรอาํเภอสวนผึ้ง พ.ศ. 2555  
 

 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเกษตรอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3 กราฟเปรียบเทียบพื้นท่ีการเกษตรกรรมกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ อาํเภอสวนผึ้ง พ.ศ. 2555  
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเกษตรอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 
 
 จากภาพท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมในอาํเภอสวนผึ้ง แต่ละตาํบลเม่ือเทียบกบั
พื้นท่ีอ่ืน ๆ แลว้มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะตาํบลตะนาวศรี มีพื้นท่ีเกษตรกรรมจาํนวน 

ตาํบล 
พืน้ทีถ่ือครอง
(ไร่) 

จํานวนครัวเรือน พืน้ทีท่าํ
การเกษตร
รวม(ไร่) 

อืน่ๆ 
(ไร่) ทั้งหมด

(ครัวเรือน) 
เกษตร
(ครัวเรือน) 

สวนผึง้ 141,059 4,815 1,005 27,898 107,122 
ตะนาวศรี 203,198 1,086 698 7,915 190,436 
ป่าหวาย 122,941 1,117 785 22,766 66,982 
ท่าเคย 91,883 2,666 1,040 31,720 57,106 
รวม 559,117 9,684 3,528 90,308 421,646 
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7,915 ไร่ แต่มีพื้นท่ีอ่ืน ๆ 190,436 ไร่ ซ่ึงตาํบลตะนาวศรีและตาํบลสวนผึ้งมีพื้นท่ีป่าอนุรักษห์รือ
พื้นท่ีสงวนไดแ้ก่ มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าภาชี และมีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่นํ้ าลาํ
ภาชี นอกจากน้ี ยงัมีพื้นท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ศูนยศึ์กษาพนัธ์ุไมป่้าสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าภาชี บา้นหว้ยม่วง ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี เน้ือท่ี 3,000 ไร่ และพ้ืนท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีราชพสัดุ 
ตาํบลตะนาวศรี ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีเน้ือท่ี 132,905 ไร่ (ราชบุรีศึกษา, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.4 กราฟเปรียบเทียบจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดกบัจาํนวนครัวเรือนเกษตรกร อาํเภอสวนผึ้ง 
พ.ศ. 2555  
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเกษตรอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 

  จากภาพท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่าในตาํบลตะนาวศรีและตาํบลป่าหวายมีจาํนวนครัวเรือน
เกษตรกรค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด แต่ตาํบลสวนผึ้งและตาํบลท่าเคย
จาํนวนครัวเรือนเกษตรกรค่อนตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด  
 4.1.6.2 การใชท่ี้ดินดา้นการท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง 
 สถานท่ีท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกสร้างข้ึน ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งจะแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 
 
 



   63 

 1) แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอาํเภอสวนผึ้งนั้นมีหลากหลาย ทั้งนํ้ าตก นํ้ าพุ

ร้อน จุดชมวิวและอ่ืน ๆ รายช่ือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอาํเภอสวนผึ้งมีดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 รายช่ือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ปี 2556 
 
ลาํดบัที่ ช่ือ ทีต่ั้ง 
1 นํ้าตกเกา้โจน (เกา้ชั้น) ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
2 ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
3 พิพิธภณัฑภ์โวทยั ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
4 นํ้าตกบ่อหวี ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 บา้นบ่อหว ีต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
5 เขากระโจม ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 บา้นผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
6 นํ้าตกผาแดง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
7 ศนูยศึ์กษาพรรณไมป่้าสมเดจ็ 

พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 

8 แก่งส้มแมว ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
9 ฟาร์มตวัอยา่ง ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
10 โป่งยบุ  ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 

 
แหล่งทีม่า: คู่มือท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 
 
  2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
  ในอดีตพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งยงัไม่มีการพฒันาและเกิดปัญหาชายแดนทาํใหไ้ม่มี
คนสนใจเขา้ไปท่องเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้งมากนกั แต่ปัจจุบนัปัญหาชายแดนสงบลงประกอบกบั
อาํเภอสวนผึ้งมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูงและพื้นท่ีราบ โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูงทาํให้มี
สภาพอากาศหนาวเยน็ มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นท่ีสนใจของนายทุน ส่งผลให้นายทุนเขา้มา
ในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง เพ่ือสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํให้สถานประกอบการท่ีพกั
ตากอากาศพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพื้นท่ีอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงรายช่ือสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ
ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งโดยประมาณสามารถดูไดจ้ากตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 รายช่ือสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ปี 2556 
 
ลาํดบัที่ ช่ือ ทีต่ั้ง 

1 La Toscana Resort หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
2 Swiss Valley Hip Resort หมู่ 7 อ.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
3 Eden Garden Resort หมู่ 4 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
4 The Banyan Leaf Resort หมู่ 8 สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
5 Aristo Chic Resort & Farm   หมู่ 8 บา้นโป่งแมว ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  
6 Morning Glory Resort หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  
7 ไฮซีน รีสอร์ท หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
8 บา้นไร่ริมธาร หมู่ 3 สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
9 นากายา รีสอร์ท หมู่ 7 (ท่ากลุา) ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

10 กระท่อมปูน รีสอร์ท หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
11 ลนัดาออร์คิด หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
12 ธีรมา คอทเทจ หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
13 ภผูาผึ้ง หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
14 บา้นออ้มกอดขนุเขา หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
15 บา้นริมเขา หมู่7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
16 บา้นสวนปาลม์ หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
17 บวัวฒันา รีสอร์ท หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
18 บา้นสวนยอห์น หมู่ 9 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 
19 บา้นภูพนัดาว หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
20 ไร่อุษาวดี รีสอร์ท หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
21 ไร่ปลายฟ้า หมู่ 10 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
22 พนาลีโฮม แอนด ์แคมป้ิง หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
23 เขากระโจมโฮมสเตย ์ หมู่ 3 หมู่บา้นผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
24 ไร่ภผูาปก รีสอร์ท  หมู่ 3  ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
25 เดอะ แคมป์ บูติค รีสอร์ท หมู่2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
26 โรยลั กู๊ดววิ รีสอร์ท แอนด ์ฟาร์ม หมู่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
27 วลิล่า โมรีดา หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
28 รัก ณ สวนผึ้ง หมู่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
29 สวนผึ้ง รีสอร์ท หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
30 บา้นสวนหงส์เหิร หมู่7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
31 บา้นสวนดารัตน์ หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
ลาํดบัที่ ช่ือ ทีต่ั้ง 

32 เดอะ แคมป์ บูติค หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
33 บา้นธารพฤกษา หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
34 อหูลง รีสอร์ท หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
35 จสัมิน รีสอร์ท หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
36 สวนผึ้ง คนัทรี ฮิลล ์รีสอร์ท หมู่ 6 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
37 ลาํภาชี เลคฮิลล ์รีสอร์ท หมู่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
38 ไร่ภเูคียงธาร หมู่.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
39 ไพรเวท โฮม รีสอร์ท หมู่ 11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
40 เดือนลอ้ม รีสอร์ท หมู่ 11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
41 บา้นไร่ อารียา หมู่ 12 ต. ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
42 เรือนสาํราญ รีสอร์ท หมู่.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
43 บา้นหว้ยนํ้าริน หมู่ 10 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 
44 โรงแรม แพรดาวรีสอร์ท ราชบุรี หมู่ 10 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 

 
แหล่งทีม่า: คู่มือท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี, 2556. 
 

4.2 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึง้ จังหวัด
ราชบุรี 
 
 4.2.1 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี 
 จากการศึกษาสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรีจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในพ้ืนท่ี พบว่าสาเหตุของการณ์เปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวมาจากสาเหตุดงัน้ี  
 1) การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง  
 ปัจจยัท่ีทาํให้สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งเพ่ิมข้ึน แบ่ง
ออกเป็น 3 ปัจจยัดงัน้ี 1) ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 2) ระยะเวลาในการเดินทาง และ 3) การ
ประกาศใหเ้ช่าท่ีดินของสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี  
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 (1) ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของอาํเภอสวนผึ้งท่ี
เป็นท่ีราบสลบักับภูเขา และมีธรรมชาติท่ีค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ ยงัไม่มีความเป็นเมืองมากนัก 
ประกอบกบั สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวท่ีมีอากาศเยน็คลา้ยกบัภาคเหนือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้
ขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 16 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 1, 2556) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ี
เลือกพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งในการทาํธุรกิจว่า “เดิมพื้นท่ีน้ีใชท้าํเหมืองแร่ แต่พอเลิกทาํเหมืองก็ทาํเป็น
พื้นท่ีการเกษตร แลว้จึงเปล่ียนมาเป็นรีสอร์ท ท่ีทาํรีสอร์ทเพราะพื้นท่ีตรงน้ีครอบครองมานานแลว้ 
และอยูใ่กลธ้รรมชาติ” ในดา้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) กล่าวว่า 
“ปัจจยัท่ีทาํใหธุ้รกิจท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน คือ อากาศ การเดินทาง ไม่มีอิทธิพลในพื้นท่ี มีป่าไมส้มบูรณ์” 
เช่นเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 24 (องค์กรพฒันาเอกชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่า “สาเหตุการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเกิดจากสภาพภูมิประเทศท่ีสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศ” 
  (2) ระยะเวลาในการเดินทาง เน่ืองจากอาํเภอสวนผึ้งอยูใ่กลก้รุงเทพฯ ใชเ้วลาใน
การเดินทางเพียง 2 ชัว่โมง ซ่ึงมีความสะดวกสบายในการเดินทางและมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 2556) กล่าววา่ 
 

เดิมทีไม่ได้เป็นรูปลักษณะธุรกิจเม่ือ 12 ปีท่ีแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี เพราะ
บรรยากาศดี สวยงาม สะดวกสบายใกลเ้มือง ตอนนั้นยงัไม่ไดเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว
เน่ืองจากมีปัญหาชายแดน แต่พอมาอยู่ รู้สึกว่าน่าอยู่ ก็เ ร่ิมปลูกบ้านอยู่เอง        
ปลูกบา้นไวใ้ห้เพื่อนอยู่ เร่ิมจากโฮมสเตยจ์นขยายเป็นรีสอร์ท ธุรกิจ แบ่งเป็น
ออกเป็น 2 ยคุ คือยคุแรก เป็นบา้นพกัซ่ึงปิดกิจการไปแลว้ มีท่ีพกั 10 หลงั ใชค้น
ในพ้ืนท่ีทั้ งหมด ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ ยุคหลงั เป็นยุคท่องเท่ียวมี
กิจกรรมใหท้าํไม่มีการคา้งคืน 
 

  เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 24 (องคก์รพฒันาเอกชนคนท่ี 2, 2556) ท่ีกล่าวว่า  
“สวนผึ้งอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ มาเท่ียวไดห้ลายท่ี นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอะทาํให้การใชป้ระโยชน์
เปล่ียนไป” 
  (3) การประกาศให้เช่าท่ีดินของสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีราชบุรี จากการท่ี
สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีราชบุรีเปิดโอกาสเช่าพ้ืนท่ีราชพสัดุเพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกกฎหมาย 
ส่งผลใหน้ายทุนและผูท่ี้ถูกไล่ร้ือถอนจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่น จากทางเขาใหญ่ รวมถึงเหตุการณ์นํ้ าท่วม
ในปี พ.ศ. 2554 ให้ความสนใจพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมากข้ึน เพราะการเปิดใหเ้ช่าท่ีดินราชพสัดุมีการ
กาํหนดระยะเวลาในการเช่าและมีขอ้กาํหนดในการเช่าอย่างชดัเจน โดยสํานักงานธนารักษพ์ื้นท่ี
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ราชบุรี จะมีการกาํหนดใหเ้ช่าไดเ้ฉพาะพ้ืนท่ี ท่ีถูกใชป้ระโยชน์มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2546 และตอ้ง
ไม่เป็นพื้นท่ีอนุรักษห์รือพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ จึงสามารถท่ีจะเช่าพื้นท่ีราช
พสัดุได้ แต่ในประกาศจังหวดัราชบุรีกาํหนดให้ ผูเ้ช่าสามารถเปล่ียนวตัถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินได ้นายทุนจึงสามารถเขา้มาซ้ือสิทธิจากประชาชนและขอเปล่ียนวตัถุประสงคใ์น
การใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ตามความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11   
(ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 2556) ใหข้อ้มูลในประเดน็น้ีวา่  
 

ปัจจุบนัมีโครงการรัฐเอ้ือราษฎร์มีการสํารวจและให้ประชาชนยื่นคาํร้องขอเช่า
พื้นท่ีราชพสัดุ และโดยทางธนารักษจ์ะส่งคาํร้องให้ทหารคอยตรวจสอบ มีทหาร 
2 หน่วยดูแลพ้ืนท่ี คือ ทหารช่างดูแลพ้ืนท่ี 239,000 ไร่ และทหารพฒันาท่ี 1 ดูแล
พื้นท่ี 261,000 ไร่ ถา้อยู่ในหน่วยไหนก็ตอ้งตรวจสอบ หลกัเกณฑ์ในการให้เช่า 
คือ ตอ้งใชป้ระโยชน์ตามท่ีสํารวจไวเ้ม่ือปี 2538 และตอ้งทาํประโยชน์ก่อน          
4 ต.ค. 2546 จึงมีสิทธิเช่า การเพ่ิมข้ึนของรีสอร์ทนั้นอาจเป็นไปไดด้ว้ยการเปล่ียน
วตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ได ้หรือมีการโอนสิทธิใหค้นอ่ืนเช่า มีสัญญาเช่า 
ทาํใหผู้ท่ี้ถูกไร่ร้ือจากท่ีอ่ืนกอ็าจจะมายงัพื้นท่ีน้ี ทาํใหรี้สอร์ทเพิ่มข้ึน 
 

  นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 10 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5, 2556) กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
“การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน อาํเภอสวนผึ้งเปล่ียนแปลงไปเยอะมีคนเขา้มาเยอะและช่วงนํ้ าท่วมมีคนเขา้
มาซ้ือท่ีดินเยอะ เพราะท่ีดินยงัมีราคาถูก อากาศดีพอมาเท่ียวกอ็ยากมาอยู”่  
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว
ของพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ซ่ึงปัจจยั
ท่ีทาํใหส้ถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเพิ่มข้ึนมาจาก ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเหมาะสมมี
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ประกอบกับมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร เดินทาง
สะดวกสบายและทางสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรีไดเ้ปิดให้เช่าพื้นท่ีราชพสัดุอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ทาํให้เกิดความมัน่ใจในการลงทุน ส่งผลใหมี้สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพ้ืนท่ี
เพิ่มข้ึน 
  2) นโยบายภาครัฐ จงัหวดัราชบุรี  
 จากการศึกษา นโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) นโยบายดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 2) นโยบายดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว และ 3) นโยบายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
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    (1) นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
  จากการศึกษาขอ้มูลจากแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2553-2556 พบว่าปัญหา
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสาํคญัของจงัหวดัราชบุรี คือ พื้นท่ีป่าถูกทาํลายเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ปัญหาขยะ และปัญหานํ้ าเสีย จากแหล่งชุมชน ฟาร์มและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึง
ในแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2553-2556 ไดมี้การกาํหนดนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ไวใ้นประเด็นยทุศาสตร์ท่ี 3 เร่ืองการอนุรักษฟ้ื์นฟู และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม การเพิ่มพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีสีเขียว การจดัการปัญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางนํ้า แต่
นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัราชบุรีนั้น ยงัขาดความชดัเจนในการระบุถึงพื้นท่ีท่ี
ตอ้งมีจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเจาะจง และนอกจากนั้นยงัขาดมาตรการในการควบคุมและ
ป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 12         
(ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) กล่าววา่  
 

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาํเภอสวนผึ้งเร่ิมมีกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน 
แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรม ตอ้งการให้สวนผึ้ งเป็นโมเดลหากทาํได้ก็ดีปัจจุบนัการ
ท่องเท่ียวมีเยอะข้ึนทาํให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมลงทรัพยากรธรรมชาติร่อยหลอลงไป 
การท่องเท่ียวเม่ือใดท่ีมีคนเขา้มามาก ๆ ส่ิงนั้นทรัพยากรธรรมชาติกจ็ะลดลง 
 

    นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่า พื้นท่ีส่วนใหญ่ในอาํเภอสวนผึ้งเป็นท่ีราชพสัดุ 
อํานาจในการใช้ประโยชน์อยู่ ท่ีสํานักงานธนารักษ์พื้น ท่ีราชบุรี  แต่ได้มีประชาชนและ
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีราชพสัดุเป็นจาํนวนมากจนมีการบุกรุก
พื้นท่ีป่าไมบ้างส่วน ทางสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี จึงมีการจดัระเบียบผูท่ี้เขา้ใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีราชพสัดุ โดยออกประกาศจงัหวดัราชบุรี เร่ือง การจดัใหร้าษฎรเช่าท่ีราชพสัดุเพื่อประกอบกิจการ
สถานท่ีพกัตากอากาศบนพ้ืนท่ีราชพสัดุแปลงพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตหวงห้ามท่ีดินฯ พ.ศ. 
2481 อาํเภอจอมบึง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และประกาศจงัหวดัราชบุรี เร่ืองการจดัใหร้าษฎร
ท่ีอยู่อาศยัทาํกินในท่ีดินราชพสัดุ แปลงพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตหวงห้ามท่ีดินฯ พ.ศ. 2481 
อาํเภอจอมบึง อาํเภอสวนผึ้ง เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมาตรการในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีราชพสัดุ สําหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศท่ีใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีราชพสัดุไวอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 11 (ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 2556) กล่าววา่ 
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ตอนน้ีมีประกาศผงัเมืองรวมจงัหวดัปี พ.ศ.2555 มีผลบงัคบัใชแ้ละควบคุมพื้นท่ี
ทั้งจงัหวดั รวมถึงอาคารส่ิงปลูกสร้างดว้ย ซ่ึงทางธนารักษ์ก็นาํบางส่วนของผงั
เมืองรวมจงัหวดัมาใชอ้อกประกาศจงัหวดั เพ่ือควบคุมและจดัระเบียบการบุกรุก
พื้นท่ีราชพสัดุ ซ่ึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑต่์าง ๆ เก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีราชพสัดุ
ไวอ้ย่างครอบคลุมหมดแลว้ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม การใช้พื้นท่ี การสร้างส่ิงปลูก
สร้างมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเช่าว่าจะตอ้งมีเอกสารมารับรอง ว่านาํนํ้ ามาจาก
ไหน นํ้าเสียไปไหน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2555 ไดอ้อกประกาศรับรองส่ิงแวดลอ้มว่าตอ้ง
มีระบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความปลอดภยั รักษา
สภาพแวดลอ้ม การออกประกาศนั้นไดมี้การรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อออกประกาศเหล่าน้ี เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

 มาตรการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศในพื้นท่ีราชพสัดุ ท่ีทางสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรีกาํหนดไวใ้นประกาศมีดงัน้ี  
 1) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศตอ้งอยูห่่างจากแนวเขตพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าขั้น 
1, 2 และแนวเขตความลาดชนัร้อยละ 35 ไม่นอ้ยกวา่ 40 เมตร 
 2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ตอ้งจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึงจะ
เป็นประเภทระบบบาํบดัอิสระเฉพาะอาคาร หรือประเภทระบบบาํบดันํ้ าเสียมาบาํบดัเป็นจุดเดียว
หรือหลายจุดกไ็ด ้โดยไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัราชบุรี 
 3) ปริมาณของนํ้ าท้ิงตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยสิ์นขา้งเคียง การระบายนํ้าออกจากสถานประกอบการตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูดู้แล 
 4)  สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศตอ้งปลูกตน้ไมย้นืตน้พนัธ์ุทอ้งถ่ินไม่
นอ้ยกวา่ 20 ตน้/ ไร่  
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า จงัหวดัราชบุรีมีการกาํหนดนโยบายดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มภายในแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2553-2556 แต่ยงัขาดการกาํหนดหรือระบุ
ถึงพื้นท่ีท่ีตอ้งมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างชดัเจน ขาดนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีและขาดมาตรการในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
    (2) นโยบายดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  จากการศึกษา แผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรีปีพ.ศ. 2556 – 2559 
เก่ียวกบันโยบายดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวพบว่า แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรี    
ปีพ.ศ. 2556 – 2559 มุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญัต่อการยกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว มาตรฐาน
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สินคา้และการบริการ การบริหารจดัการการท่องเท่ียวสู่มาตรฐานระดบัสากลและใหค้วามสาํคญัแก่
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่ สร้างภาพลกัษณ์และกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ 
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ โดยมีวิสัยทศัน์ดา้นการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
“ราชบุรีเมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย  วิถีธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มนํ้ าแม่กลอง” ซ่ึงในแผน
ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรีปีพ.ศ. 2556 – 2559 ไม่มีการกล่าวถึงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเจาะจงพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบั แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2553-
2556 ท่ีไม่มีการกาํหนดนโยบายดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เป็นไปในภาพรวมของทั้งจงัหวดั แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผูว้่าราชการ
จังหวดัราชบุรี ได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการจังหวดัราชบุรี ประจาํปีพ.ศ. 2556 รวม 8 ด้าน 
(สาํนกังานจงัหวดัราชบุรี, 2556) ใหทุ้กส่วนราชการนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั ซ่ึงในดา้นท่ี 3 
ไดมุ่้งเน้นในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งโดยมีรายละเอียด เก่ียวกบัการจดัระเบียบ
การจราจรและรักษาความปลอดภยัในเขตท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งและส่งเสริมกิจกรรมส่งตะวนั รัก
นิรันดร์ วนัวาเลนไทน์ สวนผึ้ง ซ่ึงอาํเภอสวนผึ้งเคยจดัข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2549 โดยทางอาํเภอสวนผึ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบ เป็นการแสดงให้เห็นว่าจงัหวดัราชบุรีใหค้วามสาํคญัแก่การท่องเท่ียวอาํเภอสวน
ผึ้งถึงแมจ้ะไม่มีนโยบายดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนกต็าม  
  จากการสัมภาษณ์ประชาชนและผูน้ําชุมชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของทางจงัหวดัพบวา่ ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้วามเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ พื้นท่ีอาํเภอสวน
ผึ้งนั้นยงัไม่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน โดยผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคน
ท่ี 2, 2556) กล่าวว่า “ทางจงัหวดัควรมีนโยบายท่องเท่ียวและกรอบท่ีชดัเจน ตอนน้ีการบงัคบัใชย้งั
ไม่ชดัเจน หากมีกรอบหรือกฎเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ จะทาํใหมี้ระเบียบมากข้ึน 
มีบทลงโทษหากมีการใช้พื้นท่ีให้เกิดผลเสีย” สอดคลอ้งกับขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 22 
(ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ คนท่ี 7, 2556) กล่าววา่  
 

ในอดีตนโยบายของภาครัฐเร่ืองการท่องเท่ียวยงัไม่ไดก้าํหนดอยา่งชดัเจน เพราะ
ไม่ไดเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งแต่แรก แต่ปัจจุบนัไดมี้เม่ือเขา้ประชุมกบัจงัหวดั ก็จะ
นาํปัญหามาพูดคุย แลว้ปรับไปพร้อมกนั ทุกวนัน้ีมีนโยบายท่ีชดัเจน เช่น การเช่า
ท่ีราชพสัดุ ซ่ึงมีนักลงทุนบางกลุ่มท่ีเขา้มาเช่าเพ่ือทาํธุรกิจซ่ึงตอ้งการพื้นท่ี ท่ี
มัน่คงในการประกอบการ ซ่ึงตอนน้ีทางสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีราชบุรี กาํลงั
พิจารณานโยบายให้เช่าระยะยาว เพราะเม่ือก่อนเป็นการเช่า 3 ปีแลว้ต่อสัญญา
ใหม่ 
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   ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ จงัหวดัราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่
จะมุ่งเน้นและให้ความสําคญัแหล่งท่องเท่ียวดั้งเดิมของจงัหวดั เช่น ตลาดนํ้ า ยงัขาดนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอยา่งชดัเจน ขาดการกาํหนดรูปแบบการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ี การส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นเพียงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีทาง
อาํเภอสวนผึ้งจดัข้ึน 
    (3) นโยบายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
  จากการศึกษาขอ้มูล แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2553-2556 เก่ียวกบันโยบาย
ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พบวา่ แผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2553-2556 ไม่มีการกาํหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอาํเภอสวนผึ้งไวใ้นประเด็นยทุธศาสตร์ใด แต่เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ไดมี้การประกาศใชผ้งัเมืองรวมจงัหวดัราชบุรีในราชกิจจานุเบกษา (กฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงั
เมืองรวมจงัหวดัราชบุรีพ.ศ.2555) มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินภายในจงัหวดั
ราชบุรีเพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งเหมาะสมโดยมีการกาํหนดไวว้า่พื้นท่ีใดเหมาะสาํหรับ
การใช้ประโยชน์ดา้นใด หรือห้ามใช้ประโยชน์ดา้นใด ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอาํเภอสวนผึ้งถูก
กาํหนดให้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษป่์าไม ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการสร้างอาคารท่ีพกัตอ้งชาติ
องอยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้รับผดิชอบก่อน 
  เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งส่วนใหญ่เป็นท่ีราชพสัดุ จงัหวดัราชบุรีจึงไดอ้อก
ประกาศจงัหวดัราชบุรีเร่ือง การจดัให้ราษฎรเช่าท่ีราชพสัดุเพื่อประกอบกิจการสถานท่ีพกัตาก
อากาศและท่ีอยู่อาศยับนพ้ืนท่ีราชพสัดุแปลงพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตหวงห้ามท่ีดินฯ พ.ศ. 
2481 อาํเภอจอมบึง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อเป็นการจดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
พื้นท่ีราชพสัดุซ่ึงถือเป็นนโยบายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอีกทางหน่ึง โดยธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี
จะใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดูแลพื้นท่ีทาํการสาํรวจวา่พื้นท่ีนั้นสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่โดยผูเ้ช่าสมารถ
เปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ท่ีดินได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 22 
(ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ คนท่ี 7, 2556) กล่าววา่ 
 

การใชท่ี้ดินส่วนใหญ่เป็นท่ีราชพสัดุไม่มีเอกสารสิทธิท่ีเป็นโฉนด ผูป้ระกอบการ
หรือประชาชนเช่าท่ีราชพสัดุอยู่ และมีการกําหนดเง่ือนไขการใช้พื้นท่ีตาม
มาตรฐานกฎราชพสัดุทัว่ไป คือ มีสิทธิปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างไดแ้ค่น้ี ตอ้งมีพื้นท่ี
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม การกาํจดัของเสียซ่ึงมีกาํหนดไวใ้ห ้
 



   72 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า จังหวัดราชบุรีไม่ได้มีการกําหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง แต่จงัหวดัราชบุรีมีการประกาศใชผ้งัเมืองรวมราชบุรีและการ
เช่าพื้นท่ีราชพสัดุของสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีราชบุรี ซ่ึงถือเป็นตวักาํหนดและควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งอีกทางหน่ึง 
 สรุปผลการศึกษานโยบายภาครัฐ จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย นโยบายดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว และนโยบายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
สามารถสรุปไดว้า่ 
 นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ จงัหวดัราชบุรียงัไม่มีการกาํหนดนโยบาย
ด้านการจัดการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งอย่างชัดเจน มีเพียงนโยบายด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นภาพรวมของทั้งจงัหวดั และยงัขาดมาตรการในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในพ้ืนท่ีอยา่งครอบคลุม ขาดหน่วยงานเขา้มาดูแลรับผิดชอบในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในพื้นท่ีอยา่งจริงจงั   
 นโยบายดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว พบว่า จงัหวดัราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแต่จะมุ่งเนน้และให้ความสาํคญัแหล่งท่องเท่ียวดั้งเดิมของจงัหวดั เช่น ตลาดนํ้ า ยงัขาด
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอย่างชดัเจน ไม่มีการกาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียวว่า
ควรเป็นไปในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี การส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นเพียง
การสนบัสนุนการท่องเท่ียวท่ีทางอาํเภอสวนผึ้งจดัข้ึนมา  
 นโยบายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน พบว่า จงัหวดัราชบุรีไม่มีการกาํหนดนโยบาย
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอาํเภอสวนผึ้ง แต่จงัหวดัราชบุรีมีการประกาศใชผ้งัเมืองรวมราชบุรี
ซ่ึงมีการกาํหนดเขตประเภทการใชท่ี้ดินอย่างชดัเจน ซ่ึง ถือเป็นการกาํหนดความเหมาะสมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอีกอย่างหน่ึง นอกจากน้ียงัมีประกาศของสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรีท่ีมีการ
กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการเช่าพื้นท่ีราชพสัดุเป็นเคร่ืองมือในการช่วยควบคุมหรือกาํหนดแนว
ทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอีกทางหน่ึง 
 
 4.2.2 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านอื่น ๆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี 
 จากการศึกษายงัพบวา่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปใชป้ระโยชน์ในเชิงท่องเท่ียวอยา่งเดียวแต่มีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เพื่อทาํการเกษตรเชิงเด่ียว เช่น การปลูกยางพารา ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 สาเหตุดงัน้ี 1) ความไม่มัน่คงในการ
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ครอบครองท่ีดินของประชาชนและราคาท่ีดิน 2) การบุกรุกพื้นท่ีของนายทุนและ 3) ความขดัสน
ของประชาชน  
 1) ความไม่มัน่คงในการครอบครองท่ีดินของประชาชนและราคาท่ีดิน โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลใหค้วามเห็นเก่ียวกบั สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง
วา่ เกิดจากความไม่มัน่คงในการครอบครองท่ีดิน เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราชพสัดุสาํนกังาน      
ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรีจึงประกาศใหมี้การเช่าท่ีดิน แทนการเสียภาษีแก่ทอ้งถ่ิน ทาํใหป้ระชาชนรู้สึก
ไม่มัน่ใจในการครอบครองพ้ืนท่ีของตนเอง ประกอบกบัราคาท่ีดินท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วทาํให้
ประชาชนตัดสินใจขายท่ีให้แก่นายทุน สอดคล้องกับการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 8     
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีทั้งประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนนอกพ้ืนท่ีเขา้มาอยู่อาศยั และการท่ี
ภาครัฐใหป้ระชาชนเช่าพื้นท่ีแทนการเสียภาษีทาํใหป้ระชาชนเกิดความไม่มัน่คงในการครองท่ีดิน 
 

อาํเภอสวนผึ้งเปล่ียนไปมาก มีคนเพิ่มข้ึนทั้งคนในพื้นท่ีและคนนอก ทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง ทั้ งเพื่ออยู่อาศัยและธุรกิจ  ซ่ึงตอนน้ีสวนผึ้ งบูมท่ีสุด คือ การ
ท่องเท่ียว ส่วนดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นรีสอร์ทไม่ไดบุ้กรุกป่า แต่ซ้ือจากเจา้ของเดิมซ่ึง
เม่ือก่อนเสียภาษี แต่ตอนน้ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจากหน่วยงานรัฐ ซ่ึง
ชาวบา้นตอ้งเช่าท่ีอยู่และท่ีทาํกินจากธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรีตามพระราชกฤษฎีกา 
2481 ประชาชนตอ้งเช่าท่ีดิน ซ่ึงส่ิงท่ีทาํให้ประชาชนไม่อยู่ดีกินดี คือ ภาครัฐ 
เพราะตอ้งเช่าท่ีดิน ทาํให้ชาวบา้นรู้สึกไม่มีความมัน่คงในท่ีดิน ประชาชนอยู่มา
ตั้งแต่ปู่ยา่ ตายาย แลว้อยู่ๆ หน่วยงานของรัฐบอกใหเ้ช่า ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของรัฐ 
รัฐใหย้กเลิกการเสียภาษีใหรั้ฐ 

 
  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1, 2556) ท่ีกล่าวว่า
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอาํเภอสวนผึ้ งมาจากปัญหาเก่ียวกับเร่ือง เอกสารสิทธิ
ระหวา่งประชาชนกบัภาครัฐ โดยกล่าววา่ “สวนผึ้งมีปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิเร่ืองท่ีดินซ่ึงประชาชน
ใหค้วามสนใจมากกว่ารีสอร์ทและส่ิงแวดลอ้ม ชาวบา้นไม่สามารถเช่าท่ีดินไดเ้พราะรายไดไ้ม่มาก
พอและเป็นสาเหตุท่ีทาํใหช้าวบา้นขายท่ี” 
 2) การบุกรุกพื้นท่ีของนายทุนเพื่อหวงัเกร็งกาํไร หรือเพื่อนาํไปใชใ้นการเกษตร
เชิงเด่ียวเน่ืองจากพื้นท่ียงัไม่มีการออกเอกสารสิทธิในการครอบครองท่ีชดัเจน เม่ือนายทุนซ้ือสิทธิ          
จากประชาชนแลว้อาจมีการบุกรุกขยายพื้นท่ีเพิ่มเติมจากพื้นท่ีเดิมท่ีซ้ือมา รวมไปถึงประชาชนท่ี
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ขายท่ีไปอาจมีการเขา้ไปแผว้ถางในพื้นท่ีใหม่เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 13 
(ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 2556) กล่าววา่ 
 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป เดิมทีประชาชนทาํการเกษตร แต่ปัจจุบนั
เป็นรีสอร์ทมากข้ึน มีการพฒันาเพื่อการท่องเท่ียวเป็นหลกัไม่ใชเ้พื่อการเป็นอยู่
คา้ขาย ท่ีดินของชาวบา้นเร่ิมขายแลว้ตนเองกเ็ขา้ไปอยูใ่นท่ีท่ีไม่เจริญ อาจเป็นเหตุ
ให้บุกรุกพื้นท่ีป่า ปัญหาเกิดจากนกัลงทุน เป็นผูบุ้กรุกพอมาลงทุนแลว้ก็จะขยาย
เขา้พื้นท่ีป่า ส่วนใหญ่พื้นท่ี ท่ีทาํรีสอร์ทเป็นพื้นท่ีการเกษตรการท่องเท่ียวทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นหลกั การปลูกยางก็เป็นอีกส่วน
หน่ึง เน่ืองจากภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เหมาะแก่การปลูกยาง 
 

 สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3, 2556) 
กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอาํเภอสวนผึ้งเกิดจากความไม่แน่นอนของสิทธิการ
ครอบครองท่ีดินอาจส่งผลใหเ้กิดการขายท่ีใหแ้ก่นายทุนท่ีเขา้มาซ้ือท่ีเพื่อหวงัเกร็งกาํไร 
 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเปล่ียนไปมาก เน่ืองจาก อยูใ่กลช้ายแดนมีแนวโนม้ท่ีจะเปิด
ชายแดนและมีคนมาซ้ือสิทธ์ิท่ีดินเพื่อประกอบธุรกิจดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ใกล้
การคา้ชายแดน ชาวบา้นท่ีทาํอาชีพเกษตรไม่มัน่คงในอาชีพก็ขายท่ีดิน ซ่ึงมาจาก
การขาดทุนและความไม่แน่นอนในการถือครองสิทธิท่ีดิน รวมถึงมีผูม้าลงทุน
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อเกร็งกาํไร 
 

 3) ความขดัสนของประชาชน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลบางส่วนให้ความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ ในอาํเภอสวนผึ้งว่าเกิดจากความขดัสนของประชาชน จาก
การทาํการเกษตรแล้วได้ผลผลิตตํ่าไม่คุ ้มทุนประกอบกับในพ้ืนท่ีมีการพฒันามากข้ึน ภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงข้ึน ประชาชนท่ีไม่มีเงินทุนในทาํการเกษตร จึงตอ้งแบ่งพ้ืนท่ีขายเพื่อนาํเงินมาเป็น
เงินทุนหรือบางคนก็ตดัสินใจขายท่ีให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ แลว้เขา้ไปเป็นลูกจา้งใน
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพราะ มีความมัน่คงทางรายไดม้ากกว่าการทาํการเกษตร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) ท่ีกล่าววา่ 
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เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน อาํเภอสวนผึ้ง ร้อยละ 40 เปล่ียนไปเป็น        รี
สอร์ทและร้านอาหาร คนในสวนผึ้งโดยตรงยงัทาํอาชีพเดิม แต่พื้นท่ีบางส่วน
นายทุนเขา้มาซ้ือจากเกษตรกร เม่ือเกิดการชกัหนา้ไม่ถึงหลงัก็ตอ้งขายส่งลูกเรียน 
เพราะ เงินไม่พอใช ้สาเหตุการเปล่ียนแปลงเกิดจากความขดัสนของประชาชน
และคนท่ีมีท่ีเยอะก็ขายเพื่อนาํเงินมาลงทุนทาํเองบา้งเป็นบา้นพกัแต่ท่ีชาวบา้นทาํ
เองมีนอ้ย 
 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี นอกจากการท่องเท่ียวยงัมีสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ความไม่มัน่คงใน
การครอบครองท่ีดินและราคาท่ีดิน ความขดัสนของประชาชน การเกร็งกาํไรของนายทุน โดยการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่
เปล่ียนจากพื้นท่ีทางการเกษตรไปเป็นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ แต่การเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้นไม่ไดมี้เพียงแค่การเปล่ียนแปลงเป็นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเพียง
อยา่งเดียว ยงัมีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไปเป็นการทาํเกษตรเชิงเด่ียวเพิ่มข้ึน เช่น การ
ปลูกยางพารา  
 

4.3 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอ
สวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 
 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สามารถนาํเสนอผลการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
ทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์มนุษย ์และดา้นคุณภาพชีวิต 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  4.3.1 ด้านทรัพยากรกายภาพ 
 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง 
จงัหวดัราชบุรี ดา้นทรัพยากรกายภาพ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปดว้ย สภาพภูมิประเทศ   
อุทกวิทยา และทรัพยากรดิน รายละเอียดดงัน้ี 
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 4.3.1.1 สภาพภูมิประเทศ   
 อาํเภอสวนผึ้งมีพื้นท่ีการปกครองอยู่ 4 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลตะนาวศรี 
ตาํบลชฏัป่าหวาย และตาํบลท่าเคย โดยตาํบลป่าหวาย และตาํบลท่าเคย มีพื้นท่ีป่าเหลืออยูน่อ้ยมาก
เป็นเพียงป่าชุมชนหรือภูเขาท่ีทางทอ้งถ่ินอนุรักษ์ไวพ้ื้นท่ีป่าส่วนใหญ่อยู่ใน ตาํบลสวนผึ้ง และ
ตาํบลตะนาวศรี จากการสมัภาษณ์ ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ธนารักษ์
พื้นท่ีราชบุรี และองคก์รพฒันาเอกชน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า สภาพภูมิประเทศของ
อาํเภอสวนผึ้ง มีลกัษณะเป็นท่ีราบสูง มีภูเขาจาํนวนมาก มีธรรมชาติและป่าไมท่ี้สมบูรณ์ พื้นท่ีราบ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และเล้ียงสัตว ์โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11 (ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 2556) 
กล่าวว่า “ลกัษณะพื้นท่ีสวนผึ้งเป็นภูเขามีพื้นท่ีราบไม่มาก พื้นท่ีราบเหมาะแก่การทาํการเกษตร” 
ส่วนในดา้นของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวคลา้ยกนัวา่ “พื้นท่ีสวนผึ้งเป็น
พื้นท่ีสูง ๆ ตํ่า ๆ มีท่ีราบนอ้ยเป็นภูเขาส่วนใหญ่”  
  ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า สภาพภูมิประเทศของสวนผึ้งนั้นเป็นภูเขาสลบั
กับท่ีราบเชิงเขา มีพื้นท่ีราบลุ่มบริเวณริมแม่นํ้ า พื้นท่ีราบเหมาะสําหรับการทาํการเกษตร การ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ เน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เกิดข้ึนในพื้นท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีการแผว้
ถางปรับสภาพพ้ืนท่ีไวแ้ลว้ หรือไม่ก็เป็นพื้นท่ีเหมืองเก่าท่ีถูกปล่อยท้ิงให้รกร้าง การเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาจส่งผลกระทบทางบวกแก่สภาพภูมิประเทศ เพราะทาํให้
สภาพพื้นท่ีดีข้ึน 
  4.3.1.2 อุทกวิทยา 
 การศึกษาเก่ียวกบัอุทกวิทยาเป็นการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งนํ้ าและลกัษณะทางกายภาพ
ของแหล่งนํ้ าในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบไปด้วย แหล่งนํ้ าผิวดิน นํ้ าใตดิ้น 
เหตุการณ์นํ้าท่วม และความสามารถในการระบายนํ้า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) แหล่งนํ้าผวิดิน  
จากการศึกษาพบว่า แหล่งนํ้ าผิวดินท่ีสําคญัในอาํเภอสวนผึ้งไดแ้ก่ แม่นํ้ าลาํ

ภาชี แม่นํ้ าท่าเคย อ่างเก็บนํ้ าชฏัป่าหวาย บ่อนํ้ าต้ืน และสระนํ้ าขนาดใหญ่ ซ่ึง เป็นแหล่งนํ้ าสาํคญัท่ี
ประชาชนในพ้ืนท่ีใช้สําหรับอุปโภคบริโภค  จากการสัมภาษณ์  ผู ้นําชุมชน  ผู ้นําท้องถ่ิน 
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี และองคก์รพฒันาเอกชน ใหค้วามเห็นเก่ียวกบั
เร่ือง แหล่งนํ้ าผิวดิน ไปในทิศทางเดียวกนัว่า แหล่งนํ้ าผิวดินท่ีประชาชนในพื้นท่ีใช ้จะแบ่งเป็น 2 
แหล่ง ไดแ้ก่ 1 แหล่งนํ้าผวิดินจากบ่อนํ้าต้ืนท่ีทางทอ้งถ่ินหรือหมู่บา้นสร้างข้ึน 2 แหล่งนํ้าผวิดินจาก
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ธรรมชาติหรือนํ้ าตก ปัจจุบนัมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งนํ้ าผิวดิน ใช้
นํ้ าจากแหล่งนํ้ าเดียวกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบแก่ แหล่งนํ้ าผิวดินและการใชน้ํ้ า
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได ้โดยผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

(1) ผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าผิวดิน จากการท่ีมีสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศอยูใ่กลก้บัแหล่งนํ้ าผิวดิน หากมีการปล่อยนํ้ าท้ิงอย่างไม่ระมดัระวงั หรือมีการจดัการนํ้ าท้ิง
ไม่เป็นระบบและไม่ไดม้าตรฐาน อาจเกิดการปนเป้ือนของเสียลงสู่แหล่งนํ้าได ้ซ่ึงผูใ้หส้มัภาษณ์คน
ท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 2556) ไดมี้ความห่วงกงัวล เก่ียวกบัเร่ือง ปัญหานํ้ าท้ิง
จากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเช่นกนั โดยกล่าววา่ “ปัญหานํ้าใชน้ั้นไม่มี แต่ท่ีน่ากลวัคือนํ้า
ท้ิงท่ีทุกคนไม่ไดร้ะวงัในการท้ิง แต่สาํหรับในพื้นท่ีของเรามีคลองนํ้ าท้ิงใหน้ํ้ าซึมลงดิน และอยูห่่าง
จากแหล่งนํ้าผวิดิน เน่ืองจากเราอยากอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นเวลานาน และไม่อยากแกปั้ญหาทีหลงั”  

ขณะเดียวกนัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 21 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 6, 
2556) กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหานํ้ าท้ิงว่า ทางสถานประกอบการมีการจดัการนํ้ าท้ิงอย่างถูกตอ้ง 
โดยกล่าววา่ “เราใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าลาํภาชี ซ่ึงเป็นแหล่งเดียวกบัชาวบา้น เพราะอยูติ่ดแม่นํ้ าลาํภาชี แต่
ทางรีสอร์ทก็มีระบบกาํจดันํ้ าเสีย มีถงัไขมนั 2 ถงั มีถงับาํบดันํ้ า เพื่อจดัการกบันํ้ าท้ิงของทาง           
รีสอร์ท”  
 (2) ผลกระทบต่อการใช้นํ้ าของประชาชนในพ้ืนท่ี  เ น่ืองจากสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศท่ีอยูใ่กลแ้หล่งนํ้าผวิดิน มีการสร้างฝายกั้นนํ้ า เพื่อนาํนํ้ ามาใชใ้นสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศ มีความตอ้งการใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าผิวดินมีเพิ่มมากข้ึน นํ้ าท่ีจะไปถึง
ประชาชนจึงมีปริมาณลดลงเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้ าใช้ของประชาชนเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าววา่ 
 

ประชาชนในหมู่บา้นใชน้ํ้ าจากบ่อนํ้าต้ืนเป็นประปาหมู่บา้นคุณภาพนํ้าไม่แตกต่าง
จากอดีต แต่การใช้นํ้ าปัจจุบันไม่เพียงพอ เพราะ มีประชากรเพิ่มข้ึน ทั้ งจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีและคนขา้งนอกเขา้มา ปัญหานํ้ าไม่พอใชเ้กิดกบัท่ีอ่ืน เช่น ท่ีผา
ปกชาวบา้นใชน้ํ้ าจากนํ้ าตก ซ่ึงใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัรีสอร์ทก็เกิดความไม่พอใชแ้ต่
ยงัไม่มีการทะเลาะกนัเร่ืองนํ้ าเพราะคนในหมู่บา้นตอ้งพึ่งพาอาศยักบั รีสอร์ทซ่ึง
อยูก่นัแบบจุนเจือกนั  
 

   ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า อาํเภอสวนผึ้งมีแหล่งนํ้ าผิวดินท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ แม่นํ้าลาํภาชี ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่นาํมาใชป้ระโยชน์ ปริมาณนํ้ าใน
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แม่นํ้ าลาํภาชีนั้ นมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้ งปี การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าผิวดิน ทั้งดา้นคุณภาพนํ้ าผวิดินและปริมาณนํ้ าผวิดินท่ีไปสู่
ประชาชนในพ้ืนท่ี แต่อยา่งไรก็ตาม ทางสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเองก็ไดมี้การจดัการนํ้ า
เสียจากสถานประกอบการของตนเอง เช่นการสร้างบ่อพกันํ้ าเสีย หรือการสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย 
ส่วนในดา้นของนํ้ าท่ีนาํมาใชน้ั้นทางสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเอง มีการเจาะบ่อบาดาล 
หรือขุดบ่อเพื่อกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นสถานประกอบการของตนเอง การใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าผิวดินอาจ
ส่งผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าของประชาชนบา้งในช่วงฤดูแลง้ 
  2) นํ้าใตดิ้น 
  จากการศึกษาพบว่า การใช้นํ้ าใตดิ้นในพ้ืนท่ีสวนผึ้ งนั้ นมีการนํามาใช้ใน
สดัส่วนไม่มาก ส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ 
ประชาชนในพื้นท่ี ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ธนารักษ์พื้นท่ีราชบุรี 
และองคก์รพฒันาเอกชน เก่ียวกบัเร่ือง การใชน้ํ้ าใตดิ้นของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศส่วนใหญ่ใชน้ํ้ า
แหล่งเดียวกบัชุมชน แต่ทางผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศก็ไดมี้การเจาะบ่อนํ้ าบาลดาลเพื่อเป็น
แหล่งนํ้าสาํรองไวใ้ชใ้นพื้นท่ีของตนเองดว้ยเช่นกนั ส่วนในดา้นผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศท่ีอยู่
บนพื้นท่ีสูงไม่สามารถนาํนํ้ าบาดาลมาใชไ้ด ้จะมีการขดุบ่อนํ้ าขนาดใหญ่เพ่ือกกัเก็บนํ้ าฝนไวใ้ชใ้น
สถานประกอบการของตนเอง ส่วนในดา้นของประชาชนจะใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เน่ืองจาก
การนาํนํ้าใตดิ้นมาใชต้อ้งใชทุ้นสูง ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีไม่มีตน้ทุนมากพอท่ีจะเจาะนํ้าบาดาลไวใ้ช้
เอง สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 (ประชาชนคนท่ี 5, 2556) ไดก้ล่าวว่า “รี
สอร์ทมีการเจาะนํ้าบาดาลไวใ้ชบ้า้งแต่บางแห่งกเ็จาะไม่ออก” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผูใ้หส้มัภาษณ์คน
ท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 2556) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า “รีสอร์ทท่ีไม่อยูติ่ดกบัลาํ
ห้วยจะใช้นํ้ าบาดาล แต่สวนตวัใช้นํ้ าในลาํธารในการรดนํ้ าตน้ไม  ้ส่วนนํ้ าท่ีใช้ในการอุปโภค
บริโภคใชน้ํ้ าบาดาล” 
  ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การใชน้ํ้ าใตดิ้นนั้นส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่ม
ของผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ ใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าผิวดิน เช่น 
ประปาภูเขา หรือบ่อนํ้ าต้ืนท่ีทางชุมชนจดัหาไวใ้ห้ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้ าใตดิ้น เพราะอาํเภอสวนผึ้งมีแม่นํ้ าลาํภาชีเป็นแม่นํ้ าสาย
หลกัมีนํ้ าไหลตลอดปี และประชาชนหรือสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าผิว
ดินควบคู่ไปกบัการใชน้ํ้ าใตดิ้น ปริมาณนํ้าใตดิ้นท่ีนํ้ามาใชจึ้งมีไม่มาก 
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  3) เหตุการณ์นํ้าท่วม  
  จากการสมัภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ี
พกัตากอากาศ ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี และองคก์รพฒันาเอกชน เก่ียวกบั เหตุการณ์นํ้ าท่วมในพื้นท่ี
อาํเภอสวนผึ้ง สามารถแบ่งสาเหตุของเหตุการณ์นํ้าท่วมออกเป็น 2 ประการ คือ  
  (1) เหตุการณ์นํ้ าท่วมท่ีเกิดจากนํ้ าลน้ตล่ิง จากปริมาณนาํในแหล่งนํ้ ามีมาก
จึงลน้ตล่ิงออกมาท่วมพื้นท่ีบริเวณริมแม่นํ้ า แต่นํ้ าท่ีท่วมเป็นนํ้ าป่าท่ีมาเร็วไปเร็ว เหตุการณ์นํ้ าท่วม
นั้นเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนความรุนแรงนั้นข้ึนอยูก่บัปริมาณฝนท่ีตกลงมา ซ่ึงอาจทาํให้เกิด
การขาดของสะพานภายในพ้ืนท่ี การติดต่อสัญจรของประชาชนถูกตัดขาด ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนการชีวิตของส่วนใหญ่ในพื้นท่ีทางออ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4        
(ประชาชนคนท่ี 4, 2556) ไดก้ล่าวว่า “มีเหตุการณ์นํ้ าท่วมจากนํ้ าลน้ตล่ิงข้ึนมา” และผูใ้หส้ัมภาษณ์
คนท่ี 11 (ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 2556) กล่าวว่า “นํ้ าท่วมเกิดแต่ริมนํ้ าเป็นนํ้ าท่ีมาเร็วไปเร็วและ
ตอนน้ีก็มีการปรับปรุงสะพานท่ีขาดทุกพื้นท่ี ทาํหูชา้งเขา้ดินและลึกลงไปในดินมากเพ่ือแกปั้ญหา
คอสะพานขาด พื้นท่ีสวนผึ้ งเป็นท่ีสูงนํ้ าท่ีท่วมเป็นเพียงนํ้ าผ่าน” สอดคลอ้งกับขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 2556) ไดก้ล่าววา่  
 

จริง ๆ อาํเภอสวนผึ้งมีแม่นํ้ าลาํภาชีเป็นสายหลกั หลายคร้ังท่ีไดย้นิข่าวว่านํ้ าป่ามา
ท่วมบา้นพงั จริง ๆ ชาวบา้นอยู่มานาน ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มายงัไม่รู้จกั
พื้นท่ีดีพอ ยงัไม่รู้ว่าปริมาณนํ้ ามากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงสภาวะนํ้ าป่านั้นก็มีหนกัมีเบา
สลบักนัไป ไม่ไดมี้ผลกระทบจากคนเมืองมาสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือรุกป่า ปัญหา
ท่ีออกส่ือเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจพื้นท่ีมากกว่า พื้นท่ีสวนผึ้งดงัเร่ิมมี
คนให้ความสนใจมากประกอบกบัสวนผึ้งเป็นพื้นท่ีตน้นํ้ ามีข่าวนํ้ าท่วมทุกปี แต่
ชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้ นก็จะรู้ระยะของนํ้ าป่า และไฟป่าว่ารุนแรงแค่ไหน 
ผูป้ระกอบการใหม่ท่ีจะเขา้มาอยูน่ั้นตอ้งทาํความเขา้ใจสภาพพื้นท่ี 
 

  (2) เหตุการณ์นํ้ าท่วมจากการท่ีมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ปลูก
สร้างอยู่บริเวณริมแม่นํ้ าเกินไป หรือมีการสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ขวางเส้นทาง
การไหลของนํ้ า พอถึงฤดูฝนมีปริมาณนํ้ ามากเกิดปัญหานํ้ าท่วม และเกิดความเสียหายแก่สถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เช่น การสร้างถนน ขวางทางนํ้ า สอดคล้องกับข้อมูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 20 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 5, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ี
เคยมี แต่ไม่รุนแรงเป็น เพราะ รีสอร์ทไปปลูกตามลาํห้วยทาํให้เกิดปัญหา สร้างขวางทางนํ้ า ทาํให้
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สภาพพื้นท่ีเปล่ียนไป จึงถูกนํ้ าท่วม” เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 23 (องคก์รพฒันาเอกชนคนท่ี 
1, 2556) กล่าวว่า “ดา้นนํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีมีแค่นํ้ าหลาก นํ้ ามาแรงถา้จะท่วมก็คือ ไปสร้างรีสอร์ท
ขวางทางนํ้าหรือปลูกติดลาํหว้ยเกินไป” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง ไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ี เพราะปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ี 
เป็นเพียงแค่นํ้าลน้ตล่ิงจากนํ้าป่าไหลหลาก และมีระยะเวลาในการท่วมเพียงสั้น ๆ ซ่ึงปัญหานํ้ าท่วม
จากนํ้ าลน้ตล่ิงในพ้ืนท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีต ระดบัความรุนแรงนั้นจะข้ึนอยู่กบัปริมาณ
นํ้ าฝนท่ีตกในพื้นท่ี  พื้นท่ีท่ีถูกนํ้ าท่วมส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ แหล่งนํ้ าหรือมีการสร้างสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศขวางทางนํ้า  
  4) ความสามารถในการระบายนํ้า 
  จากการสมัภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ี
พกัตากอากาศ ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี และองคก์รพฒันาเอกชน เก่ียวกบัเร่ือง ความสามารถในการ
ระบายนํ้ าของพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง พบว่า พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง มีความสามารถในการระบายนํ้ าไดดี้ 
เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศของอาํเภอสวนผึ้งเป็นท่ีราบสลบักบัภูเขาและดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน
ปนทรายมีคุณสมบติัในการระบายนํ้ าไดดี้ เหตุการณ์นํ้ าท่วมในพื้นท่ีจึงไม่รุนแรงและใชเ้วลาไม่
นาน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“ปัญญานํ้ าท่วมไม่รุนแรง เพราะ เป็นท่ีสูงนํ้ ามาแลว้ก็หลากไป แต่ก็จะมีปัญหากบัท่ี ท่ีอยูใ่กลแ้ม่นํ้ า
ลาํภาชีอาจโดนท่วม”  
  แต่ขณะเดียวกนัมีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านให้ขอ้มูลว่าผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศมีการสร้างเข่ือนกนันํ้ าเพื่อกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นพ้ืนท่ีของตนเองซ่ึงการสร้างเข่ือนกั้นนํ้ าอาจทาํ
ให้เกิดการเปล่ียนเปล่ียนทิศทางการไหลของนํ้ า โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 
2556) กล่าวว่า “แต่มีปัญหาเร่ืองการกั้นเข่ือนกกันํ้ าเปล่ียนทางนํ้ าของรีสอร์ท ทาํให้เกิดปัญหาการ
ขาดนํ้ า” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3, 2556) กล่าวว่า 
“ปัญหาการแย่งนํ้ าระหว่างรีสอร์ทกบัชาวบา้น เพราะแต่ละรีสอร์ทนั้นจะสร้างฝายชะลอนํ้ าของ
ตนเองแต่กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อทา้ยนํ้า” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชก้ารใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ ง ส่งผลกระทบทางลบต่อการระบายนํ้ าในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ ง 
เ น่ืองจาก  มีการกั้ นเ ข่ือนหรือฝายชะลอนํ้ าของสถานประกอบการท่ีพักตากอากาศ  ทําให้
ความสามารถในการระบายนํ้ าหรือทิศทางการไหลของนํ้ าเปล่ียนไป แต่เน่ืองจากท่ีพื้นท่ีอาํเภอ  
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สวนผึ้ง มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสลบักบัท่ีสูง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูงมีความสามารถในการ
ระบายนํ้าไดดี้ การสร้างฝายชะลอนํ้าขนาดเลก็ในพื้นท่ีเพื่อกกัเกบ็นํ้า 
    4.3.1.3 ทรัพยากรดิน 
 การศึกษาเก่ียวกับเร่ืองของทรัพยากรดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ ง ประกอบไปด้วย 
ลกัษณะดินและการพงัทลายของดิน 

 1) ลกัษณะดินและการชะลา้งพงัทลายของดิน 
  จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งเป็นดินร่วนและดินปน
ทราย ง่ายต่อการชะลา้งพงัทลาย ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ีมีบา้งแต่ไม่รุนแรง จาก
การสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ธนารักษ์พื้นท่ี
ราชบุรีและองคก์รพฒันาเอกชน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง ลกัษณะดินและ
การชะลา้งพงัทลายดินท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ว่าในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งไม่มีเหตุการณ์การ
ชะลา้งพงัทลายของดินรุนแรง และสามารถแบ่งสาเหตุการชะลา้งพงัทลายของดินออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 
    (1)  การชะลา้งพงัทลายของดินจากการทาํการเกษตร เพราะการทาํการเกษตร
ตอ้งมีการไถพรวนดิน เพื่อกาํจดัวชัพืช ทาํใหห้นา้ดินถูกเปิดโล่งไม่มีส่ิงปกคลุม และถา้หากเป็นการ
ทาํการเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัแลว้จะยิง่เส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน ทั้งจากฝน
และลม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) ท่ีกล่าวว่า 
“ลกัษณะของอาํเภอสวนผึ้งเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกออ้ยปลูกมนั ปัญหาการชะลา้ง
พงัทลายของดินมีมาตั้งแต่ในอดีต เกิดจากการทาํการเกษตร การไถหนา้ดิน การชะลา้งพงัทลายของ
ดินไม่มีสาเหตุมาจากรีสอร์ท” 
  (2) การชะลา้งพงัทลายของดินจากการพฒันา เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว ทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน ภาครัฐจึงเขา้มา
พฒันาพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีมากข้ึน เช่น การ
ขยายถนนเพิ่มเพื่อรองรับการจราจรท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการขยายถนนนั้นตอ้งมีการเปิดหนา้ดินบริเวณรอบ
พื้นท่ีก่อสร้าง ประกอบกบัพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีภูเขามากอาจมีบางช่วงท่ีตอ้งตดัผา่นภูเขาการขยาย
ถนนบริเวณนั้นหากทาํ ไม่เรียบร้อยอาจเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินได ้สอดคลอ้งกบัการให้
ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3, 2556) ไดใ้ห้ความเห็นในประเด็นน้ีว่า 
“ปัญหาการชะลา้งพงัทลายดินเกิดบา้ง จากการพฒันาเสน้ทางการตดัแต่งไม่ดี จากการทาํการเกษตร 
เป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว ปลูกยางพารา รีสอร์ทไม่มีส่วนทาํใหเ้กิดปัญหา” 
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  แต่ขณะเดียวกันก็มีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านมีความเห็นขดัแยง้เก่ียวกับ 
สาเหตุการชะลา้งพงัทลายของดินว่าเกิดจากการสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใกลแ้หล่ง
นํ้ าจึงเกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 2556) 
กล่าววา่ “ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินเกิดจากการสร้างรีสอร์ทบริเวณริมนํ้า”  
  ในทางกลบักนัยงัมีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนใหค้วามเห็นเก่ียวกบัปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของดินในพื้นท่ีอําเภอสวนผึ้ งว่าไม่เคยเกิดข้ึน  โดยผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี10            
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5, 2556) กล่าวตรงกนัโดยกล่าววา่ “ปัญหาชะลา้งการพงัทลายของดินไม่มี” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อลกัษณะดิน เพราะ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่ไดมี้การขุดหน้าดิน
ออกไปจากพื้นท่ี ไม่มีการปนเป้ือนสารเคมีอนัตรายลงสู่ดินและไม่ส่งผลกระทบต่อการชะลา้ง
พงัทลายของดิน ปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพื้นท่ี และการใช้
ประโยชน์ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวนั้นเป็นการเปล่ียนแปลงใน
พื้นราบ และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยูแ่ลว้การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็น
เพียงการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชท่ี้ดิน ส่วนการชะลา้งพงัทลายของดินท่ีอยูริ่มนํ้ านั้นเป็นการชะ
ลา้งพงัทลายของดินท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ การมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเขา้ไป
ตั้งบริเวณริมแม่นํ้าอาจเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดินเร็วข้ึน 
 
  4.3.2 ด้านทรัพยากรชีวภาพ 
 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปดว้ย ความหลากหลายทางชีวภาพบน
บก ทรัพยากรป่าไม ้พืชพรรณ/ ส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน และความหลากหลายทางชีวภาพในนํ้ า โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 4.3.2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก 
 จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งในอดีตนั้ นมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไม ้มีประชาชนเขา้มาอยูอ่าศยัไม่มาก ความลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นท่ีมีมาก โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ความ
หลากหลายทางชีวภาพบนบกในพื้นท่ีในเขตอนุรักษ/์ เขตป่าสงวน ยงัมีอุดมความสมบูรณ์อยู ่และ 
2) ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกในพื้นท่ีนอกเขตอนุรักษ/์ เขตป่าสงวน ถูกบุกรุกและทาํลาย
จนมีจาํนนวนลดลง จากการทาํสัมปทานภายในพื้นท่ีทาํให้ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก 
ไดรั้บผลกระทบและลดจาํนวนลง มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1) ผลกระทบต่อพื้นท่ีป่าไม ้การทาํสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก ตอ้งมีการตดั
ตน้ไมใ้นพื้นท่ีออกไป รวมถึงการฉีดแร่ท่ีทาํลายหนา้ดินทาํให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงไป 
และนอกจากน้ียงัมีการทาํสัมปทานการตดัไมเ้พื่อเผาถ่านภายในพ้ืนท่ี ส่งผลใหต้น้ไม่ใหญ่ในพ้ืนท่ี
ถูกตดัออกไปใช้ในการเผาถ่านทาํให้พื้นท่ีป่าไมใ้นอาํเภอสวนผึ้งนั้นลดลงไป เหลือเพียงตน้ไม่
ขนาดเล็ก เช่น ไมไ้ผ่ นอกจากการทาํสัมปทานแลว้ยงัมีการลกัลอบตดัไมท้าํให้พื้นท่ีป่าไมล้ด
จาํนวนลง 
 2) ผลกระทบต่อพืชพรรณและสตัวใ์นพ้ืนท่ี ซ่ึงการลดจาํนวนลงของพืชพรรณ
และสัตวใ์นพื้นท่ีนั้นมีผลกระทบสืบเน่ืองมาจากการลดจาํนวนลงของพ้ืนท่ีป่าไมโ้ดยตรง เพราะ 
พื้นท่ีป่าถือเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของทั้งพืชพรรณและสัตว ์เม่ือป่าไมถู้กทาํลายไป
แหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยัถูกทาํลายตามไปดว้ย ส่งผลใหพ้ืชพรรณและสัตวใ์นพ้ืนท่ีลดจาํนวนลง
จนใกลสู้ญพนัธ์ุของพืชบางชนิด และการอพยพอออกไปนอกพื้นท่ี เพื่อหาแหล่งอาหารและท่ีอยู่
อาศยัใหม่ แต่การลดจาํนวนลงของทั้งพืชพรรณและสัตวใ์นพื้นท่ีนั้นไม่ไดเ้กิดจากการจาํนวนลง
ของพื้นท่ีป่าเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมากจากการการเก็บของป่าของชาวบา้น การพฒันาและการ
ลกัลอบล่าสตัวข์องนายพรานหรือชาวบา้นเพื่อนาํมาเป็นอาหาร ซ่ึงมีส่วนทาํใหเ้กิดการลดจาํนวนลง
ของพืชพรรณและสตัวใ์นพื้นท่ีทั้งส้ิน 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งท่ีอยูน่อกพื้นท่ี
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวแ์ละพ้ืนท่ีป่าสงวนจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้แต่ความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งนั้นถูกทาํลายไปจากการทาํสัมปทานเหมืองแร่ และสัมปทานเผาถ่านภายใน
พื้นท่ีตั้งแต่อดีต ทาํใหพ้ืชและสตัวใ์นพื้นท่ีมีจาํนวนลดลงอยูก่่อนแลว้ ส่วนผูท่ี้มีความคิดเห็นขดัแยง้
นั้น เพราะในบางพื้นท่ีมีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่นํ้ าลาํภาชี ซ่ึงเป็นป่าตน้นํ้ า มีแหล่งนํ้ าและแหล่ง
อาหารของสัตวป่์าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพมากทั้งพืชและสัตวห์้าม
ผูใ้ดบุกรุกหรือเขา้ไปใชป้ระโยชน์ หลากหลายทางชีวภาพจึงยงัคงอยู ่
 4.3.2.2 ทรัพยากรป่าไม ้
 จากการศึกษาพบว่า อาํเภอสวนผึ้งมีทรัพยากรป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีป่ามากท่ีสุดอาํเภอหน่ึง
ในจงัหวดัราชบุรี โดยทรัพยากรป่าไมใ้นพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ทรัพยากร
ป่าไมใ้นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่นํ้ าลาํภาชีและพ้ืนท่ีป่าสงวนฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าลาํภาชี 2) ทรัพยากร    
ป่าไมน้อกเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่นํ้ าลาํภาชี และพ้ืนท่ีป่าสงวนฝ่ังซา้ยแม่นํ้ าลาํภาชี โดยทรัพยากร
ป่าไมใ้นพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งท่ีมีการลดจาํนวนลงนั้น เป็นทรัพยากรป่าไมท่ี้อยู่นอกเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าแม่นํ้ าลาํภาชี และพ้ืนท่ีป่าสงวนฝ่ังซ้ายแม่นํ้ าลาํภาชี จากการทาํสัมปทานเหมืองแร่ และ
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สัมปทานเผ่าถ่าน จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศ ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี และองคก์รพฒันาเอกชน เก่ียวกบัเร่ือง ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ี พบว่า
ปัญหาการลดลงทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยคุ คือ 
 1) การทาํสัมปทาน ในอดีตพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีการทาํสัมปทานเหมืองแร่
และสัมปทานเผาถ่าน ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไมล้ดลงไปเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูล
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ตน้ไมใ้หญ่หมดไปตั้งแต่มีการ
ทาํสมัปทานเหมืองแร่และสมัปทานเผาถ่าน ปัจจุบนัมีแต่ป่าไผ”่ และผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 23 (องคก์ร
พฒันาเอกชนคนท่ี 1, 2556) กล่าวเสริมว่า “การท่องเท่ียวไม่ไดท้าํใหป่้าลดลง ท่ีน่ีมีขอบเขตพื้นท่ี
ของทหารกั้นอยูไ่ม่สามารถบุกรุกได”้ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 (ประชาชนคน
ท่ี 5, 2556) กล่าวว่า “ป่าไมเ้ปล่ียนไปในช่วง 30 - 40 ปีท่ีแลว้ ป่าสูญเสียไปเพราะการทาํเหมืองแร่
และยงัมีพวกตดัไมท้าํลายป่าดว้ย” 
 2) การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศและการอนุญาตให้เช่า
พื้นท่ีเพ่ือใชป้ระโยชน์ของสาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรีทาํให้นายทุนมีโอกาสเขา้มาเช่าพื้นท่ีได้
ง่ายข้ึน อีกทั้ งมีการใช้เคร่ืองมือหนักในการปรับสภาพพื้นท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับขอ้มูลของผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 6 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1, 2556) ให้ความเห็นว่า “การมีรีสอร์ทก็มีส่วนทาํให้สูญเสีย
พื้นท่ีป่า แต่พื้นท่ีป่าในสวนผึ้งหมดไปตั้งแต่แรกแลว้ มีแต่ไมไ้ผ ่เพราะในอดีตไม่มีใครเขา้มาดูแล” 
ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) ไดก้ล่าวเช่นเดียวกนัว่า “ปัญหาการทาํลายป่า
ของคนในพื้นท่ีมีนอ้ย ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเกิดจากหน่วยงานรัฐให้เช่าพื้นท่ี เช่น การปลูกยางซ่ึงปลูก
กนับนเขา” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าววา่ 
 

การสร้างรีสอร์ททาํใหเ้สียพื้นท่ีป่าบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นแผว้ถาง
ไวแ้ลว้ และเน่ืองจากสภาพอากาศเปล่ียน ปัจจยัไม่เหมาะสมกส่็งผลใหเ้กิดการขาย
ท่ี ฝนฟ้าอากาศไม่ดีสภาพธรรมชาติไม่สมดุล ป่าหายไปเพราะนายทุน ชาวบา้นทาํ
ไดแ้ค่ 4-5ไร่ แต่นายทุนเขา้มาจะมีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ และพอนายทุนเขา้มาก็มา
ซ้ือจากชาวบา้น นายทุนเขา้มาทาํธุรกิจเขา้มาปลูกยาง ถา้คิดเป็นไร่แลว้ยางมี
มากกวา่รีสอร์ท การปลูกยางกินพื้นท่ีเยอะกวา่รีสอร์ท ถา้อยูท่าง ตาํบลสวนผึ้งกจ็ะ
อยูบ่นเขาบา้ง 
 

 ขณะเดียวกนัมีผูใ้หส้มัภาษณ์บางส่วนใหค้วามเห็น เก่ียวกบัเร่ือง พื้นท่ีป่าไมว้า่
ไม่ไดล้ดลงไปแต่อยา่งใด โดยผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 15 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 2556) กล่าววา่ “พื้นท่ีป่า
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ในตาํบลตะนาวศรียงัเหลืออยูม่าก แต่ปัจจุบนัน้ีพื้นท่ีใดไม่ถูกแผว้ถาง กไ็ม่สามารถเขา้ไป
ครอบครองได ้แต่กมี็การลกัลอบตดัไมอ้ยูบ่า้ง” 
 นอกจากจากน้ี มีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ือง ทรัพยากร
ป่าไมว้่าไม่ไดรั้บผลกระทบจากการมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพราะสถานท่ีพกัตาก
อากาศตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเมือง หรือพื้นท่ีท่ีเจริญแลว้ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 11 (ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 
2556) กล่าววา่ “รีสอร์ทอยูใ่นเมืองไม่มีผลกระทบกบั ป่า เพราะไม่ไดส้ร้างในป่า” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวนั้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไมใ้นพ้ืนท่ี มีส่วนทาํให้ป่าไมใ้นพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งลด
จาํนวนลงแต่ ป่าไมใ้นพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ซ่ึงปัจจุบนัเป็นป่าไผ ่ตน้ไมใ้หญ่ไดถู้กทาํลายลงไปจาก
การทาํสัมปทานตั้งแต่ในอดีต การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะทาํ
ในพื้นท่ีท่ีมีการแผว้ถางไวแ้ลว้ เช่น พื้นท่ีการเกษตรแต่อาจจะมีการบุกรุกจากการขยายพ้ืนท่ีเพิ่มเติม
หลงัจากการไดค้รอบครองท่ีดินแลว้ และนอกจากน้ีการลดลงของพ้ืนท่ีป่าในอาํเภอสวนผึ้ง อีกส่วน
หน่ึงยงัมาจากการเขา้มาปลูกยางพาราของนายทุนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนบางพ้ืนท่ี ท่ีมีป่าไมเ้หลืออยู่
และไม่ลดจาํนวนลง อาจเป็นเพราะ ในพื้นท่ีนั้นมีเขตอนุรักษห์รือเขตป่าสงวนทาํใหไ้ม่สามารถเขา้
ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีได ้
 4.3.2.3 พืชพรรณและส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ิน 
 การศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง พืชพรรณและส่ิงมีชีวิตเฉพาะถ่ินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบไปดว้ย พืชพรรณเฉพาะถ่ิน และสตัวเ์ฉพาะถ่ิน 
 1) พืชพรรณเฉพาะถ่ิน 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้ําชุมชน ผูน้ําท้องถ่ิน ให้ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัเก่ียวกบัเร่ือง พืชพรรณเฉพาะถ่ินของอาํเภอสวนผึ้งท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปตาม
ธรรมชาติได้แก่  ผักกูด  ผกัหวาน และต้นผึ้ ง โดยผักกูดเป็นพืชท่ีชอบความชุ่มช้ืนสามารถ
เจริญเติบโตอยูใ่กลแ้หล่งนํ้ า แหล่งท่ีอยู่อาศยัของผกักูดส่วนใหญ่จึงอยูใ่กลบ้ริเวณริมแม่นํ้ าหรือลาํ
ห้วยและตอ้งเป็นแหล่งนํ้ าท่ีสะอาดจึงเจริญเติบโตไดดี้ ส่วนผกัหวาน และตน้ผึ้งนั้นมีแหล่งท่ีอยู่
อาศยัอยูใ่นป่า ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถหาเก็บไดต้ามธรรมชาติ ในอดีตนั้นสามารถพบเห็นหรือ
หาเก็บไดม้าก แต่ปัจจุบนัพืชพรรณเหล่าน้ีไดล้ดจาํนวนลงไป สาเหตุท่ีทาํให้พืชพรรณเหล่าน้ีลด
จาํนวนลงนั้นผูใ้หข้อ้มูลต่างใหค้วามเห็นแตกต่าง ซ่ึงสามารถสรุปได ้2 สาเหตุดงัน้ี  
 (1) สาเหตุจากการพฒันาขดุลอกลาํหว้ยหรือแม่นํ้าเพื่อใหล้าํหว้ยหรือแม่นํ้ า
มีความลึกมากข้ึนสามารถระบายไดแ้ละกกัเก็บนํ้ าไดม้ากข้ึนเพื่อแกปั้ญหานํ้ าท่วมและนํ้ าขาดแคลน 
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ทําให้พืชพรรณเหล่น้ี ถูกทําลายลงไป  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี  8               
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) กล่าวว่า “ตอนน้ีมีการขดุลอกทาํให้ลาํห้วยลึกแต่ทาํให้ระบบนิเวศเสีย 
กระทบส่ิงแวดลอ้มแต่มีผลดีมากกวา่ถา้ไม่มีการขดุลอกกจ็ะแหง้แลง้การท่ีจะทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มดีนั้น
ภาครัฐควรปลูกตน้ไมริ้มหว้ยเพื่อกนัการกดัเซาะ ” ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 
2556) ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั การลดลงของพืชพรรณเฉพาะถ่ินไปในทิศทางเดียวกนั โดยกล่าวว่า 
“สวนผึ้ งเป็นป่าเบญจพรรณ มีผกัหวาน ผกักูดแต่ลดลงไป ส่วนมากมาจากการพัฒนา การ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศมากท่ีสุด คือ การขดุลอกแม่นํ้าลาํภาชี ชาวบา้นจะหากินอยูก่บัลาํ
ภาชีแต่ตอนน้ีตอ้งซ้ือผกัสารเคมีกิน” 
 (2) การขายท่ีให้แก่นายทุนหรือผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ซ่ึงมีการ
ปรับสภาพพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามรูปแบบการใชป้ระโยชน์ของตนเองซ่ึงอาจทาํลายแหล่งท่ีอยู่อาศยั
ของพืชพรรณเหล่านั้นได ้ สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 15 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 
2556) กล่าววา่ “การมีรีสอร์ทกระทบต่อระบบนิเวศ เพราะการมีรีสอร์ทอาจตอ้งมีการบุกรุกป่า และ
แหล่งหาของป่าของชาวบ้านก็หายไป ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปหาได้ ส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นหาของป่าไม่ได”้ 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อจาํนวนพืชพรรณเฉพาะถ่ินของอาํเภอสวนผึ้ง ทาํให้พืชพรรณเฉพาะถ่ิน
ลดจาํนวนลง จากการปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ซ่ึงอาจทาํให้แหล่งท่ีอยู่อาศยัของพืช
พรรณเฉพาะถ่ินถูกทาํลายลงไป แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจไม่รุนแรงเท่าโครงการพฒันาของภาครัฐ 
เพราะการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่ จะใชป้ระโยชน์ท่ีถูกแผว้
ถางไวแ้ลว้จากการทาํการเกษตรหรือท่ีอยู่อาศยัของประชาชน การปรับสภาพพื้นท่ีนั้นทาํในพื้นท่ี
เดิมแต่อาจจะมีบา้งแห่งท่ีขยายออกไปนอกเหนือจากพื้นท่ีท่ีถูกแผว้ถางไวแ้ลว้ แต่โครงการพฒันา
ของภาครัฐส่งผลกระทบโดยตรงต่อท่ีอยูอ่าศยัของพืชพรรณเฉพาะถ่ิน โดยเฉพาะผกักูด เน่ืองจาก
การขดุลอกลาํหว้ยเพื่อแกปั้ญหานํ้าท่วมภายในพ้ืนท่ี 
 2) สตัวเ์ฉพาะถ่ิน 
 จากการสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ินพบว่า ในอดีตพื้นท่ี
อาํเภอสวนผึ้งมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ มีพื้นท่ีป่าไมจ้าํนวนมาก สัตวเ์ฉพาะถ่ิน
ของอาํเภอสวนผึ้งท่ีสามารถพบเห็นไดจ้ะมีจาํพวก เกง้ กวาง เลียงผา หมูป่าไก่ป่า แต่เน่ืองจากใน
อดีตพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีการทาํสมัปทานเหมืองแร่และสัมปทานเผาถ่านทาํใหพ้ื้นท่ีป่าไมใ้นอาํเภอ
สวนผึ้งลดจาํนวนลง แหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารของสัตวป่์าลดจาํนวนตามลงไปดว้ย สัตวป่์า
ในพื้นท่ีเร่ิมหนีเขา้ไปอยู่ในป่าลึกเพ่ือหาอาหารและแหล่งท่ีอยู่อาศยัใหม่และนอกจากการทาํ
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สัมปทานแลว้ยงัมีการลกัลอบล่าสัตวท์าํให้สัตวป่์าในพ้ืนท่ีลดจาํนวนลงไป โดยปัจจุบนัยงัสามารถ
พบเห็นสัตวป่์าไดบ้า้งแต่นอ้ยลงจากในอดีตมาก พื้นท่ีท่ีพบเห็นสัตวป่์าไดน้ั้นจะอยูใ่นบริเวณท่ียงั
ไม่มีการพฒันาเป็นเมือง หรือมีคนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีไม่มากนกั โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 
(ผูน้ําท้องถ่ินคนท่ี 4, 2556) กล่าวว่า “ปัจจุบันยงัมี เก้ง ไก่ หมู ให้เห็นบ้าง ก็มีจาํนวนลดลง” 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1, 2556) กล่าวว่า “เม่ือก่อนมีเกง้ มี
เลียงผา แต่ตอนน้ีลดลง” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการลดจาํนวนลงของสัตวใ์นพื้นท่ีโดยออ้ม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวทาํให้ประชาชนเขา้มาในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมาก พื้นท่ีมีการ
พฒันาข้ึน สัตว์จึงหนีเขา้ป่าลึกไป แต่สาเหตุหลกัท่ีทาํให้สัตว์ป่าลดจาํนวนลงอาจเกิดจากการ
ลกัลอบล่าสัตวป่์า รวมถึงการทาํสัมปทานเหมืองแร่และสัมปทานเผาถ่าน ซ่ึงอาจจะทาํลายท่ีอยู่
อาศยัและแหล่งอาหารของสตัวป่์า 
 4.3.2.4 ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
 จากการสมัภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ินพบว่า อาํเภอสวนผึ้งมีแม่นํ้ าสาย
สําคญั ได้แก่ แม่นํ้ าลาํภาชี และลาํนํ้ าท่าเคย ในอดีตแหล่งนํ้ ามีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นํ้ า
ประชาชนสามารถจับสัตว์นํ้ าจากแหล่งนํ้ าเพื่อเป็นอาหารได้ตลอดทั้ งปี แต่ปัจจุบันมีสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศหลายแห่งท่ีตั้งอยู่ ใกลบ้ริเวณแหล่งนํ้ าธรรมชาติ มีการกั้นร้ัวหรือกนั
เขตภายในพื้นท่ีทาํให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่สามารถเขา้ไปจบัสัตวน์ํ้ าบริเวณนั้น ๆ ได ้นอกจากน้ี 
หากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศมีระบบการจดัการของเสียหรือส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
อาจมีการปนเป้ือนของของเสียจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศลงสู่แหล่งนํ้ าได ้แต่อยา่งไรก็
ตาม แม่นํ้าลาํภาชีนั้นเป็นแหล่งนํ้าเปิดมีการไหลของนํ้าตลอดเวลาประกอบกบัสถานประกอบการท่ี
พกัตากอากาศไม่มีขนาดใหญ่ปริมาณของนํ้ าท้ิงจึงมีไม่มาก หากของเสียท่ีลงสู่แหล่งนํ้ าไม่อนัตราย
หรือมีสารตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายธรรมชาติจะสามารถบาํบดัตวัเองได ้
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวนั้นในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้ าไดห้ากขาดการจดัการท่ีถูกตอ้ง 
เก่ียวกบัการท้ิงของเสียหรือส่ิงปฏิกลูของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศได ้
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 4.3.3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 การศึกษาคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปดว้ย การใชท่ี้ดิน นํ้าและ
การใชน้ํ้ า ระบบสาธารณูปโภค และคมนาคม 
 4.3.3.1 การใชท่ี้ดิน 
 การศึกษาเก่ียวกับการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย 
ลกัษณะการใชท่ี้ดินและการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ลกัษณะการใชท่ี้ดิน 
 จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะการใชท่ี้ดินของอาํเภอสวนผึ้งส่วนใหญ่ใชเ้พื่อ
การเกษตรกรรม การปลูกมนัสาํปะหลงั ออ้ย สับปะรด ปลูกผกั และปลูกยางพารา รองลงมาคือ ใช้
เป็นท่ีอยู่อาศัย จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน 
เก่ียวกบัเร่ืองลกัษณะการใชท่ี้ดินของอาํเภอสวนผึ้งว่า ลกัษณะการใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง
ส่วนใหญ่ยงัถูกใชท้างดา้นเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานหรือการปลูกพืช
เชิงเด่ียว โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1, 2556) กล่าวว่า “คนในอาํเภอสวนผึ้งก็ยงัทาํ
การเกษตรส่วนใหญ่และการทาํการเกษตรในบางพ้ืนท่ีก็ไม่คุม้กนัจึงขายการขายท่ีนั้นก็เป็นการ
เปล่ียนมือของนายทุน” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) 
กล่าวเสริมวา่ “ส่วนมากคนท่ีทาํการเกษตรกย็งัทาํอาชีพเดิมอยู ่แต่การผลิตกจ็ะลดลง เพราะ แรงงาน
ลดลง คนท่ีทาํการเกษตรก็ไม่ค่อยไดป้ระโยชน์อะไรจากรีสอร์ท ส่วนใหญ่ส่งตลาด มีเพียงแรงงาน
ท่ีไม่มีท่ีทาํกินเขา้ไปทาํงานในรีสอร์ท”  
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่
ส่งผลกระทบต่อลักษณะการใช้ท่ีดินของประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะ การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว เป็นเพียงการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีขนาดเล็กเป็นพื้นท่ีท่ีมีการทาํ
ประโยชน์อยูก่่อนแลว้ การปรับสภาพพื้นท่ีเป็นเพียงการปรับหนา้ดิน เพ่ือให้สามารถใชป้ระโยชน์
ไดต้ามท่ีตอ้งการ และลกัษณะการใชท่ี้ดินของคนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัทาํการเกษตรอยู ่
 2) การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องค์กรพฒันาเอกชน 
และ ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี ใหค้วามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง การใชท่ี้ดินในพื้นท่ี
อาํเภอสวนผึ้ ง มีการการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินไปส่วนใหญ่เป็นการ
เปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีการเกษตรไปเป็นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์     
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คนท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1, 2556) ให้ความเห็นว่า “การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนั้น
เปล่ียนแต่เดิมเป็นป่าแต่ตอนน้ีราบเตียนไปหมดแลว้จากการทาํการเกษตรของประชาชน แต่พอมีรี
สอร์ทก็มีการขายท่ีดิน” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 2556) 
กล่าวว่า “การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเปล่ียนไป เดิมทีทาํการเกษตรแต่ปัจจุบนัเป็นรีสอร์ทมากข้ึน มีการ
พฒันาเพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหลกัไม่ใชเ้พื่อการเป็นอยู่หรือการคา้ขาย การท่องเท่ียวทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นหลกั” ในดา้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 24 (องคก์รพฒันา
เอกชนคนท่ี 2, 2556) ใหค้วามเห็นในประเดน็น้ีคลา้ยกนัวา่ 
 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเม่ือก่อนชาวบา้นใชท้าํการเกษตร ปัจจุบนัมีรีสอร์ทเพ่ิมข้ึน
มากเม่ือก่อนมีการทาํเหมืองแร่พอหมดสัมปทานชาวบา้นก็เขา้ไปจบัจองพ้ืนท่ีเพื่อ
ทาํมาหากินทางการเกษตร พอมีคนรู้จกัสวนผึ้งมากข้ึนนายทุนก็เร่ิมเขา้มาซ้ือท่ีดิน
และชาวบา้นกเ็ร่ิมขาย 
 

 แต่ขณะเดียวกนัมีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนให้ความเห็นขดัแยง้กนัใน เร่ือง การ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน โดยกล่าวว่าการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีนายทุน
นาํท่ีดินไปใชใ้นการปลูกยางพารา สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 
1, 2556) กล่าวว่า “การใช้ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนไปเยอะส่วนใหญ่เป็นเร่ืองนายทุนเขา้มาปลูก
ยางพาราเป็นปัญหาใหญ่”   
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งส่งผลกระทบต่อเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของประชาชนในพื้น ซ่ึง
ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากพื้นท่ีเกษตรกรรมไปเป็นสถานประกอบการท่ี
พกัตากอากาศ จากการซ้ือสิทธิจากประชาชนดว้ยความเต็มใจ และการสร้างสถานประกอบการท่ี
พกัตากอากาศอยูใ่นขอบเขตของตนเองไม่มีการบุกรุกพ้ืนท่ีของประชาชนแต่อยา่งใด 
 4.3.3.2 นํ้าและการใชน้ํ้ า 
 จากการศึกษา เก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าและการใชน้ํ้ าในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไป
ดว้ย ปริมาณนํ้า และการใชน้ํ้ า 
 1) ปริมาณนํ้า  
 จากการศึกษา พบว่า อาํเภอสวนผึ้งมีแหล่งนํ้ าท่ีสาํคญัไดแ้ก่ แม่นํ้ าลาํภาชี แม่
นํ้ าท่าเคย และอ่างเก็บนํ้ าชฏัป่าหวาย โดยเฉพาะแม่นํ้ าลาํภาชี เป็นแม่นํ้ าสายหลกัท่ีใชส้าํหรับการ
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ดาํรงชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ในฤดูฝนและฤดูหนาวนั้นปริมาณนํ้ าจะมีนํ้ าเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี แต่ในช่วงฤดูแลง้บางพ้ืนท่ีจะขาดแคลนนํ้ า โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นพื้นท่ี ท่ีอยูท่า้ยนํ้ าหรือพื้นท่ีท่ีอยู่บนท่ีสูง จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน 
องคก์รพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ พบว่า ปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในพ้ืนท่ี
อาํเภอสวนผึ้งนั้นแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
 (1) การขาดแคลนนํ้ า เน่ืองจาก ใชน้ํ้ าจากบ่อนํ้ าต้ืนและอยู่ในพื้นท่ีทา้ยนํ้ า 
เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ าในช่วงฤดูแลง้มาตั้งแต่อดีต สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 
(ประชาชนคนท่ี 3, 2556) ให้ความเห็นว่า “ชาวบา้นใชน้ํ้ าจากนํ้ าตก ขาดแคลนนํ้ าในช่วงหนา้แลง้ 
ซ่ึงเป็นมาตั้งแต่อดีตเพราะ ไม่มีระบบชลประทานมีประปาหมู่บา้นต่อจากนํ้ าตกหรือเข่ือน” และ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 7 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่า “ปัญหานํ้ าประปา
ขาดแคลนมีมาตั้งแต่อดีต เน่ืองจากนํ้ าประปาทาํจากนํ้ าผิวดินไม่ไดท้าํจากแม่นํ้ าลาํภาชี จึงแห้งใน
หนา้แลง้”  
 (2) การขาดแคลนนํ้ าจากการเพิ่มข้ึนของประชาชนและสถานประกอบการ
ท่ีพกัตากอากาศในพ้ืนท่ี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) 
ใหค้วามเห็นในประเดน็น้ีวา่ “นํ้าในพื้นท่ีมีไม่เพียงพอมาตั้งแต่ในอดีต จากการใชน้ํ้ าดา้นการเกษตร 
อุปโภคบริโภคใชน้ํ้ ามาก เพราะ มีจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเพิ่มข้ึนของรี
สอร์ท” และผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 19 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 4, 2556) ยอมรับว่าการใช้
นํ้ าจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศของตนนั้น ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนบา้ง
โดยกล่าววา่  
 

รีสอร์ทมีการสร้างฝายชะลอนํ้ าไวเ้พื่อไม่ให้นํ้ าไหลแรง และกักเก็บนํ้ าไวใ้ช้
หนา้แลง้ การใชน้ํ้ าของรีสอร์ทส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มาก เพราะ นํ้ าท่ีต่อเขา้
มาเป็นสายเล็กใชเ้ท่าชาวบา้น แหล่งนํ้ าใชท่ี้สาํคญั คือ นํ้ าตก ส่วนใหญ่ใชน้ํ้ าตก 
นํ้าบาดาลไม่มี 
 

 แต่ขณะเดียวกนัมีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านให้ความเห็นขดัแยง้กนัโดย ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าวว่า “ปัญหานํ้ าขาดแคลนไม่ค่อยมี เพราะตาํบล
ตะนาวศรีมีแม่นํ้ าภาชีเป็นแหล่งตน้นํ้ า” สอดคลอ้งกับการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 22 
(ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 2556) ไดใ้หค้วามเห็นในประเดน็น้ีวา่ “จริง ๆ อาํเภอสวนผึ้ง 
มีแม่นํ้าลาํภาชีเป็นสายหลกัถา้พดูถึงแลว้ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าลาํภาชีมีมาก” 
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 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้ าในพ้ืนท่ี ทาํให้ปริมาณนํ้ าในพื้นท่ีลดลง เพราะ 
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัชุมชนและเป็นผลทาํใหปั้ญหาการขาดแคลน
นํ้ าในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ถึงแมว้่าปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในช่วงฤดูแลง้ของพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งนั้นมีมา
ตั้งแต่อดีตแลว้กต็าม 
 2) การใชน้ํ้ า 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน 
และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง การใชน้ํ้ าใน
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งว่า ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่กลแ้หล่งตน้นํ้ าลาํธาร จะใช้
นํ้ าจากแม่นํ้ าและนํ้ าตกเป็นหลกั ส่วนในพื้นท่ีท่ีไม่มีแม่นํ้ าไหลผ่านก็จะใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าท่ีทาง
ทอ้งถ่ินหรือชุมชนสร้างข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 
2556) กล่าววา่ 
 

ใชน้ํ้ าจากบ่อนํ้ าต้ืนเป็นประปาหมู่บา้นคุณภาพนํ้ าไม่แตกต่างจากอดีต แต่การใช้
นํ้ าปัจจุบนัไม่เพียงพอเพราะมีประชากรเพิ่มข้ึน จากประชาชนในพ้ืนท่ีและขา้ง
นอก ท่ีผาปกชาวบา้นใชน้ํ้ าจากนํ้าตกซ่ึงใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัรีสอร์ท แต่ก็เกิดความ
ไม่พอใชใ้นช่วงฤดูแลง้เช่นกนั 
 

 นอกจากน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี7, 
2556) กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบการท่ีพกัตากาอากาศของตนเองใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าลาํภาชี ซ่ึง
เป็นแหล่งนํ้าแหล่งเดียวกบัท่ีชุมชนใช ้
 

 ส่วนตวัใชน้ํ้ าลาํธารลดนํ้ าตน้ไม ้นํ้ าอุปโภคบริโภคใช้บาดาล ถา้พูดถึง
แลว้ปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ าลาํภาชีมีมาก ปริมาณนํ้ าท่ีรีสอร์ทใชคิ้ดว่าไม่สะเทือนแก่
ชุมชน จากประสบการณ์การเจาะนํ้ าบาดาลไม่ลึกก็พบนํ้ าบาดาล ซ่ึงคิดว่าสวนผึ้ง
มีนํ้ าสมบูรณ์มาก 
 

 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าของประชาชนในอาํเภอสวนผึ้ง เพราะสถานประกอบการท่ีพกั
ตากอากาศส่วนใหญ่ใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัชุมชน และบา้งพื้นท่ีมีการสร้างเข่ือนกนันํ้าเพื่อเกบ็นํ้าไวใ้ช้
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ในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศของตน ทาํให้ปริมาณนํ้ าท่ีไหลลงสู่ทา้ยนํ้ านอ้ยลง และเม่ือ 
ถึงฤดูแลง้นํ้ าในแม่นํ้ าลดลงทาํใหน้ํ้ าไม่สามารถไหลลงสู่ทา้ยนํ้ าได ้นํ้าใชส้าํหรับประชาชนในพ้ืนท่ี
ลดลงและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงขณะน้ีไดมี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดเ้ขา้มาดูแลปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้า  
 4.3.3.3 ระบบสาธารณูปโภค 
 การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองระบบสาธารณูปโภคในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไป
ดว้ย ปริมาณไฟฟ้า และนํ้าประปา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ปริมาณไฟฟ้า  
 จากการศึกษาพบว่า อาํเภอสวนผึ้งมีไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้นแต่ยงัมีบางหลงัคา
เรือนท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์ารพฒันาเอกชน 
และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง การให้บริการ
ไฟฟ้าในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งนั้นครอบคลุมทุกพื้นท่ี แต่อาจมีปัญหาไฟฟ้าตกหรือดบับา้ง โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 3 (ประชาชนคนท่ี 3, 2556) กล่าวว่า “มีปัญหาไฟฟ้าดบับา้ง ถา้ดบัก็จะดบัพร้อมกนั 
รีสอร์ทใหญ่ก็จะมีหมอ้แปลงของตนเอง จะใชม้ากในช่วงหนา้หนาวลูกคา้เยอะ เม่ือดบัก็จะแจง้การ
ไฟฟ้าโดยตรงใหเ้ขา้มาแกไ้ข” สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 8 (ผูน้าํชุมชน
คนท่ี 3, 2556) กล่าวว่า “มีปัญหาไฟฟ้าไม่ใชพ้อแต่ปัจจุบนัก็มีการขอขยายเขต ไฟฟ้าครอบคลุม
ทั้งหมด แต่กเ็กิดปัญหาไฟดบัอยูบ่า้งจากอุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ รีสอร์ทจะมีหมอ้แปลงไฟฟ้าภายใน
รีสอร์ท” ส่วนผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3, 2556) กล่าวสนบัสนุนกนัโดยกล่าววา่ 
 

ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใชน้ั้นก็ยงัมีบางจุด ซ่ึง ตาํบลสวนผึ้งมีพื้นท่ี 266,250 ไร่ เป็น
พื้นท่ีต่างกัน การขยายไฟฟ้าและประปายงัไม่ทัว่ถึง เพราะ ชุมชนมีการขยาย
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ร่วมถึงการเพ่ิมข้ึนของรีสอร์ท แต่รีสอร์ทจะมีขอการขยายเขต
ไฟฟ้าของตนเอง และตอนน้ีกาํลงัมีการขยายกาํลังการผลิตของไฟฟ้าเพ่ือให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของรีสอร์ท เน่ืองจากกาํลงัส่งไม่เพียงพอ เร่ิมมีปัญหาตก
และดบั 
 

 นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการใช้ไฟฟ้าใน
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งว่าผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศมีการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าภายในสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศเพื่อป้องกนัการแย่งใชไ้ฟฟ้าจากชุมชน สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ    
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ คนท่ี 7, 2556) กล่าวว่า “รีสอร์ทขนาดใหญ่
จะตั้งหมอแปลงสวนตวั ไม่ดึงไฟแก่พื้นท่ีแต่ก็มีผลกระทบบางในช่วงเทศกาล ช่วงเวลาปกติไม่
กระทบ ในช่วงปีใหม่กมี็ผลกระทบบา้ง”  
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง แต่ผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศเองไดมี้การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ แต่ในช่วงเทศกาลมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาในพ้ืนท่ีมากกวา่ปกติ มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามากข้ึนอาจส่งผลกระทบแก่การใช้
ไฟฟ้าของประชาชนบา้งแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ปัญหาไฟฟ้าดบัหรือตกภายในพ้ืนท่ีก็เป็นมา
ตั้งแต่อดีต ซ่ึงตอนน้ีทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ไดมี้การขอขยายเขตไฟฟ้าและกาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มเพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 2) นํ้าประปา 
 จากการศึกษาพบว่า นํ้ าประปาท่ีนาํมาใช้ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งนั้น มาจาก
หลายแหล่งไดแ้ก่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ บ่อนํ้าต้ืน และประปาหมู่บา้นท่ีทางหมู่บา้นสร้างข้ึน แต่ในฤดู
แลง้จะมีปัญหาขาดแคลนประปา ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์าร
พฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศให้ความเห็นไปทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปาของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุดงัน้ี 
 (1)  ขาดนํ้าท่ีนาํมาผลิตนํ้าประปา เน่ืองจากนาํนํ้าจากบ่อนํ้ าต้ืนท่ีทางทอ้งถ่ิน
สร้างข้ึนมาผลิตนํ้ าประปา ปริมาณนํ้ าท่ีกกัเก็บในบ่อนํ้ าต้ืนนั้นจะมาจากนํ้ าฝน หากปีไหนมีฝนตก
นอ้ยนํ้าท่ีกกัเกบ็ไดจ้ะมีปริมาณนอ้ยทาํใหไ้ม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 7 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2, 2556) ให้ความเห็นเก่ียวกบัประเด็นน้ีว่า “ปัญหา
นํ้าประปาขาดแคลนมีมาตั้งแต่อดีต เน่ืองจากนํ้าประปาทาํจากนํ้าผวิดินไม่ไดท้าํจากแม่นํ้ าลาํภาชี จึง
แหง้ในหนา้แลง้”ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) ไดก้ล่าวเสริมกนัว่า “ตาํบล
ตะนาวศรีไม่มีขาดแคลนนํ้าเพราะลาํภาชีนํ้าเยอะและ ปัญหานํ้าประปาขาดแคลนมีบา้งใน ต.สวนผึ้ง 
ซ่ึงมาจากปริมาณฝน” 
 (2) การเพิ่มข้ึนของประชาชนและสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศทาํให้
นํ้ าประปาผลิตไม่ทนัเน่ืองจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใชน้ํ้ าประปาแหล่งเดียวกบัชุมชน
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผูส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) กล่าวว่า “นํ้าใชจ้ากบ่อนํ้ าต้ืนเป็น
ประปาหมู่บา้น การใชน้ํ้ าปัจจุบนัไม่เพียงพอ เพราะ มีประชากรเพ่ิมข้ึน จากประชาชนในพื้นท่ีและ
ขา้งนอกไม่พอใชจ้ากท่ีอ่ืน ท่ีผาปกชาวบา้นใชน้ํ้ าจากนํ้ าตกซ่ึงใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัรีสอร์ทก็เกิด
ความใชไ้ม่พอ” ในดา้นของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า 
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“มีปัญหาเร่ืองนํ้ าประปาผลิตไม่ทนัเพราะรีสอร์ท และประชาชนเพิ่มมากข้ึน” ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์
คนท่ี 19 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 4, 2556) ยอมรับว่า “การใชน้ํ้ าของรีสอร์ท ส่งผล
กระทบต่อชุมชนแต่ไม่มาก เพราะนํ้าท่ีต่อเขา้มาเป็นสายเลก็ใชเ้ท่าชาวบา้น” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าประปาของชุมชน เพราะ สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใช้
นํ้ าประปาจากแหล่งเดียวกบัชุมชน ถึงแมว้่าการใชน้ํ้ าประปาของชุมชนจะขาดแคลนตั้งแต่อดีตแลว้
ก็ตาม แต่เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเพิ่มข้ึน การขาดแคลนนํ้ าของชุมชนจึงเพิ่มมาก
ข้ึนตามมา เน่ืองจากมีความตอ้งการใชน้ํ้ าประปาเพ่ิมข้ึน 
 3) การจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู 
 จากการศึกษา พบว่าในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ยงัไม่มีการจดัการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม ยงัใชว้ิธีการเผาและฝังกลบในการกาํจดัขยะโดยไม่มีการคดัแยกขยะ การจดัการขยะใน
พื้นท่ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1) ภาคประชาชน 2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ                 
3) นกัท่องเท่ียว และ4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) ประชาชน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ียงัไม่มีการจดัการ
ขยะภายในครัวเรือนของตนเอง การกาํจดัขยะของประชาชนในพ้ืนท่ี จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ     
1 กาํจดัดว้ยการเผาดว้ยตนเอง 2 ใหท้อ้งถ่ินเขา้มาจดัเก็บโดยจ่ายค่าจดัเก็บใหท้อ้งถ่ินเป็นรายเดือน 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 (ประชาชนคนท่ี 5, 2556) กล่าวว่า “ขยะนั้นจะมีรถของเทศบาลมาเก็บ” 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 10 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5, 2556) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขยะ 
อบต.กจ็ะดูแล เทศบาลจะมีบ่อขยะและเตาเผาของตนเอง” 
 (2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ พบว่าสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการแยกขยะในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ไม่มีการแยกถงัขยะ
ของตามชนิดของขยะ แต่อย่างไรก็ตาม ทางสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก็ยงัมีการคดัแยก
ขยะ จากพนักงาน เช่น ขวดนํ้ าพลาสติก เพื่อนาํไปขายและนํ้ าเงินมาแบ่งกนั เป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ตนเองอีกทางหน่ึง การกาํจดัขยะของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล 
จะให้ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มาจดัเก็บ ส่วนสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศท่ีอยู่
นอกเขตเทศบาลจะกาํจดัขยะดว้ยตนเอง เช่น การเผาหรือฝังกลบตามลกัษณะของขยะ สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 19 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 4, 2556) ใหค้วามเห็นว่า 
“ปัญหาขยะมีบา้ง เช่น นกัท่องเท่ียวยงัไม่มีท่ีท้ิงขยะ จดัการขยะโดยทอ้งถ่ินจะมีรถมาเก็บ นํ้ าท้ิง
ห้องนํ้ ามีบ่อพกันํ้ าให้ซึมลงไป มีการกรองของเสียออกก่อน ส่วนส่ิงปฏิกูลจากห้องนํ้ าอาศัย        
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การดูดซึม เพราะขดุบ่อลงดินไปใหลึ้ก” เช่นเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 21 (ผูป้ระกอบการท่ีพกั
ตากอากาศคนท่ี 6, 2556) กล่าวเพิ่มเติมวา่ 
 

มีปัญหาเร่ืองขยะ การจดัเก็บขยะ บางพื้นท่ีหน่วยงานของรัฐเขา้ไม่ถึง มีนโยบาย
ให้พนักงานแยกขยะเพื่อนาํไปขายบา้งรีสอร์ทมีการจดัการขยะเองดว้ยการเผา 
และฝังกลบ เพราะมีบ่อขยะของบา้นห้วยแหง้ การมีรีสอร์ททาํใหข้องเสียเพิ่มข้ึน 
ปัญหาท่ีเจอตอนน้ี คือ ขยะ ส่วนของเสียจากสุขา อบต.จะมาดูดให ้
 

 (3) นักท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ปัญหาขยะในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง
เพ่ิมข้ึน หากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งท้ิงขยะอย่างไม่เป็นระเบียบ จะส่งผล
กระทบต่อปริมาณขยะในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งได ้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 17 
(ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่า “ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเร่ืองขยะจาก
นักท่องเท่ียวท่ียงัท้ิงไม่เป็นระเบียบ เช่น จากรถทวัร์นาํเท่ียวท่ี เม่ือจะกลบัก็นาํขยะท่ีไดจ้าก
นกัท่องเท่ียวใส่ถุงดาํ แลว้วางท้ิงส่งไวข้า้งทาง” 
 (4) องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง พบว่า ยงัไม่มีการ
กาํหนดนโยบาย เก่ียวกบั การจดัการขยะในทอ้งถ่ินของตนเอง เช่น การคดัแยกขยะก่อนกาํจดั หรือ 
หรือการจดัตั้งถงัขยะท่ีมีการแยกตามชนิดของขยะภายในพื้นท่ีของตนเอง แต่ก็มีบางทอ้งถ่ิน เช่น 
ตาํบลสวนผึ้ง ไดเ้ร่ิมมีการจดัทาํโครงการแยกขยะภายในพื้นท่ีของตนเอง โดยจะเร่ิมจากการแยก
ขยะจากในโรงเรียนเพื่อนาํร่องก่อน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ิน
คนท่ี 3, 2556) กล่าววา่  
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรถบริการเกบ็ขยะ ซ่ึงมี หลุมฝังกลบร่วมกบัเทศบาล 
แต่ยงัไม่มีการคดัแยก ทางรีสอร์ทมีการคดัแยกขยะจากพนกังานภายในรีสอร์ทอยู่
บา้ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเร่ิมมากข้ึน หาก
ไม่มีการคดัแยกขยะในอนาคตอาจเกิดปัญหา ซ่ึงตอนน้ีเร่ิมมีการสร้างธนาคารขยะ
ภายในโรงเรียน ประชาชนเร่ิมต่ืนตวัแก่ปัญหาเหล่าน้ีมากข้ึน 
 

 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ถึงแมว้่าทางองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีเตาเผาขยะและหลุมฝังกลบขยะแต่ก็ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน 
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และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ปัญหาการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะถือเป็นผลกระทบท่ีรุนแรง
ต่อพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ประกอบกบั
การท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว หากพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งเกิดปัญหาขยะ ทาํให้
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งไม่สวยงาม การท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอาจชะลอตวัลง 
 4.3.3.4 การคมนาคม 
 การศึกษาเก่ียวกับเร่ือง  การคมนาคมในพ้ืนท่ีอําเภอสวนผึ้ งท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประกอบไปดว้ย สภาพพื้นผิว
ถนนและสภาพการจราจร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1) สภาพพื้นผวิถนน 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์ารพฒันา
เอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง 
สภาพพื้นผิวถนนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งว่า สภาพพื้นผิวถนนในพ้ืนท่ีมีการพฒันาให้มีสภาพดีข้ึน
จากในอดีตมาก เน่ืองจากอดีตสภาพพ้ืนผิวถนนอาํเภอสวนผึ้งเป็นลูกรัง แต่ปัจจุบนัมีการปรับปรุง
สภาพพื้นผวิถนนใหดี้ข้ึน เป็นถนนลาดยางและมีการขยายช่องจราจรเพิ่มข้ึน ทาํใหส้ามารถเดินทาง
สะดวกสบายข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่า 
“อดีตถนนเป็นลูกรัง ปัจจุบนัมีการพฒันาใหดี้ข้ึนจากการขยายทางเส้นเดิมใหดี้ข้ึน ถา้ตดัใหม่ก็เป็น
เพียงการตดัถนนเขา้หมู่บา้น สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 8 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 
2556) กล่าวว่า “ถนนเร่ิมมีสภาพดีข้ึนตั้งแต่เร่ิมมีการพฒันาในปีพ.ศ. 2526-2527 ซ่ึงเป็นขยายจาก
ถนนเดิมใหก้วา้งข้ึนไม่มีการตดัเส้นใหม่ ขยายเพราะมีรถมากข้ึน” และผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํ
ทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบนัถนนสะดวกสบายมากข้ึน เป็นผลจากการพฒันา
ต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ เม่ือก่อนเป็นลูกรัง ประมาณ 5 ปีเร่ิมเปล่ียนมาเป็นลาดยาง” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพพ้ืนผวิถนน เพราะ รถท่ีเขา้มาเท่ียวในอาํเภอสวนผึ้ง เป็นรถยนต์
ส่วนบุคคลมีนํ้ าหนกัไม่มากเท่ารถบรรทุก ส่วนสภาพพื้นผวิถนนปัจจุบนัมีการพฒันาปรับปรุงให้ดี
ข้ึนจากอดีตโดยมีการขยายถนนเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการจราจรท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อความสะดวกสบายต่อผูท่ี้
ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นท่ี ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 
เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินไดอ้อกมาช่วยกนัอาํนวยความสะดวกแก่การจราจรในช่วงเทศกาล เพื่อความ
ปลอดภยัของผูใ้ชเ้ส้นทางและประชาชนในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้นให้ดี
ข้ึนเพื่อเป็นการระบายรถออกจากถนนสายหลกั 
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 2) สภาพการจราจร 
 จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้เสียให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เก่ียวกบัเร่ือง สภาพการจราจรในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งว่าสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งใน 
วนัธรรมดามีปริมาณรถไม่หนาแน่นแต่ในช่วงวนัหยดุและเทศกาล ปริมาณรถท่ีเขา้มาในพื้นท่ีจะมี
เพิ่มข้ึน เกิดปัญหาการจราจรติดขดับา้ง แต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาท่ี
ถนนสายหลกั ถนนในหมู่บา้นสามารถใชง้านไดต้ามปกติ แต่ปัญหาการจราจรท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีช่วง
เทศกาลหรือวนัหยดุนั้นส่งผลต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
 (1)  ความปลอดภยัในชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี จากการเดินทางเน่ืองจาก
การท่ีในพื้นท่ีมีสภาพการจราจรท่ีหนาแน่นมีปริมาณรถท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน อาจทาํให้เกิด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย เช่นกนั โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคน
ท่ี 1, 2556) กล่าวว่า “การจราจรวนัธรรมดาไม่เป็นไรแต่วันหยุดรถติดโดยเฉพาะช่วงปีใหม่
การจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนในการสร้างถนน มีอุบติัเหตุบ่อยข้ึนประชาชนบ่นเร่ืองขา้ม
ถนน” ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3, 2556) กล่าวคลา้ยกนัว่า “ช่วงเทศกาลมี
ปัญหารถติด มีการ การจราจรส่งผลกระทบต่อชาวบา้นเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและการใชเ้วลา
มากข้ึน” 
 (2) การใช้ชีวิตประจาํวนัของประชาชนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเดิมสภาพ
การจราจรในพื้นท่ีไม่หนาแน่นประชาชนสามารถเดินไปยงัพื้นท่ีต่างไดอ้ยา่งสะดวกสบาย แต่เม่ือมี
ปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึนการเดินทางของประชาชนในพ้ืนท่ีอาจตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึน หรือบางคนไม่
กล้าข้ามถนนเพราะ กลัวโดนรถชนทาํให้การใช้ชีวิตของประชาชนในช่วงเทศกาลถูกจาํกัด 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 2, 2556) กล่าววา่ “ในช่วงเทศกาล
จะเกิดปัญหารถติด ทาํใหช้าวบา้นขา้มถนนยากการใชชี้วิตประจาํวนักาํหนดเวลายาก” เช่นเดียวกบั 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 2556) กล่าว่า “เม่ือ 1-2ปีน้ีมีปัญหารถติด เป็นระยะทาง
ไกลแต่กมี็การขยายถนนเพิ่มเพื่อรองรับ ซ่ึงรถจะติดแต่ในเสน้หลกัทาํใหป้ระชาชนไม่กลา้ขา้มถนน
รถติดช่วงเทศกาลประชาชนจะไม่ออกนอกพ้ืนท่ี” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง ในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด
ยาว เกิดปัญหาการจราจรติดขดับริเวณถนนสายหลัก ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ในเร่ืองของความปลอดภยั และการใชเ้วลาในการเดินทางช่วงเทศกาล แต่ปัญหา
รถติดในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งนั้นเป็นแค่ช่วงเวลาส้ันๆ จึงไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนใน
พื้นท่ี 
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 4.3.4 ด้านคุณภาพชีวติ 
 การศึกษาดา้นคุณภาพชีวิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ/ สังคม บริการสาธารณสุข 
สุนทรีภาพ/ ทศันียภาพ และโบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ 
 4.3.4.1 เศรษฐกิจ/ สงัคม 
 การศึกษาเก่ียวกับเร่ือง เศรษฐกิจ/ สังคม ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ งท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประกอบไปดว้ย อาชีพและ
รายได ้โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1) อาชีพ 
 จากการศึกษาพบวา่ อาชีพหลกัของประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งส่วนใหญ่
มาจากภาคเกษตรกรรม ทั้งจากการทาํการเกษตร และการรับจา้งในภาคการเกษตร แต่ปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนจากการรับจา้งทางการเกษตรไปเป็นการรับจา้งในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ การมี
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพื้นท่ี ถือเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอี้ก
ทางหน่ึง ประชาชนมีทางเลือกมากข้ึนในการประกอบอาชีพ และยงัส่งผลถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว เน่ืองจากไม่ต้องออกไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี       
ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์ารพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ใหค้วามเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง อาชีพและการเปล่ียนแปลงอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี ทาํให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คง ส่งผลถึงความสัมพนัธ์อนัดีของครอบครัว ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1, 2556) ไดก้ล่าวว่า “คนในพื้นท่ีท่ีไม่มีงานทาํหรือไม่มีพื้นท่ีทาํการเกษตรและ
ขาดทุนจากการเกษตรก็จะไปรับจา้งกบัทางรีสอร์ท ไม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี ประชาชนจึง
ชอบให้มีรีสอร์ท อยากให้มีคนมาเท่ียว” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 15 (ผูน้าํ
ทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 2556) กล่าวเพ่ิมเติมว่า “เม่ือก่อนประชาชนจะรับจา้งทางการเกษตร แต่ตอนน้ี
รับจา้งในรีสอร์ท ใน ตาํบลตะนาวศรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นการรับจา้ง โดยรวมชาวบา้นก็ชอบให้มี    
รีสอร์ท” ในดา้นของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าวเพิ่มเติมว่า “เม่ือก่อนคน
จะรับจา้งทางการเกษตรพอมีรีสอร์ทชาวบา้นก็หันมารับจา้งในรีสอร์ท  และไม่ตอ้งไปรับจา้งนอก
พื้นท่ี” 
 นอกจากน้ียงัมีผูใ้หส้มัภาษณ์บางส่วนใหค้วามเห็นเพิ่มเติมจากการมีอาชีพของ
ประชาชนว่า การมีอาชีพของประชาชนนั่นส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีแก่คนในครอบครัว 
เพราะ  ไม่ต้องออกไปทํางานนอกพื้นท่ีมีเวลาอยู่ด้วยกันเพิ่มข้ึน โดยผู ้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 8          
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(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) กล่าวว่า “การมีรีสอร์ททาํใหค้วามเป็นอยูข่องประชาชนในพ้ืนท่ีดีข้ึน ไม่
ตอ้งออกไปทาํงานขา้งนอก ครอบครัวอบอุ่น ถา้ไม่มีรีสอร์ทตอ้งออกไปทาํงานขา้งนอก” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวส่งผลกระทบทางบวกต่ออาชีพของประชาชนในพื้นท่ี โดยประชาชนท่ีไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรม หรือผูท่ี้เป็นลูกจา้งทางการเกษตรไดมี้การเปล่ียนอาชีพมาเป็นลูกจา้งในสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เป็นการเพิ่มอาชีพในพ้ืนท่ี ทาํให้มีความมัน่คงในอาชีพมากข้ึน 
คุณภาพชีวิตดีข้ึน เกิดความมัน่คงและความอบอุ่นภายในครอบครัว เพราะ ไม่ตอ้งออกไปทาํงาน
นอกพื้นท่ี ส่วนประชาชนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรสามารถนาํผลผลิตทางการเกษตรมาขาย
ให้แก่นักท่องเท่ียวไดเ้ช่นกัน แต่นั้นก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น โดยรวมประชานส่วนใหญ่ใน
อาํเภอสวนผึ้งยงัคงประกอบอาชีพการเกษตรอยูม่ากท่ีสุด 
 2) รายได ้ 
 จากการศึกษาพบว่า รายไดห้ลกัของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมาจาก
การทาํการเกษตร และการรับจา้งทางการเกษตร แต่เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเพ่ิมข้ึน
ทาํใหป้ระชาชนท่ีเคยรับจา้งทางการเกษตร เปล่ียนไปรับจา้งในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
เพราะ มีงานประจาํให้ทาํมีรายไดท่ี้มัน่คงและงานไม่หนกั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี 
ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์ารพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ใหค้วามเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง การเพ่ิมข้ึนของรายไดป้ระชาชนจากการมีสถานประกอบการท่ีพกั
ตากอากาศ เช่นเดียวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่า “การมีรีสอร์ทดี 
เพราะ ทาํใหมี้รายไดทุ้กครอบครัว รีสอร์ททาํใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึน รีสอร์ทสร้างความ
เจริญให้แก่ชุมชน เด็กมีงานทาํในช่วงวนัหยดุ คนในพื้นท่ีไม่ตอ้งออกไปทาํงานขา้งนอก ไดอ้ยูก่บั
ครอบครัว” ซ่ึงในดา้นของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าวเพิ่มเติมว่า “รายได้
ของประชาชนเพ่ิมข้ึน เพราะ รีสอร์ทมีงานประจาํให้ทาํ การรับจา้งทางการเกษตรไม่มีงานประจาํ
ใหท้าํ” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 18 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“การมีรีสอร์ทมีส่วนทาํให้รายได้เพิ่ม แต่ก็เฉพาะคนท่ีมาทาํงานในรีสอร์ท ส่วนคนท่ีไม่ได้มา
ทาํงานในรีสอร์ท กอ็าจจะคา้ขาย การมีรีสอร์ททาํใหก้ารคา้ขายดีข้ึน” เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คน
ท่ี 12 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1, 2556) กล่าวว่า “เม่ือมีธุรกิจท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนประชาชนในพื้นท่ี ไดรั้บ
ประโยชน์ สร้างงาน รายไดเ้พิ่มข้ึนและ สามารถจาํหน่ายพืชผลทางการเกษตรใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวได้
บางส่วน” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบทางบวกต่อรายของประชาชนในพื้นท่ี ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้
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เพิ่มข้ึน จากการรับจา้งในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ให้ประชาชนมีรายไดป้ระจาํทุกวนั 
และมีรายไดจ้ากการนาํผลผลิตทางการเกษตรออกมาขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ี 
 4.3.4.2 บริการสาธารณสุข 
 จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีโรงพยาบาลประจาํอาํเภอเพียง 1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลสวนผึ้งและมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 9 แห่ง (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ราชบุรี, 2555) ซ่ึงตั้งกระจายอยูใ่นแต่ละตาํบล จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน 
องคก์ารพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ เก่ียวกบัเร่ือง การให้บริการสาธารณสุข
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 (1) ความเพียงพอของการใหบ้ริการสาธารณะสุขในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง พบว่า 
อาํเภอสวนผึ้งมีสถานพยาบาลเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการปรับปรุง
สถานพยาบาลให้มีสภาพดีข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4 (ประชาชนคนท่ี 4, 
2556) กล่าววา่ “สถานพยาบาลในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีเพียงพอ มีการปรับปรุงสภาพสถานพยาบาล
ให้ดีข้ึน แต่บุคลากรยงัมีไม่เพียงพอ การเดินทางไปสถานพยาบาลมีความสะดวกสบายมากข้ึน
เพราะถนนดีข้ึน” 
 (2) ความสามารถในการเขา้ถึงการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข
อําเภอสวนผึ้ ง พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีอําเภอสวนสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้อย่าง
สะดวกสบาย แต่ขณะเดียวกนัก็มีบางพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลสถานพยาบาลตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง
นาน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 (ประชาชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่า “ในพื้นท่ีมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 2 ท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการเดินทางสะดวก มีเจา้หน้าท่ี
ประจาํอยู ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรถบริการทางการแพทยอ์าํนวยความสะดวกให”้ ส่วนใน
ดา้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 24 (องคก์ารพฒันาเอกชนคนท่ี 2, 2556) กล่าวว่า “อาํเภอสวนผึ้งมี
สถานพยาบาลเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่อยู่ห่างไหลแต่ก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
บุคลากรไม่เพียงพอเจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย เจบ็ป่วยเลก็นอ้ยใช ้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล” 
 (3) บุคลากรในการให้บริการของสาธารณะสุขในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง พบว่า
พื้นท่ีอาํเภอสวนนั้นยงัขาดบุคลากรท่ีมีความเชียวชาญในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอ
สวนผึ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 15 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 2556) ใหส้ัมภาษณ์ว่า 
“อาํเภอสวนผึ้งมีโรงพยาบาลสวนผึ้งเป็นโรงพยาบาลประจาํอาํเภอท่ีคอยใหบ้ริการแก่ประชาชน แต่
ยงัขาดหมอท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษา มีเพียงหมอท่ีมาฝึกหัดพอเสร็จการฝึกหัดเสร็จก็ยา้ย
ออกไป แต่การเขา้ถึงสถานพยาบาลง่ายข้ึน” 
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 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว ส่งผลกระทบ ต่อการใหบ้ริการสาธารณสุข เพราะการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เชิงท่องเท่ียวทําให้การจราจรในพ้ืนท่ีมีเพิ่มมากข้ึน อาจทําให้ในพื้นท่ีเกิดอุบัติเหตุเพิ่มข้ึน 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอุบติัเหตุจากการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนในพื้นท่ี มีผูท่ี้ตอ้งเขา้รับ
การรักษาเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากสถานบริการในพ้ืนท่ีประสบกบัปัญหาในเร่ือง การขาดบุคลากรทาง
การแพทย  ์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีเพียงแพทยฝึ์กหัด ส่วนการให้บริการของสถานบริการ
สาธารณสุขอาํเภอสวนผึ้ งนั้ นมีเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและสามารถเขา้ดึงได้
สะดวกสบายข้ึน ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดเ้ขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ โดยมีการจดัตั้งสาธารณสุข
อาํเภอ ซ่ึงอาจจะมีแพทยท่ี์มีความเชียวชาญเพ่ิมข้ึน และทั้งน้ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การ
ใหบ้ริการรถบริการทางการแพทยเ์คล่ือนท่ีคอยรับส่งผูป่้วยฉุกเฉิน 
 4.3.4.3 สุนทรีภาพ/ ทศันียภาพ 
 การศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง สุนทรีภาพ/ ทศันียภาพในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประกอบไปดว้ย พื้นท่ี
อนุรักษ ์และแหล่งท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) พื้นท่ีอนุรักษ ์
 จากการศึกษาพบว่า อาํเภอสวนผึ้งมีพื้นท่ีอนุรักษอ์ยู่หลายแห่งเช่น สถานี
พฒันาและส่งเสริมการอนุรักษส์ตัวป่์าราชบุรี ในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีพื้นท่ีอนุรักษ ์ไดแ้ก่ เขตรักษา
พนัธ์สัตวป่์าแม่นํ้ าสําภาชี และพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าฝ่ังซ้ายแม่นํ้ าภาชี นอกจากน้ี ยงัมี พื้นท่ี
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์ารพฒันาเอกชน 
และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง พื้นท่ีอนุรักษ์
ของอาํเภอสวนผึ้ง ไม่มีสถานประกอบการใดเขา้ไปตั้งในพ้ืนท่ีพื้นท่ีอนุรักษ์ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์    
คนท่ี 20 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 5, 2556) กล่าววา่ “อาํเภอสวนผึ้งมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติมากแต่บางพ้ืนท่ีไม่ดีรับการพฒันา เพราะ พฒันายาก มีอุทยานธรรมชาติโครงการใน
พระราชดาํริ ช่วยให้ชาวบา้นมีอาชีพมีรายได้ เช่น สวนป่าสิริกิต์ิ มีงานเซรามิค มีฟาร์มเกษตร
ตวัอยา่ง” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 
2556) ใหค้วามเห็นวา่ 
 

ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งแหล่งอนุรักษ์ก็ คือ สวนสมเด็จพระเทพฯ เป็นแหล่งรวม
ประวติัศาสตร์ของอ.สวนผึ้ งไว  ้ความเป็นมาของคนพื้นถ่ิน การมีรีสอร์ทจะ
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ส่งเสริมให้คนท่ีเขา้มารู้จักแหล่งเหล่าน้ี รีสอร์ทไม่สร้างผลกระทบต่อแหล่ง
เหล่านั้น เพราะแหล่งเหล่านั้นเป็นเพียงการรวบรวมขอ้มูลไปไวใ้นนั้น เหมือน 
พิพิธภณัฑ ์
 

 ในขณะเดียวกนัของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11 (ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 2556) 
ไดก้ล่าว เพิ่มเติมว่า พื้นท่ีอนุรักษไ์ม่ไดรั้บผลกระทบจากการมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
โดยกล่าวว่า “รีสอร์ทอยูห่่างกบัพื้นท่ีอนุรักษเ์หมือนว่ารีสอร์ทอยูใ่นเมืองไม่มีผลกระทบกบัป่าหรือ
พื้นท่ีอนุรักษเ์พราะไม่ไดส้ร้างในป่าหรือพื้นท่ีอนุรักษ”์ 
 แต่อย่างไรก็ตาม มีผูใ้ห้สัมภาษณ์บางท่านมีความเห็นขดัแยง้กันในเร่ือง 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 24 (องคก์รพฒันาเอกชนคนท่ี 2, 2556) กล่าววา่ 
  

สวนสุขภาพในพื้นท่ียงัไม่ค่อยมี อยากให้เป็นสวนนัง่เล่นพกัผอ่นได ้ การตั้งกลุ่ม
คนรักเขากระโจมนั้นเพื่อจะข้ึนไปพฒันาและดูแลเส้นทางข้ึนเขา ทาํหน้าท่ีดูแล
สัตวป่์าอนุรักษ ์ดูแลไฟป่า รวมกบัเจา้หนา้ท่ีกลุ่มนั้นจะเป็นคนในพื้นท่ีตั้งข้ึนเพื่อ
ดูแลรักษาพื้นท่ีป่าเขากระโจม 

  
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอนุรักษ์ในพื้นท่ี เพราะไม่มีสถานประกอบการใดตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีอนุรักษ ์แต่มีปัญหาเร่ือง การขาดสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในบางพื้นท่ี 
 2) แหล่งท่องเท่ียว  
 จาการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอาํเภอสวนผึ้งนั้นมี 
หลายแห่ง มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ นํ้ าตกเกา้โจน ธารนํ้ าร้อนบ่อคลึง แก่งส้มแมว 
นํ้ าตกบ่อหวี เขากระโจม พิพิธภณัฑโ์วทยั จุดชมวิวห้วยคอกหมู บ่อนํ้ าพุร้อนโป่งกระทิง โป่งยุบ 
และจากการสัมภาษณ์ประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์ารพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการ
ท่ีพกัตากอากาศ ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติใน
พื้นท่ีวา่ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพ้ืนท่ี โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์
คนท่ี 1 (ประชาชนคนท่ี 1, 2556) กล่าวว่า “สวนผึ้งมีแหล่งท่องเท่ียว คือ แก่งส้มแมว บ่อคลึง นํ้าตก
เกา้โจร ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากการมีรีสอร์ท” สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มูล
ของผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าวเสริมกนัว่า “สวนผึ้งมีท่ีพกัผอ่นคือ นํ้าตก
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บ่อหวี และสวนป่าสิริกิต์ิ แหล่งพกัผอ่นมีไม่มากแต่ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหธ้รรมชาติคงอยูรี่สอร์ท
ไม่ส่งผลกระทบแก่แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีช่วงเทศกาลจะมีคนมาก” 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เชิงท่องเท่ียว ส่งผลกระทบทางบวกต่อแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพราะ ทาํใหค้นเขา้ไปเท่ียวชมแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในพื้นท่ีมากข้ึนเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกนั  
 4.3.4.4 โบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ 
 จากการศึกษาพบว่า อาํเภอสวนผึ้งไม่มีแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ มี
เพียงพิพิธภัณฑ์ภโวทยั ท่ีมีลกัษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ รวบรวมวตัถุโบราณในอดีต รถมา้ 
รวมทั้งพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัของไทยชนิดต่างๆ จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี ผูน้าํชุมชน 
ผูน้ําทอ้งถ่ิน องค์การพฒันาเอกชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ให้ความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง แหล่งโบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ของอาํเภอสวนผึ้งวา่ในพื้นท่ี
ไม่มีแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญั โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 
4, 2556) ให้ขอ้มูลว่า “แหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดีเคยมีแต่ยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาส่งเสริม
เช่นหลกัไม ้ถว้ยเก่า ปัจจุบนัเป็นท่ีมีเจา้ของไปแลว้” สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 
11(ธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี, 2556) กล่าวเพิ่มเติมวา่ 
 

สวนผึ้งไมมีแหล่งโบราณคดีท่ีสาํคญัแหล่งประวติัศาสตร์จะอยูใ่นเมือง สวนผึ้งจะ
เป็นพื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีเกษตรลดลงบ้าง  เปล่ียนแค่ว ัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์มีขอบเขตกาํหนดอยู่แลว้ซ่ึงอยู่กบัผูเ้ช่าว่าจะนาํพื้นท่ีไปใชป้ระโยชน์
อยา่งไร การเปล่ียนแปลงไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบเพราะมีกติกากาํหนดไว ้
 

 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี/ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เพราะในพ้ืนท่ีไม่
มีแหล่งโบราณคดี/ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
 จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบว่าผลกระทบส่ิงแวดท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่รู้สึกห่วง
กงัวลมากท่ีสุดมี 3 ดา้น ดงัน้ี  
  1) ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะในพื้นท่ีจากการท่ีมีประชาชนกรและ
นกัท่องเท่ียวเขา้มาในพ้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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  2) ปัญหาหาการขาดแคลนนํ้ าใชจ้ากการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศ ซ่ึงใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัประชาชนในพื้นท่ีทั้งนํ้ าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติและนํ้าประปา 
  3) ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม่จากผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ ท่ีมีจาํนวนเพิ่ม
มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.4 แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสมกบัอาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี  
 
 4.4.1 แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เชิงท่องเทีย่วอาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  
 จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด จากประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ
ท่ีพกัตากอากาศ องคก์รพฒันาเอกชน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้า่ แนวทาง
ในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ออกเป็น   
3 ส่วน คือ ภาครัฐ ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ และภาคประชาชน/ ผูน้าํชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  
 4.4.1.1 ภาครัฐ  
 การกาํหนดนโยบายของภาครัฐในการควบคมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมแก่
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายของส่วนกลาง และการ
กาํหนดนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  1) การกาํหนดนโยบายของส่วนกลาง 
 การกาํหนดนโยบายของส่วนกลางจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ
นโยบายหรือกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือกฎระเบียบและขอ้กาํหนด 2) มาตรการควบคุมหรือบทลงโทษ
ท่ีชดัเจน ดงัน้ี  
 (1) ควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชัดเจนในการ
ควบคุมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีดา้นต่างๆให้มีความครอบคลุม และเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั 
ระหว่าง ส่วนท้องถ่ิน ประชาชน และผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพื่อให้ส่วนท้องถ่ินนํา
หลักเกณฑ์ หรือ กฎระเบียบ/ ขอ้บังคบัเหล่านั้ นไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เกิดความเหมาะสมในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งมีการตั้งหน่วยงาน
เขา้มาดูแลและควบคุมการทาํงานของทอ้งถ่ิน รวมถึงมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์และขอ้ปฏิบติัท่ี
ชดัเจนใหแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศเขา้ใจตรงกนัและ
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นาํไปปฏิบติัตาม สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศคนท่ี 7, 2556) กล่าววา่ 
 

ภาครัฐตอ้งควบคุมบา้ง ไม่ปล่อยอิสระซ่ึงยงัไม่ไดท้าํ ควรมีกติกาในการควบคุม
ของภาครัฐว่าควรมีการใช้พื้นท่ีลกัษณะไหนบา้ง มีขอ้กาํหนดขอ้ห้ามตามมา 
น่าจะมีมาตรการชดัเจนจากภาครัฐ ผูป้ระกอบการทาํอยา่งไร ผูอ้ยูอ่าศยัทาํอยา่งไร
ควรรวมกนัคิดอยา่งต่อเน่ืองไม่นั้นก็จะเกิดการหยดุชะงกั ปัญหาใหญ่ ๆ ก็จะไม่มี
ใครกลา้มายุง่ ซ่ึงการดูแลก็จะหละหลวมอาจเกิดความเสียหาย กติกาของพื้นท่ียงั
ไม่ชดัเจน นายทุนตอ้งการพื้นท่ีจึงอาจเกิดการบุกรุกตอ้งมีหน่วยงานเขา้มาช้ีแจงวา่
ตรงไหนใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ 
 

  (2) มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงัแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ หรือกฎระเบียบ/ ขอ้กาํหนด สอดคลอ้งกบัการให้ขอ้มูลของ ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 24 
(องคก์รพฒันาเอกชนคนท่ี 2, 2556) ซ่ึงกล่าวว่า “กฎหมายควรมีการบงัคบัใชท่ี้เขม้งวดกว่าน้ี ส่วน
ชาวบา้นก็ตอ้งช่วยกันดูแลป่าท่ีมีอยู่ กลุ่มเขากระโจมก็จะมีการปลูกป่าและช่วยดับไฟป่า” ใน
ขณะเดียวกนัผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 14 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 3, 2556) ใหค้วามเห็นว่า เก่ียวกบัการควรคุม
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี วา่ตอ้งมีการควบคุมอยา่งจริงจงัและเขม้งวดจากภาครัฐ 
 

ตอ้งมีการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั เพ่ือไม่เกิดผลกระทบ 
รีสอร์ทไม่ค่อยให้ความสนใจภาครัฐ ควรมีองคก์รเขา้มาควบคุมดูแลอยา่งแทจ้ริง
ให้เป็นมาตรฐาน ปัจจุบนัมีแต่ยงัไม่มีการดูแลอยา่งเขม้งวด หากยงัไม่หยดุก็ตอ้ง
ใชก้ฎหมายบงัคบั แต่ในอนาคตขา้งหนา้คงตอ้งหยดุ 
 

 2) การกาํหนดนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีอํานาจในการคุมคุมดูและสถาน
ประกอบการในพ้ืนท่ีตนเองว่า มีการรุกลํ้าพื้นท่ีป่าไม่หรือพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบได ้
เช่น การปล่อยนํ้ าท้ิง การรุกลํ้ าพื้นท่ีสาธารณะสอดคล้องกับขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 8       
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3, 2556) ท่ีใหค้วามเห็นในประเด็นน้ีว่า “ทอ้งถ่ินมีอาํนาจควบคุม ตอ้งดูรัศมีหว้ย
ป่าถนน ตอ้งชดัเจน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีอาํนาจออกระเบียบ ตอนน้ีควรมีความสงบ
เรียบร้อย” 
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 4.4.1.2 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
 การควบคุมจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การ
พฒันาสถานประกอบการไปในเชิงคุณภาพ และการพฒันาสถานประกอบการไปในเชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและประเพณีทอ้งถ่ิน 
 1) การพฒันาสถานประกอบการไปในเชิงคุณภาพ 
 ผู ้ประกอบการ ท่ีพักตากอากาศควรหยุดขยายพื้ น ท่ี ก่อสร้าง  แต่ให้
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศหันมาสนใจและปรับปรุงสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ
ตนเอง มีคุณภาพ ทั้งทางดา้นการบริการและดา้นสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี ใหต้รงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้มาข้ึน ส่วนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มานั้น ควรดูว่าส่ิงใดในพ้ืนท่ีท่ียงัขาดควรจะ
ดาํเนินการส่ิงนั้น สอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) 
กล่าววา่ “ควรหยดุการขยายตวัของการท่องเท่ียว หากไม่หยดุทรัพยากรธรรมชาติก็จะหมดไปตอ้งมี
การจดัระเบียบรีอสร์ท โดยทุกภาคส่วนตอ้งช่วยกนัรีสอร์ทตอ้งมีการจดัโซนให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี
ไม่ใหม้ากเกินไปจนทาํใหพ้ื้นท่ีเกษตรเสียหาย” 
 นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 21 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 6, 
2556) ยงักล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การพฒันาของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศนั้นควรเป็นการ
พฒันาท่ีค่อยเป็นค่อยไป ใหค้วามสาํคญัแก่สภาพแวดลอ้มรวมถึงศึกษาแนวทางการพฒันาอยา่งรอบ
ครอบเพ่ือป้องกนัปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
 

รีสอร์ทควรขยายในเชิงคุณภาพท่ีทาํอยูใ่ห้เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ดีกว่า ไม่อยาก
ให้ขยายพื้นท่ี เพราะถา้ขาดทุนเป็นท่ีรกร้างทาํให้ภูมิทศัน์เสีย ควรมีการพฒันาท่ี
ค่อยเป็นค่อยไป ควรมองว่าลูกคา้ขาดอะไร การขยายเพ่ิมควรดูว่าอะไรท่ีไม่
เพียงพอ เม่ือทุกรีสอร์ทต่างขยายข้ึน คนท่ีมาพกัก็จะน้อยลงเพราะท่ีพกัเพิ่มข้ึน
อยา่งมาก 
 

 เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 24 (องคก์รพฒันาเอกชนคนท่ี 2, 2556) ให้
ความคิดเห็นในประเด็นน้ีว่า หากผูป้ระกอบการเนน้การขยายพื้นท่ีมากกว่าการพฒันาเชิงคุณภาพ
อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าได ้“รีสอร์ทควรจะหยดุหากอยากสร้างรีสอร์ทไม่ควรรุกลํ้าเขา้ไป
เพิ่มเติมจากเดิมท่ีซ้ือมาจากชาวบา้น เน่ืองจากเป็นท่ีราชพสัดุ” 
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  2) การพฒันาสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใหเ้ป็นไปในเชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและประเพณีทอ้งถ่ิน 
 ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศตอ้งมีจิตสาํนกั และตระหนกัถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจการของตน และตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน มี
พฒันาสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ีเนน้ไปในเชิง
อนุรักษท์รัพยากรให้ความสาํคญัแก่สภาพแวดลอ้มพฒันาสถานประกอบการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัสภาพแวดลอ้มโดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 15 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 2556) กล่าวเสริมว่า “ควร
ปรับปรุงและหันไปให้ความสนใจการท่องเท่ียวเชิงประเพณี หรือเชิงอนุรักษซ่ึ์งตอนน้ียงัไม่ไดรั้บ
ความสนใจ” ส่วนในดา้นของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 23 (องคก์รพฒันาเอกชนคนท่ี 1, 2556) กล่าวว่า 
“อยากใหรู้ปแบบรีสอร์ทเป็นไปในแบบธรรมชาติมากท่ีสุดอยากใหเ้ห็นความสาํคญัของป่ามากกว่า
น้ี” นอกจากน้ีผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 22 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 7, 2556) กล่าวว่าเพิ่มเติม
ว่า “จุดสมดุลของสวนผึ้งยงัไม่ถึง ยงัอยู่ในยุคเร่ิมตน้ สามารถท่ีจะขยายไดอี้กแต่ตอ้งเป็นไปใน
รูปแบบท่ีแปลกใหม่ การควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท่ีไดย้าก สุดทา้ยอยูท่ี่จิตสาํนึกผูป้ระกอบการ
เอง”  
 4.4.1.3 ภาคประชาชน/ ผูน้าํชุมชน 
 การควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากประชาชนและผูน้าํชุมชนสามารถทาํไดโ้ดย
จากประชาชนและผูน้าํชุมชนควรมีตั้งภาคีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของตนเอง พร้อม
ทั้งตอ้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงระสามารถทาํงานร่วมกนัได ้
เพื่อช่วยกนัดูแลพ้ืนท่ีของตนเอง หากมีเหตุการณ์ท่ีสร้างผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชนตอ้งรีบแจง้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มาดูแลและแกไ้ขปัญหาเพื่อไม่ใหปั้ญหารุกรามมากข้ึน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9 (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4, 2556) กล่าวว่า “จึงตอ้งมีการตั้งภาคีเพื่อดูแลป่าไม ้มีการ
ตั้งกฎภายในหมู่บา้นสาํหรับประชาชน ในเร่ืองการใชไ้มต้อ้งมาขออนุญาตก่อนใช ้ใชไ้ดแ้ต่ไมล้วก 
ไมจ้ริงหา้มตดัตอ้งมีการบนัทึกลงนาม”เช่นเดียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 19 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศคนท่ี 4, 2556) ท่ีกล่าวว่า “ควรใหค้วามรู้แก่ชาวบา้นเร่ืองการขายท่ีดิน ใหส้นบัสนุนการทาํรี
สอร์ทเชิงอนุรักษม์ากกว่าเชิงธุรกิจ หากไม่มีคนมาเท่ียวก็ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการทาํให้ป่าคืนสภาพ
เดิมมากท่ีสุด” 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบั
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ควรเร่ิมจากผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศควรหยดุการขยายพื้นท่ีการ
สร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศแลว้หันมาพฒันาสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศของ
ตนเองให้มีคุณภาพมากข้ึนและรูปแบบของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศควรเป็นไปใน      
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เชิงอนุรักษ ์เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืแก่การท่องเท่ียว ส่วนผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศรายใหม่ท่ีจะ
เขา้มาควรมองหารูปแบบการทาํธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนั้นผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศควรมีความตระหนักและจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การตั้ งภาคีของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพื่อช่วยกนัสอดส่องดูแลพื้นท่ี ภาครัฐควรมีกฎเกณฑ ์ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศในการปฏิบติัหรือดาํเนินกิจการของตนเอง 
เพื่อให้การดาํเนินกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ส่วนประชาชนควร
มีการรวมกลุ่มกนัและสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีของตนเองและประชาชน
ควรมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 
 
 4.4.2 แนวทางการใช้ประโยชน์ทีด่ินให้เหมาะสมกบั อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
 จากสภาพภูมิประเทศของอาํเภอสวนผึ้งเป็นพื้นท่ีสูงมีภูเขาสลบักบัพื้นท่ีราบ โดยบริเวณท่ี
เป็นพื้นท่ีสูงหรือภูเขานั้นมีป่าไมท่ี้อุดสมบูรณ์ และเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีสูงมีสภาพอากาศหนาวเยน็ 
จึงเหมาะท่ีจะทาํเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพกัตากอากาศ ส่วนบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบนั้นเหมาะสม
แก่การทาํการเกษตรเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของนํ้ าเน่ืองจากมีแม่นํ้ าไหลผา่น จากการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด จากประชาชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชน เก่ียวกบัเร่ือง แนว
ทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้สนอแนว
ทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมไว ้2 ประการดงัน้ี  
 1) ดา้นเกษตรกรรม 
 เน่ืองจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของประชาชนในพ้ืนท่ีในอาํเภอสวนผึ้ง 
ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไปบา้งแต่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีอาํเภอ
สวนผึ้งส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการเกษตรอยู ่ดงันั้น การใชป้ระโยชน์ท่ีดินการทางดา้นการเกษตรตอ้งมี
การพฒันาให้เหมาะสมแก่พื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยืน อาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งนั้น
จะแบ่งออกเป็นการทาํการเกษตรแบบผสมผสานและการทาํการเกษตรเชิงเด่ียว โดยการทาํ
การเกษตรผสมผสานประชาชนพ้ืนท่ีทาํจะมีการปลูกพืชไร่ ผกั และผลไมท่ี้มีอายุสั้น ส่วนการทาํ
การเกษตรเชิงเด่ียวนั้น ไดแ้ก่ การปลูกยางพารา ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดเ้สนอแนวทางเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมในดา้นการเกษตรไวด้งัน้ี 
 (1) ควรทาํการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย ์
ใชปุ๋้ยจากธรรมชาติ ลดการพึ่งพาสารเคมีลงเพราะมนัจะส่งผลกระทบต่อพืชและสัตวใ์นทอ้งถ่ิน
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 12 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 1, 2556) เสนอว่า “ควรรณรงค์ให้มีการทาํ         
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เกษตรอินทรียใ์ชปุ๋้ยธรรมชาติแก่ประชาชนท่ีทาํการเกษตร ส่วนการทาํรีสอร์ทตอ้งมีการจดัโซนให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ีไม่ใหม้ากเกินไปจนทาํใหพ้ื้นท่ีเกษตรเสียหาย” 
 (2) เนน้การเพิ่มผลผลิตในการเกษตรมากกว่าการเพ่ิมพื้นท่ีโดยการปรับปรุงดิน
ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี สอดคลอ้งกบัความเห็นของใหส้ัมภาษณ์
คนท่ี 15 (ผูน้าํทอ้งถ่ินคนท่ี 4, 2556) เสนอว่า “ควรส่งเสริมเร่ืองการเกษตรพื้นท่ีตรงไหนมีปัญหา
ควรมีการศึกษาเพื่อแกปั้ญหา เพราะ อาชีพเกษตรนั้นย ัง่ยนืและเป็นท่ีของคนในทอ้งถ่ิน  
 2) ดา้นการท่องเท่ียว 
 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอาํเภอผึ้งส่วนใหญ่เปล่ียนแปลง
จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไปเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่องเท่ียวเช่น การสร้างสถานประกอบการท่ีพกั
ตากอากาศ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้เสนอแนวทางเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมไวด้งัน้ี 
 (1) ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นไปในเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
ฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีถูกทาํลาย ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 19 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 4, 2556) เสนอว่า“ควรสนบัสนุน
การทาํรีสอร์ท เชิงอนุรักษม์ากกว่าเชิงธุรกิจไม่ควรสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีต่างจากธรรมชาติ ขา้งทาง
ควรเป็นป่าไมห้ากเป็นส่ิงปลูกสร้างหมดกจ็ะไม่เกิดความน่าสนใจ” 
 (2) ควรมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีของคนในพื้นท่ีให้นกัท่องเท่ียว
ไดรั้บรู้และเขา้ไปศึกษา สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 21 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศคนท่ี 6, 2556) เสนอเพิ่มเติมวา่ 
 

อยากให้ความเป็นอยูข่องชาวบา้นมีสวนท่ีจะนาํเสนอให้ผูท่ี้มาเยี่ยมชมรับรู้ อยาก
ให้มีแหล่งท่องเ ท่ียวเชิงประเพณีท่ีชัดเจน  เพื่อให้ทางรีสอร์ทได้แนะนํา
นักท่องเท่ียวไปเยี่ยมชมหรือศึกษา อยากให้รักษาความเป็นป่าใกลเ้มืองให้มาก
ท่ีสุด อยากให้สวนผึ้งนั้นเก็บธรรมชาติไวใ้ห้มากท่ีสุด อยากให้มีจุดขายเด่นชดั
กว่าน้ี มีท่ีท่องเท่ียวมากกว่าน้ี แหล่งพกัผ่อนมากกว่าน้ีอยากให้ย ัง่ยืน การทาํ
กิจกรรมเป็นการทาํแค่ช่วงเทศกาล อยากใหมี้กิจกรรมท่ีถาวร 
 

 (3) ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศควรมุ่งเนน้ไปในเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รักษา
ต้นไม้ดั้ งเดิมในพ้ืนท่ีไวแ้ละมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ของสถานประกอบการให้อิงกับสภาพ
ธรรมชาติมากท่ีสุด และใหค้วามสาํคญักบัการบริการและความปลอดภยัในสถานประกอบการท่ีพกั
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ตากอากาศของตนเอง โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 16 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 1, 2556) 
เสนอวา่ “รีสอร์ทควรดูแลสภาพแวดลอ้มใหค้งเดิมมากท่ีสุด เพื่อไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม ควรใช้
ประโยชน์ในเชิงท่องเท่ียวแต่ตอ้งควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ด้านของผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนท่ี 18 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 3, 2556) เสนอว่า “การขยายตวัของรีสอร์ท 
ควรเนน้ท่ีธรรมชาติให้ความสาํคญัแก่ธรรมชาติ ไม่สร้างปัญหาให้แก่คนในชุมชน แต่เราก็ทาํอยา่ง
ต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ”ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 20 (ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศคนท่ี 5, 2556) เสนอ
วา่ “อยากใหรี้สอร์ทอนุรักษต์น้ไมไ้วมี้แนวคิดในการปลูกตน้ไม ้มาตรการรองรับนกัท่องเท่ียวเม่ือมี
รีสอร์ทเพิ่มคือ รักษาความสะอาด ความปลอดภยั บริการท่ีน่าสนใจ”  
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมกบัอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ  
  1) ดา้นเกษตรกรรม เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของอาํเภอสวนผึ้งเป็นพื้นท่ีราบ
สลบักับภูเขาและมีแม่นํ้ าไหลผ่าน พื้นท่ีราบจึงเหมาะสมแก่การทาํการเกษตรกรรม แต่ควรทาํ
การเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน หรือการทาํเกษตรอินทรีย ์เนน้
การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตแทนการใช้สารเคมี เพราะอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งและเป็นอาชีพท่ีย ัง่ยืนท่ีสุด หากมีการ
บริหารจดัการและใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้ง  
  2)  ดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากอาํเภอสวนผึ้งเป็นท่ีราบสลบักบัภูเขา มีธรรมชาติท่ี
ค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีป่ามีมาก และอากาศดี เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจแต่การสร้างแหล่งท่องเท่ียวนั้ น ควรเน้นไปในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาสภาพ
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีใหอ้ยูค่งเดิมมากท่ีสุด และนอกจากน้ีพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งยงัมีประชาชนหลายชน
เผา่อาศยัอยูท่าํให้มีประเพณีท่ีแตกต่างกนั จึงควรส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีในทอ้งถ่ินดว้ย
เพื่อเป็นการอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหายไปตามการพฒันา 
 จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เก่ียวกบัสาเหตุการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียว ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว และ
แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 
อาํเภอสวนผึ้งจงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 สรุปผลการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 สาเหตุการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
1. สาเหตุการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ ท่ี ดิน เ ชิ ง ท่อง เ ท่ียว 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 
 
 
 
 

1) เพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
- ลกัษณะภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศหนาวเยน็ พื้นท่ีป่าไมค่้อนขา้งสมบูรณ์จึงเป็นท่ีสนใจของ
ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
- อยูใ่กลก้รุงเทพฯเดินทางสะดวกสบาย ใชเ้วลาในการเดินทางไม่นาน  
- สาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีราชบุรี มีการเปิดให้เช่าพื้นท่ีอย่างถูกกฎหมาย เปิดโอกาสให้นายทุนเขา้มาสร้าง
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งไดง่้ายข้ึน  

2) นโยบายภาครัฐ จงัหวดัราชบุรี 
(1) นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- ขาดการกาํหนดนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งอยา่งชดัเจน 
- ขาดมาตรการและหลกัเกณฑใ์นการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอยา่งจริงจงั  
- ขาดนโยบายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมแก่พื้นท่ี 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินดา้นอ่ืน ๆ ใน
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

(2) นโยบายดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- ขาดนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งท่ีชดัเจน 
- ขาดการกาํหนดรูปแบบการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีทาํใหก้ารท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งไม่มีระเบียบ 
(3) นโยบายดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
- ขาดการกาํหนดนโยบายส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอาํเภอสวนผึ้ง  
- มีการกาํหนดผงัเมืองรวมราชบุรี เพื่อควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของทั้งจงัหวดัใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี แต่เพิ่งประกาศใชเ้ม่ือ ปีพ.ศ. 2555 การบงัคบัใชจ้ริงยงัไม่ครอบคลุมตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์เพิ่มข้ึน 
- ประกาศจงัหวดัเร่ืองการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการเช่าท่ีราชพสัดุ อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เพื่อเป็นการ
ควบคุมและป้องกนัการบุกรุกพ้ืนท่ีราชพสัดุ  
 
1) ความไม่มัน่คงในการครอบครองท่ีดินและราคาท่ีดินสูงข้ึน เน่ืองไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครองท่ีดิน 
2) ความขดัสนของประชาชน จากการทาํการเกษตรกรรมจึงขายท่ีใหน้ายทุนหรือผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
3) การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไมข้องนายทุนเพื่อหวงัเกร็งกาํไร เน่ืองจากมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หรือนาํไปทาํการเกษตร 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส่วนที ่2 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจาการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 
1. ดา้นทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 
1.2 อุทกวิทยา 
- แหล่งนํ้าผวิดิน 
 
- นํ้าใตดิ้น 
 
- เหตุการณ์นํ้าท่วม 
 
-ความสามารถในการระบายนํ้า 
 

 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ เพราะใชป้ระโยชน์
ในพ้ืนท่ีการเกษตรและพื้นราบไม่ทาํใหค้วามลาดชั้นของพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการไหลของนํ้าจากการสร้างฝายกั้นนํ้าและ
การลดลงของปริมาณนํ้า จากการใชน้ํ้ าแหล่งเดียวกบัชุมชนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อนํ้ าใตดิ้น เพราะมีสัดส่วนในการใชน้ํ้ า
ใตดิ้นไม่มาก ประชาชนในพ้ืนท่ีใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้าผวิดินเป็นหลกั 
- การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์นํ้ าท่วม เพราะเป็นเพียง   
นํ้าลน้ตล่ิง นํ้าป่าไหลหลากเป็นนํ้าท่ีมาเร็วไปเร็ว 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระบายนํ้าในพื้นท่ี จาก
การสร้างฝายกั้นนํ้าของผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ แต่กเ็ป็นการช่วยลดความรุนแรงของนํ้าไดเ้ช่นกนั 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส่วนที ่2 (ต่อ) 
1.3 ทรัพยากรดิน 
- ลกัษณะดิน / การชะลา้งทลาย
ของดิน 
2. ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บนบก 
2.2 ทรัพยากรป่าไม ้
 
2.3 พืชพรรณเฉพาะถ่ิน 
 
2.4 สตัวเ์ฉพาะถ่ิน 
 
2.5 ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 

 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อลกัษณะดินและการชะพงัทลายของดิน
เพราะ การใชพ้ื้นท่ีไม่มีการขดุหรือเปิดหนา้ดินออกไป ไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายปนเป้ือนลงสู่ดิน 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพบน จากการ 
บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไมข้องนายทุนหรือผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ  
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้จากการลกัลอบบุกรุก
พื้นท่ีป่าไม ้หรือการขยายพื้นท่ีเพิ่มหลงัจากการซ้ือท่ีดินของผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศหรือนายทุน 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อพืชพรรณเฉพาะถ่ินจากการปรับสภาพ
พื้นท่ีซ่ึงเป็นการทาํลายท่ีอยูอ่าศยัของพืชพรรณเฉพาะถ่ิน 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อสตัวเ์ฉพาะถ่ิน จากการพฒันาพ้ืนท่ีเป็น
เมือง การจดักิจกรรมเวลากลางคืนซ่ึงอาจรบกวนสตัวท์าํใหห้นีเขา้ป่าลึกไป 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวอาจไดรั้บผลกระทบจากการปนเป้ือนนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส่วนที ่2 (ต่อ) 
3. ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย ์
3.1 การใชท่ี้ดิน 
- ลกัษณะการใชท่ี้ดิน 
 
- การเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
3.2 นํ้าและการใชน้ํ้ า 
- ปริมาณนํ้า 
- การใชน้ํ้ า 
3.3 ระบบสาธารณูปโภค 
- ปริมาณไฟฟ้า 

 
 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อลกัษณะการใชท่ี้ดิน เพราะลกัษณะการใช้
ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นยงัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมอยู ่
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบจากการนาํพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยั มา
เป็นสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการลดลงของปริมาณนํ้าท่ีนาํมาใชใ้นพื้นท่ี  
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อการใชน้ํ้ า ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนนํ้าเพิ่มข้ึน 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากมีความตอ้งการ
ใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึน เกิดปัญหาไฟฟ้าตกหรือดบับ่อยข้ึน 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส่วนที ่2 (ต่อ) 
- นํ้าประปา 
 
- การจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู 
 
3.4 การคมนาคม 
- สภาพพื้นผวิถนน 
 
-สภาพการจราจร 
 
4. ดา้นคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ/ สงัคม 
- อาชีพ 
 

- การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวผลกระทบต่อการใช้นํ้ าประปาเน่ืองจากมีความตอ้งการใช้
นํ้ าประปาเพ่ิมข้ึนเกิดการขาดแคลนนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อปริมาณขยะทาํให้ปริมารขยะและส่ิงปฏิกูลใน
พื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน เกิดปัญหาการจดัการขยะและส่ิงปฏิกลูในพื้นท่ี 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นผิวถนน เพราะรถยนตท่ี์เขา้มาใน
พื้นท่ีมีนํ้ าหนกัไม่มากเท่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจร เกิดปัญหาการจราจรติดขดัช่วง
เทศกาล ส่งผลต่อความปลอดภยัในชีวิตและการดาํรงชีวิตของประชาชน 
 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบทางบวกต่ออาชีพ เน่ืองจากมีการสร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ทอ้งถ่ินส่งผลใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีแก่ครอบครัว 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นพจิารณา ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส่วนที ่2 (ต่อ)  
- รายได ้
 
4.2 บริการสาธารณสุข 
 
4.3 สุนทรียภาพ/ ทศันียภาพ 
- พื้นท่ีอนุรักษ ์ 
 
- แหล่งท่องเท่ียว  
 
4.4 โบราณคดีและแหล่ง
ประวติัศาสตร์ 
 

- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบทางบวก เพราะประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จากการ
รับจา้งในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณสุข เน่ืองจากมีปริมาณการจราจร
ในพื้นท่ีหนาแน่นข้ึนเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุเพิ่มข้ึน 
 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอนุรักษ ์เพราะไม่มีสถานประกอบการท่ี
พกัตากอากาศเขา้ไปตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ 
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวส่งผลกระทบทางบวกต่อแหล่งท่องเท่ียวจากการเพ่ิมข้ึนของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
- การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณคดีและแหล่งประวติัศาสตร์ 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ส่วนที ่3 แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ทีด่ินให้เหมาะสมกบั อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี  
1. แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก
การเป ล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ี ดิน เ ชิง
ท่องเท่ียว 

 

1) ภาครัฐ 
 
 
2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
 
 
 
 
 

- ภาครัฐควรมีกฎเกณฑ์ ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศใน
การปฏิบติัหรือดาํเนินกิจการ มีการกาํหนดขอบเขตการใชท่ี้ดินใหช้ดัเจน 
- มีมาตรการควบคุมพร้อมกบัมีการกาํหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
- ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศควรพฒันาสถานประกอบการไปในเชิงคุณภาพมากข้ึน 
- จดัรูปแบบของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศไปในเชิงอนุรักษ ์เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนแก่
การท่องเท่ียว  
- ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาควรมองหารูปแบบการทาํธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
- ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศควรมีความตระหนกัและจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ส่วนที ่3 (ต่อ) 
 
3) ภาคประชาชน/ ผูน้าํชุมชน 

- จดัตั้งภาคีของกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศเองเพ่ือช่วยกนัสอดส่องดูแลพื้นท่ี 
- ประชาชนควรมีการรวมกลุ่มกนัและสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้ม  
- ประชาชนควรมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

2. แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบั 
อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 

1) ดา้นเกษตรกรรม 
 
 
 
 
2) ดา้นการท่องเท่ียว 

- สนบัสนุนการทาํการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
- มุ่งเนน้การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน หรือการทาํเกษตรอินทรีย ์เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนใน
การทาํอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
- เน้นการปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินจากวสัดุธรรมชาติท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตแทนการใชส้ารเคมี 
- เน้นการส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาสภาพ
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีใหอ้ยูค่งเดิมมากท่ีสุด  
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีทอ้งถ่ินเพื่อไม่ใหสู้ญหายไปตามการพฒันา 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง

ท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3) เพื่อศึกษาแนว

ทางการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกับ อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interviews) และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏีจาก

เอกสาร งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถนํามา สรุปผลการวิจัย พร้อมกับอภิปรายผล และ

นําเสนอข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาจากการวิจัยเรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดได้

ดังนี้ 

 

 5.1.1  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี 

 5.1.1.1  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเท่ียว อําเภอสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรีมีดังนี้  

 1)  การเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่พักตากอากาศ โดยปัจจัยที่ทําให้สถาน

ประกอบการที่พักตากอากาศเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  
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อากาศหนาวเย็นคล้ายภาคเหนือ ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกสบาย และการประกาศ

ให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ของสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี ซ่ึงจากปัจจัยทั้งสามอย่าง

นี้ส่งผลให้นายทุนให้ความสนใจเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และลงทุนในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง

เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านการเกษตรกรรมหรือด้านการท่องเที่ยว ทําให้มีประชาชนเข้ามา

อยู่อาศัยในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชากรในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา

พื้นที่ให้กลายเป็นเมืองมากขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรลดจํานวนลงเนื่องจากถูกเปลี่ยนไปเป็นสถาน

ประกอบการที่พักตากอากาศ เกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนอาชีพไปเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการที่

พักตากอากาศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา ตระบันพฤกษ์ (2540) พบว่า สาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินที่สําคัญได้แก่ การเพิ่มจํานวนของประชากร การพัฒนาโครงสร้างขึ้น

พื้นฐาน การขยายตัวของที่อยู่อาศัย การขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐ การขยายตัวของพาณิชยกรรม

และบริการ การขยายตัวของพื้นที่ทําสวน สําหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ 

เปลี่ยนเป็นนาร้าง สวน ท่ีอยู่อาศัย ถนน และพาณิชยกรรมและบริการ 

  2) นโยบายภาครัฐ จังหวัดราชบุรีแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่  

  (1)  นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรียังขาดการกําหนด

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถนํานโยบายด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ บูรณ์ ไสยสมบัติ (2550) ท่ี
พบว่า ปัจจัยที่ทําให้การนํานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติไม่มีประสิทธิผลมาจากหลายปัจจัย 

และหนึ่งในนั้นคือ “ความชัดเจนของนโยบาย” พบว่า เนื่องจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมีสอง

ระดับ คือ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และนโยบายกําหนดภารกิจให้องค์การส่วน

ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ซ่ึงนโยบายสองระดับนี้กําหนดเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน ผู้นํานโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติจึงไม่เข้าใจโครงสร้างหรือที่มาที่ไปของนโยบาย และไม่ทราบว่าควรนํา

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระดับใดมาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงเข้าใจว่านโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในกฎหมายจําเป็นต้องปฏิบัติตาม โดยขาดความข้าใจถึงเหตุผลและ

ความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติงานท่ีได้จึงเป็นลักษณะของการทําตาม มากกว่าการปฏิบัติตามสภาพความ

เป็นจริงของท้องถิ่น ฉะนั้น จึงเป็นอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

   (2) นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดราชบุรีขาดนโยบาย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และขาดรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม 

ส่งผลการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งไม่มีระบบหรือแบบแผนที่เหมาะสมกับ

พื้นที่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเกิดความไม่ยั่งยืนแก่การท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้มีการกําหนดพระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
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เนื่องการกําหนดนโยบายและการบริหารของจัดการการท่องเที่ยวประเทศ ในปัจจุบันกระจัด

กระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ ทําให้การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาไม่มีเอกภาพ 

เป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ น

ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายประเภทยังมิได้มีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ถูกต้องและ

เหมาะสม เป็นเหตุให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและด้อยคุณภาพ นํามาซึ่งผลกระทบทั้งทางตรง

และทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืนสมควรกําหนดให้มีกลไกในการ

กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบ สอดรับ

และเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวมีเอกภาพและมีความต่อเนื่องตลอดจนเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

อย่างถูกต้องและเหมาะสม (พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติพ.ศ. 2551) 

   (3)  นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จังหวัดราชบุรีเริ่มมีการประกาศใช้

ผังเมืองรวมราชบุรี และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีเพิ่งออกประกาศการเช่าพื้นที่ราชพัสดุเมื่อ 

พ.ศ. 2555 ทําให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งถูกใช้ประโยชน์อย่างไม่มีการวางแผน

หรือการจัดการที่เหมาะสมทั้งด้านการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ รัฐติการ คําบุศย์ (2548) พบว่า การท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดทั้งผลทางบวกและด้านลบที่แตกต่าง

กันออกไป การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่คุ้มค่า ซ่ึงการวางแผนการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน มีความสําคัญ เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจํากัด แต่การตอบสนองความต้องการที่ไม่

สิ้นสุดของมนุษย์ยังคงมีต่อไป มนุษย์ได้กระทํากิจกรรมต่าง ๆ ต่อการทรัพยากร สภาพแวดล้อม 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและเพื่อประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์

ท่ีดินให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่าง

เหมาะสม เพราะทรัพยากรธรรมชาติจะไม่เกิดการสูญเปล่า หากมีการใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ

หากแต่จะใช้ประโยชน์โดยมีการวางแผนและอนุรักษ์ 

 5.1.1.2 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ดินด้านอื่น ๆ ในอําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 

  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ดินอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไม่ได้มีสาเหตุมา

จากการท่องเท่ียวอย่างเดียว แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

เช่น การปลูกยางพารา ซ่ึงสาเหตุท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่อําเภอ
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สวนผึ้งสามารถสรุปได้ 3 สาเหตุดังนี้ 1) ความไม่มั่นคงในการครอบครองที่ดินของประชาชนและ

ราคาที่ดิน 2) การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน และ 3) ความขัดสนของประชาชน  

 1)   ความไม่มั่นคงในการครอบครองที่ดินของประชาชนและราคาที่ดิน 

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดิน ผู้ท่ีใช้

ประโยชน์ในที่ดินต้องทําการเช่าจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ไม่

ยอมรับ เพราะรับกับค่าเช่าไม่ไหว ประกอบกับราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ประชาชนตัดสินใจ

ขายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่นายทุน สอดคล้องกับการวิจัยของ พลกฤต เมณฑกานุวงษ์ (2552) 
เสนอว่า ความคิดเห็นของราษฎรต่อความเหมาะของหลักเกณฑ์การจัดให้เช่าพบว่า หลักเกณฑ์   

ต่าง ๆ มีการยอมรับได้ ยกเว้นอัตราค่าเช่าที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเห็นว่ายอมรับไม่ได้ นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพันธ์ เชษฐตระกูล (2550) ท่ีพบว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ท่ีดินของบ้านเมืองวะอยู่ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนสถานภาพการถือครองพื้นที่ จากการเป็ น

เจ้าของที่นาเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้เช่านา ภายใต้พ้ืนที่ท่ีมีขนาดลดลงทําให้การใช้ท่ีดินมีสภาพ

เข้มข้น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของบ้านป่าบุก เปลี่ยนจากนาข้าวเป็นสวนลําไย เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดและราคาของลําไยที่สูงขึ้นในขณะนั้น  

 2)  การบุกรุกพื้นที่ของนายทุน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิท่ี

ชัดเจนในการครอบครอง อาจทําให้ประชาชนหรือนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าได้ง่าย สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อัจฉลา ชาตะวราหะ (2549) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ทรัพยากรป่ า

ไม่ของราษฎร ในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คือ อาชีพหลักของ

ครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ระดับการศึกษา เผ่าพันธุ์และเอกสารสิทธิในที่ดิน ส่วนระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐาน การพบประเจ้าหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ และระยะทางจากบ้านถึงพื้นที่

ป่าไม้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ และยังพบว่าอีกว่า กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ไม่มี

เอกสารสิทธิในที่ดินส่วนใหญ่จะมีการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มครัวเรือน

ตัวอย่างที่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน  

 3)  ความขัดสนของประชาชน จากการที่ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทําการ

เกษตรกรรมเป็นหลักและพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน การทําการเกษตรต้องพึ่งนํ้าจากแหล่งนํ้า

ธรรมชาติหรือนํ้าฝน หากปีไหนฝนทิ้งช่วงนานก็จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่ดีประกอบกับ

ต้นทุนในการผลิตสูง พื้นที่ในการทําการเกษตรมีน้อย ทําให้ประชาชนเกิดความขัดสน และ

ตัดสินใจขายที่ดินทํากินให้แก่นายทุนแล้วหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทนเช่น อาชีพรับจ้างใน

สถานประกอบการที่พักตากอากาศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงคราญ วงค์ตะวัน (2459) พบว่า 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ รายได้จาก
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การเกษตรและอาชีพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรกานต์ ศรีไทยรักษ์ (2549) ท่ีพบว่า 

ขนาดพื้นที่ถือครอง รายได้และชาติพันธุ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กล่าวคือ 

ราษฎรที่มีพ้ืนที่ถือครอง รายได้ และชาติพันธุ์ท่ีแตกต่างกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ี

แตกต่างกัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อการเกษตรของแต่ละชาติพันธุ์ มี

แนวโน้มปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้นการที่แต่ละชาติพันธุ์มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินทั้งเหมือนและ

แตกต่างกันนี้ อาจเนื่องมาจากแตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงชาติพันธุ์ ประเพณี 

วัฒนธรรม ค่านิยม และความชํานาญของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทําให้มีพฤติกรรมในการใช้

ประโยชน์ท่ีดินทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป  

    

 5.1.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 จากการศึกษาผลกระทบล้อมสิ่งแวดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง

ท่องเที่ยวจากทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์

มนุษย์ และคุณภาพชีวิต สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 5.1.2.1  ด้านทรัพยากรกายภาพ 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านสภาพภูมิประเทศ ด้านอุทกวิทยาและ

ด้านทรัพยากรดิน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านสภาพภูมิประเทศ และด้านทรัพยากรดินไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว เนื่องจากการสร้างสถานประกอบการที่พักตาก

อากาศนั้น สร้างในพื้นที่การเกษตรหรือที่อยู่อาศัยเดิม อีกทั้งไม่มีการปลูกพืชที่ทําให้สูญเสียธาตุ

อาหารในดินหรือมีการทํากิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษลงสู่ดิน แต่พบว่าสถาน

ประกอบการที่พักตากอากาศมีการปลูกพืชคลุมดิน เช่นการจัดทําสนามหญ้า เป็นการช่วยป้องกัน

การชะล้างพังทลายของดินได้อีกทางหนึ่ง 

 ด้านอุทกวิทยา ไม่ส่งผลกระทบต่อนํ้าใต้ดินและเหตุการณ์น้ําท่วม เพราะปริมาณ

การใช้น้ําใต้ดินมีน้อย ส่วนเหตุการณ์น้ําท่วมเป็นเพียงนํ้าตลิ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้าผิวดิน

และความสามารถในการระบายนํ้า เพราะทําให้มีความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้น มีการสร้างฝายกั้นนํ้า

ทําให้กีดขวางการระบายนํ้าและเปลี่ยนทิศทางการไหลของนํ้า นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่

พักตากอากาศบางแห่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งนํ้าอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าในอนาคตได้ จากการ

ปล่อยของเสียหรือนํ้าเสียอย่างไม่ระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานประกอบการที่พัก
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ตากอากาศมีขนาดเล็กประกอบสถานประกอบการที่พักตากอากาศมีบ่อพักนํ้าเสียก่อนปล่อยลงสู่

แหล่งนํ้าธรรมชาติ มีการนํานํ้าเสียจากห้องนํ้ากลับมาใช้ใหม่ทําให้ปริมาณนํ้าทิ้งจากสถาน

ประกอบการที่พักตากอากาศมีไม่มาก ส่วนในด้านของปริมาณนํ้าใช้ท่ีมีความต้องการเพิ่มขึ้น ทาง

อําเภอสวนผึ้งมีโครงการสร้างอ่างเก็บนํ้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้า  

 5.1.2.2  ด้านทรัพยากรชีวภาพ  

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนบก 

ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น และด้านทรัพยากรชีวภาพในนํ้า มี

รายละเอียดดังนี้  

 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านพืชพรรณและ

สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น และด้านทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในพื้นที่เขตอนุรักพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่ า

สงวนไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสถานประกอบการที่พักตากอากาศเข้าไปตั้งใน

พื้นที่เหล่านั้นประกอบกับพื้นที่เหล่านั้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่อย่างเข้มงวด  

 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านพืชพรรณและ

สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น และด้านทรัพยากรชีวภาพในนํ้าที่อยู่นอกพื้นที่เขตอนุรักพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่

ป่าสงวน ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะในพื้นที่ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพบนบก 

ทรัพยากรป่าไม้ พืชพรรณ/ สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นและทรัพยากรชีวภาพในนํ้าอยู่ อาจได้รับผลกระทบ

จากการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่พักตากอากาศ โดยพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่อาจถูกบุกรุกส่งผล

กระทบต่อที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ซ่ึงอาจถูกทําลายตามไป 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมา ประจง (2546) ท่ีพบว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่        
ภูกระดึงได้รับการพัฒนาการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบดังนี้ การทําลายทรัพยากรชีวภาพนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้าไปท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึงเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ทําให้พืชและสัตว์หยุดการ

เจริญเติบโตเจริญเติบโตช้ากว่าปกติเนื่องจากถูกรบกวน 

 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก ทรัพยากรป่าไม้ พืชพรรณ

และสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น และทรัพยากรชีวภาพในนํ้านอกพื้นที่เขตอนุรักพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ป่ า

สงวนลดจํานวนลงตั้งแต่อดีตแล้ว จากการทําสัมปทานเหมืองแร่และสัมปทานเผาถ่านในพื้นที่ 
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 5.1.2.3  ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านการใช้ท่ีดิน ด้านนํ้าและการใช้น้ํา ด้าน

ระบบสาธารณูปโภค และด้านการคมนาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านการใช้ท่ีดิน ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินเชิง

ท่องเที่ยว เนื่องจากมีการนําที่ดินที่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมไปสร้างเป็นสถานประกอบการที่

พักตากอากาศเพิ่มขึ้น ทําให้พ้ืนที่เกษตรกรรมในอําเภอสวนผึ้งลดลง แต่โดยภาพรวมของพื้นที่แล้ว

พื้นที่เกษตรกรรมยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด  

 ด้านการนํ้าและการใช้น้ํา ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้

ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว มีผลต่อปริมาณนํ้าที่นํามาใช้ในพื้นที่ท้ังนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคและนํ้าใช้เพื่อ

การเกษตร เนื่องจากสถานประกอบการที่พักตากอากาศใช้น้ําจากแหล่งเดียวกับชุมชนทําให้น้ําถูก

นํามาใช้ในสถานประกอบการที่พักตากอากาศเพิ่มมากขึ้น ทําให้ปริมาณนํ้าที่ชุมชนสามารถนํ้ามา

ใช้ได้มีปริมาณลดลง แต่ทางจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดสร้างอ่างเก็บนํ้าในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งเพิ่มขึ้น

เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้น 

 ด้านระบบสาธารณูปโภค ส่งผลกระทบต่อปริมาณไฟฟ้ า และนํ้าประปา และการ

จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยพบว่า ปริมาณไฟฟ้ า ส่งผลให้ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งมีความต้องการใช้

ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอขยายเขตและกําลังการผลิตไฟฟ้ า

ในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นํ้าประปา ส่งผลให้มีความ

ต้องการใช้น้ําประปาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปาในพื้นที่ขยายวงกว้างขึ้น 

แต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสร้างระบบนํ้าประปาภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นและมีการ

ขยายเขตท่อประปาเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ส่งผลให้ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในอําเภอสวนผึ้งมีเพียงเตาเผาขยะและ

หลุมฝังกลบแต่ไม่ครอบคลุมและยังขาดระบบการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและมี

แนวโน้มที่จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกําจัดไม่ทัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ        

รัฐติการ คําบุศย์ (2548) ท่ีพบว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวผลที่ตามมาโครงสร้างพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนาเอื้ออํานวยความสะดวกอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับ

พื้นที่ท่ีไม่มีการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบทางด้านผลบวก คือ เกิดความตระหนักใน

การอนุรักษ์และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น แต่ในผลกระทบทางด้านลบ พบว่า การท่องเที่ยว

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เสียง ควันพิษทางยานพาหนะ มลพิษทางนํ้าและปัญหาขยะ 
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 ด้านคมนาคมมีผลกระทบต่อสภาพการจราจรในถนนสายหลักทําให้เกิดปัญหา

การจราจรติดขัดแต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ซ่ึงทางกรมทางหลวง

ชนบทได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้มีสภาพดีข้ึนและมีการขยายช่องจราจรเพิ่มขึ้น ส่วนทางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านให้มีสภาพดีข้ึนเพื่อเป็นการระบายรถออก

จากถนนสายหลัก 

 5.1.2.4 ด้านคุณภาพชีวิต 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยว 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแบ่งออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ/ สังคม ด้านสุนทรีภาพ/ 

ทัศนียภาพ ด้านบริการสาธารณสุข และด้านโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านเศรษฐกิจ/ สังคม ได้รับผลกระทบทางบวกคือ ทําให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคงมี

รายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ในพื้นที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ครอบครัว แต่ก็มี

ผลกระทบทางลบคือ ทําให้เกิดความฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นและความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ระหว่างกันลดลง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐติการ คําบุศย์ (2548) ท่ีพบว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวผลที่ตามมาในด้าน

เศรษฐกิจได้รับผลทางด้านบวก ประชาชนคือ มีรายได้และเงินออมที่เพิ่มขึ้น สามารถมีเงินจับจ่าย

ใช้สอยได้มากขึ้นกว่าอดีต การท่องเท่ียวก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ในด้านสังคม ส่วน

ใหญ่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลด้านลบ จากสังคมที่มีความเอื้ออาธร แบ่งปันทรัพยากร มีการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขกลับเปลี่ยนแปลงมีผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง มีความขัดแย้ง

กันในเรื่องการทําธุรกิจที่คล้ายกัน ความสงบเงียบและเป็นส่วนตัวมีน้อยลงสังคมขาดความเอื้อ

อาทรกันดังในอดีต  

 ด้านสุนทรีภาพ/ ทัศนียภาพ พื้นที่อนุรักษ์ไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

สร้างสถานประกอบการที่พักตากอากาศ เพราะไม่มีสถานประกอบการที่พักตากอากาศใดเข้าไป

สร้างในพื้นที่อนุรักษ์ แต่การที่มีสถานประกอบการที่พักตากอากาศมากเกินไปอาจทําลายภูมิทัศน์

หรือสภาพธรรมชาติในพื้นที่ แต่ในทางกลับกันก็ทําให้สภาพแวดล้อมสวยงามขึ้นเพราะบางพื้นที่

เป็นพื้นที่รกร้าง เช่น พื้นที่เหมืองเก่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ พื้นที่ท่ีเป็นดินทรายไม่สามารถใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ

เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมา ประจง (2546) พบว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังจาก

ท่ีภูกระดึงได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า สิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียวเป็นสิ่งที่ทําลายภูมิทัศน์ของธรรมชาติ 
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 ด้านบริการสาธารณสุข พบว่ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบ คือเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทําให้มีผู้เข้ารับการรักษาเข้าเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางบวก คือทําให้มี

การปรับปรุงบริการสาธารณสุขให้มีดีข้ึน ประชาชนสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กษมา ประจง (2546) ได้เสนอว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่ภูกระดึงได้รับ

การพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานมากขึ้น 

 ด้านโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ ไม่มีผลกระทบเพราะในพื้นที่ไม่มี

โบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์  

   

 5.1.3  แนวทางการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้

เหมาะสมกับ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

 5.1.3.1 แนวทางการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินเชิงท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ การควบคุมของ

ภาครัฐ การควบคุมจากสถานประกอบการที่พักตากอากาศ และการควบคุมจากภาคประชาชน/ ผู้นํา

ชุมชน  

 1)  ภาครัฐ ต้องมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการควบคุมผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ชัดเจน ต้องแต่เริ่มก่อตั้งสถาน

ประกอบการจนไปถึงการดําเนินการของสถานประกอบการ มีการติดตามตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา 

พร้อมทั้งมีการกําหนดบทลงโทษและมีการบังคับใช้แก่ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง มีการกระจาย

ความรับผิดชอบหรืออํานาจหน้าที่ให้แก่ท้องถิ่นและประชาชนช่วยกันดูแล กําหนดขอบเขตของ

พื้นที่ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามาทํางาน

ร่วมกันเพื่อให้การทํางานมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนา

การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้มีการส่งเสริมการยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานของ

แหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

เพื่อให้การใช้ประโยชน์เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของประชาชน โดยกําหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกินขีดความสามารถในการ

รองรับการท่องเที่ยวและมีการผลักดันให้ออกกฎหมาย ระเบียบ และบทโทษที่ชัดเจนในการกํากับ

ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกแหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยมิชอบ และสอดส่องดูแลการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง (กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา, 2554)  
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  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540) ได้เสนอ
นโยบายด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าควรมีการใช้กฎหมายในการควบคุมดูแล และรักษา
สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด โดยเนน้การแนะนาํ ตกัเตือน และการสร้างวินยั
การท่องเท่ียวควบคู่ไปดว้ย และจดัทาํแนวทางปฏิบติัหรือคู่มือการจดัการให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วม ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งถูกตอ้ง  
  2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้การพฒันา
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศให้เป็นไปในเชิงคุณภาพพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ให้ความสําคญัแก่ศกัยภาพของพื้นท่ีรักษาสภาพแวดลอ้มให้คงเดิมมากท่ีสุด เช่น การ
บริการ ความสะอาด การรักษาความปลอดภยั รูปแบบของสถานประกอบการควรสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีแลประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น จดัรูปแบบของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศไปในเชิง
อนุรักษ์ มีการนําประเพณีทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสถานประกอบการท่ีพกัตามอากาศ 
ผูป้ระกอบการควรมีจิตสาํนึกและตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของตนเอง 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540) ไดเ้สนอนโยบายดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่าตอ้งมีการควบคุมดูแล รักษา และจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงสภาพ 
เดิมแทไ้วใ้หม้ากท่ีสุด หลีกเล่ียง หรืองดเวน้การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีอ่อนไหว ง่ายต่อการถูกกระทบ 
หรือฟ้ืนตวัได้ยาก ตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ มีการจดักิจกรรมท่ี
เหมาะสม และปรับใหเ้กิดความสมดุลกบัรูปแบบ และกิจกรรมท่ีมีอยูแ่ต่เดิมตอ้งคาํนึงถึงการพฒันา
ดา้นการให้การศึกษา สร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการรักษาระบบนิเวศร่วมกนั มากกว่าการมุ่งเนน้ความ
เจริญทางดา้นเศรษฐกิจ และการมีรายไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว  
  3) ภาคประชาชน/ ผูน้าํชุมชน โดยประชาชนและผูน้าํชุมชน ตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมกบัภาครัฐในการดูแลปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใน
พื้นท่ีของตนเอง ร่วมถึงมีความตระหนักและให้ความสําคัญปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง 
สอดคลอ้งกบับทความวิจยัของของ จาํลอง โพธ์ิบุญ (2550) ท่ีพบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทั้งรับรู้การเปล่ียนแปลง สาเหตุของปัญหาและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยรวมอย่างดียิ่ง กลยุทธ์ท่ีสําคญัคือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากน้ีแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้
มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการพฒันาการท่องเท่ียว โดยส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวโดยจดัตั้งคณะกรรมการในระดบัทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้
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มีการบริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินของ
ตนเอง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) และสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (2540) ไดเ้สนอนโยบายดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า ตอ้งให้ความสําคญัต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รในทอ้งถ่ิน ในการจดัการทรัพยากร การบริการ การแลกเปล่ียน
ความรู้ และวฒันธรรมของชุมชนในกระบวนการท่องเท่ียว รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันา หรือการใหป้ระชาชนมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการร่วมในทุกระดบั  
 5.1.3.2 แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
แบ่งออกเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเกษตรกรรม และดา้นการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 1) ดา้นการเกษตร แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมของอาํเภอสวน
ผึ้งดา้นเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาครัฐ และเกษตรกร มีรายละเอียดดงัน้ี 
   (1) ภาครัฐ ควรมีการกาํหนดนโยบายดา้นการเกษตรท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิด
ความยัง่ยนืในการทาํการเกษตรกรรม ส่งเสริมการทาํการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทาํ
การเกษตร เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได ้ส่งเสริมการปลูกพื้นท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี และมี
การจดัหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรท่ีออกมา สนบัสนุนให้มีการรวมกลุ่มกนัระหว่าง
เกษตรกรเพ่ือใหเ้กิดความเขม้แขง็และมีความสามารถในการต่อรองกบัพ่อคา้คนกลาง ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตของเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้การเกษตร แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสิทธิการ
ถือครองท่ีดินของเกษตรกรให้มีความชัดเจนเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่เกษตรกรในการประกอบ
อาชีพ กระบวนการส่งเสริมดา้นการเกษตรท่ีเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ตลอดจน จะทาํให้แนวทางการทาํการเกษตรแบบยัง่ยืนสามารถพฒันาและดาํรงอยูก่บัเกษตรกรได้
ในระยะยาว(ธนัวา จิตตส์งวน, 2543) 
   (2) เกษตรกร ควรทาํการเกษตรตามแบบระบบเศรษฐกิจพอเพียง เนน้การ
พึ่ งตนเอง ลดต้นทุนในการผลิต เน้นการผลิตเพื่อบริโภคเหลือจึงขาย มุ่งเน้นความยัง่ยืนแก่
สภาพแวดล้อม เช่นการทาํการเกษตรอินทรีย  ์เกษตรผสมผสาน เพื่อเป็นการรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เปล่ียนความคิดและวิธีการในการทาํการเกษตรกรรมท่ีพึ่งสารเคมีมาใช้
วสัดุจากธรรมชาติท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินแทน มีการนาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาผสมผสานกบัการ
ทาํการเกษตรกรรมทั้งกระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปเพ่ือลดตน้ทุน พร้อมกบัมีการ
วางแผนจดัการทางการเกษตรของตนเองให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และปัจจยัภายนอกต่าง ๆ     
ทั้งลกัษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ ปริมาณนํ้ าในพื้นท่ี รูปแบบระบบการเกษตรอย่างย ัง่ยืนท่ี
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เหมาะสมคือ ระบบการผลิตทางการเกษตรหรือระบบฟาร์มในรูปแบบต่าง ๆ ภูมินิเวศของแต่ละ
พื้นท่ี จดัเป็นระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในไรนาท่ีแตกต่างกนั
ออกไป รูปแบบการเกษตรแบบยัง่ยืนท่ีชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย ์เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฏีใหม่ และวนเกษตร การพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืน
ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นตอ้งเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงวีถีชีวิตทั้งหมดของเกษตรกร ตั้งแต่วิธีคิด
พิจารณาเก่ียวกบัการทาํการเกษตรแบบยัง่ยนืว่าไม่ใช่การลงทุนท่ีหวงัผลกาํไรเป็นตวัเงินเท่านั้น แต่
เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ไร่นาและระบบนิเวศ ส่งผลใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีตามมา จากการ
มีอาหารท่ีปลอดภยับริโภค มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น และมีสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยต่อการอยู่
อาศยั รวมทั้งมีรายไดจ้ากการผลผลิตท่ีจาํหน่ายในตลาดตามสมควร โดยลดภาระหน้ีสิน และลด
การพึ่งพาจากภายนอก (ธนัวา จิตตส์งวน, 2543) 
 เน่ืองจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของประชาชนในทอ้งถ่ิน หาก
วนัหน่ึงการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งไม่ไดรั้บความสนใจ หรือเส่ือมโทรมลงไป ประชาชน
อาจตอ้งกลบัมาทาํอาชีพเกษตรอีกคร้ัง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรพร นิยมไทย (2542) ท่ีพบว่า          
จุดเปล่ียนอีกประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสถานภาพของเกษตรกรและระบบเกษตรกรรม
ในพื้นท่ีอย่างมาก คือ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู ธุรกิจท่องเท่ียวขยายตวัอย่างรวดเร็ว ท่ีดิน
จาํนวนมาก (ประมาณร้อยละ 70-80 ของพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด) ถูกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิไปอยูใ่นมือ
ของนัก ธุร กิจแลพ่อค้านายทุน  เ ม่ือ เศรษฐกิจกลับมาตกตํ่ า  แรงงานท้อง ถ่ินเ ดิมอยู่ ใน
ภาคอุตสาหกรรมหวนกลับมาสู่ภาคการเกษตรอีกคร้ังและเป็นจํานวนมากข้ึน แม้ว่าระบบ
เกษตรกรรมในตาํบลน้ีจะยงัคงมีพืชผกัเป็นตวัหลกัเช่นเดิม แต่เกษตรกรถูกเปล่ียนสภาพจากผูถื้อ
ครองเป็นผูเ้ช่าท่ีดิน และผกูพนักบัระบบเถา้แก่-ลูกไร่อยา่งชดัเจนทั้งยงัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
 2) ดา้นการท่องเท่ียว แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมของอาํเภอ
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดา้นการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ภาครัฐ ผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
อากาศ ประชาชน และนกัท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (1) ภาครัฐ ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวฒันธรรมเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น สนบัสนุนการรวมกลุ่มเพื่อทาํกิจกรรมเชิงวฒันธรรมหรือประเพณีของชุมชน 
มีการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวด้านต่าง ๆในพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียวทราบ ส่งเสริมและให้
ความสาํคญัแก่ชุมชนหรือทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการบริหารจดัหารการท่องเท่ียว เพราะ
เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งมีการกาํหนดกฎหมายเพ่ือควบคุมผูป้ระกอบการท่ีพกัตาก
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อากาศให้ครอบคลุมทุกประเภท มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับ
ผูป้ระกอบการ กาํหนดมาตรการดา้นการป้องกนัผลกระทบท่ีชดัเจนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ พร้อมทั้ง
มีการติดตามตรวจสอบกระทาํงานของผูป้ระกอบการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความวิจยัของ อรอนงค ์
เฉียบแหลม (2552) พบว่า การดาํเนินการด้านการท่องเท่ียวควรพิจารณาถึงรูปแบบกิจกรรมท่ี
เหมาะสมท่ีไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเม่ือมีการดาํเนินการท่องเท่ียวตอ้งมีมาตรการ
ควบคุมท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิด
ความยัง่ยืนคือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมสร้างความรู้ความตระหนักในการ
อนุรักษท์รัพยากร และเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ินไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 นอกจากน้ีภาครัฐควรเขา้ไปพฒันาพฒันาระบบสาธารณูปโภค และส่ิง
อาํนวยความสะดวกในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างศูนยป์ระชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่าง
เป็นทางการเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวพฒันาแหล่งท่องเท่ียวภายในทอ้งถ่ินให้ไดรั้บความ
สนใจ พฒันาแหล่งใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ  กรรณิการ์  ตันติวนิช  (2550) เสนอว่า  ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวและ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อสภาพปัญหาท่ีกระทบต่อการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก ว่านกัท่องเท่ียว
และผูป้ระกอบการให้ความสําคัญกับปัญหาด้านการอาํนวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง 
คมนาคม ท่ีมีน้อยไม่ค่อยชดัเจน การบริการดา้นห้องนํ้ า ส้วมสาธารณะท่ีสะอาดไม่เพียงพอ และ
ร้านอาหารร้านเคร่ืองด่ืมในบริการนักท่องเท่ียวมีความไม่เป็นระเบียบ ควรมีการจดัทาํแผนงาน
โครงการเพื่อปรับปรุงและพฒันา แหล่งท่องเท่ียวให้ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเพื่อกาํหนดแนวทางใน
การจดัการท่องเท่ียวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยเฉพาะ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเ ช่น  การจัดเก็บผลประโยชน์  การดูแลรักษา  แหล่งท่องเ ท่ียวการจัด
สาธารณูปโภค การจดัใหบ้ริการ และการรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 
 (2) ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ เนน้การจดัการสถานประกอบการใหมี้
ระบบ มีคุณภาพพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดึงดูดใจนักท่องเท่ียว มีการการ
กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยุติธรรมเพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้แก่การท่องเท่ียว ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม รับนกัท่องเท่ียวในปริมาณท่ีสถานท่ีของตนเองสามารถของรับได ้ควรมีการจดัรูปแบบ
การท่องเท่ียวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในการ
ท่องเท่ียว จดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้เป็นไปในเชิงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยนืนั้นคือ การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การจดัการอยา่งดีเยีย่ม เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งทรัพยากรการท่องเท่ียวให้
มีความดึงดูดใจอยา่งไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพใหมี้ผลกาํไรอยา่งเป็น
ธรรม ในขณะเดียวกนัก็ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมไดรั้บประโยชน์ตอบแทนอยา่งเหมาะสมและมี
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นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนเสมออย่างเพียงพอแต่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด (บุญเลิศ 
จิตตั้งวฒันา, 2548)  
 นอกจากน้ีควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ผูป้ระกอบการ จดัรูปแบบสถานประกอบการให้ไดม้าตรฐาน ทั้งดา้นการบริการ ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ความสะอาดและความปลอดภยัรวมถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีให้อยูใ่นสภาพท่ี
คงเดิมมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณฑาวดี พูลเกิด (2554) ท่ีพบว่า การท่องเท่ียวท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงคน์ั้นข้ึนอยูก่บั ส่ิงดึงดูดใจ เช่น ทรัพยากรท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ี
พกั ร้านอาหาร การขนส่ง และการเขา้ถึงพ้ืนท่ี เช่น การคมนาคม เส้นทางเช่ือมโยงพื้นท่ีท่องเท่ียว
อ่ืน ๆ 
 (3) ประชาชนผูน้าํชุมชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนการท่องเท่ียว ไปจนถึงขั้นตอนการนาํแผนการท่องเท่ียวไปปฏิบติั 
เช่นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การพฒันาท่ีอยู่อาศยัให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น โฮมสเตย ์(Home Stay) ร้านอาหาร มีการรวมกลุ่มกนัอนุรักษว์ฒันธรรมหรือ
ประเพณีทอ้งถ่ินเพื่อแสดงหรือเผยแพร่แก่นกัท่องเท่ียว สร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อดูแลทรัพยากร
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระศกัด์ิ กราปัญจะ (2554) ท่ีพบว่า ชุมชนตอ้งการ
รูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริการนกัท่องเท่ียวดว้ยตนเองได ้เก่ียวเน่ืองกบั
ประเพณีทอ้งถ่ินและการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชุมชน นอกจากน้ีชุมชนตอ้งมีความตระหนกั
และให้ความสําคญัแก่การท่องเท่ียวและทรัพยากรท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี มีการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวระหวา่งชุมชนเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงกนัระหวา่งชุมชน 
 (4) นกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรมีวินยัและจิตสาํนึกในการท่องเท่ียวไม่
รบกวนหรือทาํลายทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความเส่ือมโทรม นกัท่องเท่ียวท่ี
ชอบหรือรักธรรมชาติควรใส่ใจในรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวหรือแหล่งท่ีพกัว่ามีการบุกรุก
พื้นท่ีป่าหรือไม่ ไม่ควรสนบัสนุนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีบุกรุกพื้นท่ีป่าหรือทาํลายธรรมชาติ รักษา
กฎระเบียบของสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด รักษาความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียวไม่ส่ิงขยะ
หรือสร้างความเส่ือมโทรมแก่แหล่งท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หงสกุล เมสนุกลู (ม.ป.ป.) 
พบวา่ โรงแรมสีเขียว (Green Hotel Concept) ไดรั้บความนิยมจากความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มและไดถู้กนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายท่ีสาํคญัของธุรกิจท่ีพกัแรมซ่ึง ซิก
เซน้ส์ ไฮอเวย ์(Six Senses Hideaway) เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีพกัท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในดา้น
การดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีมาตรฐานของการเป็นโรงแรมสีเขียว มีการจดัมาตรฐานของการเป็นโรงแรม
ท่ีพกัสีเขียวท่ีเป็นลกัษณะ การครอบคลุมถึงการคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
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จนทาํให้ ซิก เซ้นส์ ไฮอเวยไ์ดช่ื้อว่าเป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีมีสาขาในเครือมากมายครอบคลุมในหลาย
ประเทศ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย  
 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาครัฐ 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูป้ระการท่ีพกัตากอากาศ ขอ้เสนอแนะสาํหรับประชาชน และขอ้เสนอแนะ
สาํหรับนกัท่องเท่ียว  
 1) ขอ้เสนอแนะสาํหรับภาครัฐ  
  (1) การจดัการการปัญหาเร่ืองเอกสารสิทธิ เน่ืองจากความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัเร่ือง
เอกสารสิทธิ และผูค้รอบครองพื้นท่ีทาํให้เกิดปัญหาการบุกพื้นท่ีเพิ่ม ภาครัฐจึงแกปั้ญหาโดยการ
ประกาศใหเ้ช่าท่ีดิน ซ่ึงมีประชาชนบางส่วนยงัไม่ยอมรับและยงัมีการต่อตา้นซ่ึงภาครัฐตอ้งทาํความ
เขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งจริงจงั และตอ้งมีการหาทางออกรวมกนัเก่ียวกบัเร่ืองเอกสารสิทธิ
เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัภาครัฐ 
  (2) ภาครัฐควรมีการออกกฎระเบียบ/ ขอ้บงัคบัเพ่ือควบคุมการใชป้ระโยชน์ใน
พื้นท่ีอย่างชัดเจน การออกกฎระเบียบควรให้มีประชาชนหรือผูน้ําชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กฎระเบียบนั้นดว้ย เพราะ ประชาชนในพ้ืนท่ียอมทราบถึงปัญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง เพื่อใหทุ้กฝ่าย
เกิดความเขา้ใจตรงกนั และให้การปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน มีการประกาศและเผยแพร่กฎระเบียบ/ ขอ้บงัคบั ให้ประชาชน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งเปิดเผย 
  (3) ภาครัฐควรมีมาตรการในการควบคุมจริงจงั เช่น มีการบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ผูท่ี้
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง มีพื้นท่ีมาก การดูแลของ
ภาครัฐอาจไม่ทัว่ถึง ควรมีการแบ่งอาํนาจการดูแล และอาํนาจในการตรวจสอบให้แก่ทอ้งถ่ิน
ช่วยกนัดู และรายงานผลสู่ภาครัฐ  
 (4) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้งอยา่งชดัเจนวา่ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมแก่สภาพพื้นท่ี และเกิดความยัง่ยนืแก่การท่องเท่ียว 
 2) ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูป้ระการท่ีพกัตากอากาศ 
 (1) ผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศควรให้ความสําคญัแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในพื้นท่ี เป็นส่ิงแรก ควรสร้างสถานประกอบการท่ีเนน้รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่ทาํลาย
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ภาพแวดลอ้มเดิมท่ีมีอยู่ พฒันาการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประชาชน เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ยนืแก่ สภาพธรรมชาติในพื้นท่ี และการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 (2) ผูป้ระกอบการควรมีการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายระหว่างกนัในการดูแล
และจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศของตนเอง และสภาพแวดลอ้ม
ของพื้นท่ีอําเภอสวนผึ้ งอย่างจริงจัง  เพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนจากสถาน
ประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
 (3) ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัแก่การจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในสถาน
ประกอบการของตนเองอยา่งมีมาตรฐาน เพื่อป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
 3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับประชาชน 
  (1) ประชาชนในพ้ืนท่ีควรต่ืนตวัและใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง ช่วยกนัอนุรักษแ์ละดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของตนเอง เพ่ือท่ีสามารถใชท้รัพยากร
ในพื้นท่ีของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  (2) ประชาชนควรเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ในการพฒันาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
อาํเภอสวนผึ้ง เพื่อให้การท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประเพณีทอ้งถ่ินป้องกนัการสูญหายของ
ประเพณีทอ้งถ่ิน สร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน 
  (3) ประชาชนในพ้ืนท่ีควรให้ความสําคัญแก่อาชีพเกษตรกรรมมากข้ึน ทํา
การเกษตรอยา่งย ัง่ยนื เนน้การพ่ึงตนเอง มีการรวมกลุ่มกนัระหว่างเกษตรกรเพ่ือสร้างความเขม้แขง็
แก่กลุ่มในการผลิตสินคา้เกษตร หรือสร้างอาํนาจในการต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง 
 4) ขอ้เสนอแนะสาํหรับนกัท่องเท่ียว 
  (1) นกัท่องเท่ียวควรใหค้วามสาํคญัแก่ สถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งต่าง ๆ ไม่ท้ิงขยะใน
สถานท่ีท่องเท่ียว และไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว  
  (2) นกัท่องเท่ียวควรมีการศึกษาสภาพพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดหรือขอ้ปฏิบติัของสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด 
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปกบัการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาท่ี
ครอบคลุมและเจาะลึกมากข้ึนเกิดประสิทธิภาพและความหนา้เช่ือถือในงานวจิยัเพิ่มข้ึน 
 2) ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ ในประเดน็ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม เก่ียวขอ้งกบั
รายได ้อาชีพและคุณภาพชีวติของประชาชนอยา่งครอบคลุม เพื่อเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ี
ประชาชนไดรั้บจากการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการ 
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 3) ควรศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการปัญหาขยะในพื้นท่ี เพราะปริมาณขยะในพื้นท่ี
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และยงัขาดระบบการจดัการขยะท่ีเหมาะสมแก่พื้นท่ี 
 4) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการหาทางออกร่วมกนัระหว่างประชาชนและภาครัฐ
เก่ียวกบัเร่ืองเอกสารสิทธิและการครอบครองท่ีดินเพื่อลดความขดัแยง้ และเพ่ือให้เกิดการพฒันา
พื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนื 
 จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเชิง
ท่องเท่ียวอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี สามารถสรุปแนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
แนวทางการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไดด้งัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1 แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแนวทางการใชป้ระโยชนท่ี์ดินใหเ้หมาะสมกบั อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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แนวทางการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอ
สวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 
1) ภาครัฐ 

- ออกกฎหมาย  มาตรการควบคุม มีระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีชัดเจน  มีการกําหนดบทลงโทษแก่ผู ้ท่ีไม่
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

- มีการจดัการพ้ืนท่ีให้เหมาะสมแก่ศกัยภาพ มีการ
จดัทาํคู่มือและแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 

- พฒันาสถานประกอบการไปในเชิงคุณภาพมากข้ึน
เป็นไปในเชิงอนุรักษเ์พ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืแก่พ้ืนท่ี 

- มองหารูปแบบการทาํธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากเดิมมี
ความตระหนกัและจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

- จดัตั้งภาคีของกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศเอง
เพ่ือช่วยกนัสอดส่องดูแลปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

- จดักิจกรรมท่ีเหมาะสมคาํนึงถึงศกัยภาพของพ้ืนท่ี มี
การกระจายรายไดสู่้ชุมชน 
3) ภาคประชาชน/ผูน้าํชุมชน 

- เน้นการรวมกลุ่มกนัและสร้างเครือข่ายและมีส่วน
ร่วมกบัภาครัฐเพ่ือช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้ม  

- ให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว 

- จดัตั้งคณะกรรมการในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม มีตวัแทนภาคประชาชนเขา้
ไปเป็นกรรมการร่วมทุกระดบั 

แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดนิให้เหมาะสมกบั อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

1) ภาครัฐ 
- ส่งเสริมการทาํการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดความ

ยัง่ยืน เน้นการปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินโดยการใช้ปุ๋ย
อินทรียแ์ทนการใชปุ๋้ยเคมี 

- ส่งเสริมการจดัทาํระบบการผลิตทางการเกษตรใหเ้หมาะสมแก่พ้ืนท่ี 
- ใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัหลกัการทาํการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ ์จดัหาตลาดใหแ้ก่เกษตรกร 
- สนบัสนุนการร่วมกลุ่มของเกษตรกร 
- แกปั้ญหาสิทธิการครอบครองท่ีดินใหช้ดัเจน 

2) เกษตรกร 
- ทาํการเกษตรตามแบบระบบเศรษฐกิจพอเพียง เปล่ียนวิธีคิดในการทาํ

การเกษตร เนน้การพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพาสารเคมี  
- มุ่งเน้นความยัง่ยืนแก่สภาพแวดลอ้ม เช่น การทาํการเกษตรอินทรีย ์

เกษตรผสมผสาน 
- ใชว้สัดุจากธรรมชาติ เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต 
- การวางแผนการทาํการเกษตรของตนเองใหเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 

ด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเทีย่ว 

1) ภาครัฐ 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละการท่องเท่ียวเชิงประเพณี พฒันาแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและการกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียว 

พฒันาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีใหไ้ดม้าตรฐาน 
- การออกกฎหมาย บทลงโทษ และมาตรการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน  

2) สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
- จดัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละการท่องเท่ียวเชิงประเพณีในทอ้งถ่ิน 
- รักษาสภาพแวดลอ้มให้คงเดิมมากท่ีสุด ปรับปรุงธุรกิจท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ รับนกัท่องเท่ียว

ตามศกัยภาพของตนเอง 
- จดัตั้งภาคีระหวา่งผูป้ระกอบการเพ่ือใหก้ารท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน กระจายรายไดแ้ก่ชุมชนอยา่งเหมาะสม 

 - จดัรูปแบบการท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐาน ทั้งดา้นการบริการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
3) ภาคประชาชน/ผูน้าํชุมชน 

- มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว และการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
- รวมกลุ่มกนัอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนใหเ้กิดเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว 
- ตระหนึกและใหค้วามสาํคญัแก่ทรัพยากรท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของตน 

4) นกัท่องเท่ียว 
- เลือกพกัในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศท่ีไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปฏิบติัตามกฎระเบียบของแหล่งท่องเท่ียวอยา่งเคร่งครัด 
- ไม่สร้างความเส่ือมโทรมแก่ทรัพยากรท่องเท่ียว เช่นการท้ิงขยะไม่เป็นท่ี  

ด้านทรัพยากรกายภาพ  ด้านทรัพยากรชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  ด้านคุณภาพชีวติ 
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ภาคผนวก  

แบบสัมภาษณ์เร่ือง 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงท่องเทีย่ว 

อาํเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 



แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง หน่วยงานราชการ / หน่วยงานท้องถ่ิน  
 

เร่ือง ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ 
จังหวดัราชบุรี 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................... 
 1.2 ตาํแหน่ง.......................................................................................................................... 
 1.3 สถานท่ี................................................................. วนัท่ี........................................ 
 1.4 เพศ                 ชาย            หญิง   อาย.ุ......................................... 
 1.5 วฒิุการศึกษา.................................................................................................................... 
 
2. นโยบายของภาครัฐ 

 2.1ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินของจงัหวดัราชบุรี ในการเพ่ิมพื้นท่ีป่า พื้นท่ีสีเขียว รักษาป่าตน้นํ้า และป่าชุมชน 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 3.1ท่านคิดวา่ขอ้กาํหนด / นโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ อาํเภอสวนผึ้งในปัจจุบนัเป็น
 อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 3.2 ท่านคิดวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของอาํเภอสวนผึ้งปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีการ
 เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่น การเกษตร 
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ
 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
 3.4 เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพิ่มมากข้ึนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
4. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานประกอบการทีพ่กัตากอากาศ 

 4.1 เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพิ่มมากข้ึนประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ หรือไม่ อยา่งไร ถา้ไดรั้บประโยชน์ จะไดรั้บดา้นใดบา้ง 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.2 ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวของอาํเภอสวนผึ้งในอดีตเป็นอยา่งไร มีรูปแบบอยา่งไร 
 ปัจจุบนัมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหส้ถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศขยายตวัเพิ่มข้ึน 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4 ท่านคิดวา่การขยายตวัของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์
มนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ หรือไม่อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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5. ข้อมูลผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
5.1 ดา้นทรัพยากรทางกายภาพ 

 5.1.2 ลกัษณะของพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งเป็นอยา่งไร (พื้นท่ีราบนํ้าท่วมขงั, พื้นท่ีสูง) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.1.3 ปัจจุบนัสภาพพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.1.4 ปริมาณนํ้าและคุณภาพจากแหล่งนํ้าผวิดินของอาํเภอสวนผึ้งเป็นอยา่งไร มีเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.1.5 มีเหตุการณ์นํ้าท่วมรุนแรงในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.1.6 เคยเกิดปัญหานํ้าท่วมขงัจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.1.7 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
 คุณภาพนํ้าผวิดิน หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.1.8 ปริมาณนํ้าใตดิ้นเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง
 หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.1.9 ลกัษณะดินและชั้นดินในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร เหมาะท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นใด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 5.1.10 การชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ีเคยเกิดข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

5.2 ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
 5.2.1 ความหลากหลายชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.2.2 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ชีวภาพของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.2.3 มีการสูญเสียพื้นท่ีป่าในบริเวณท่ีสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.2.4 แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ขยายพนัธ์ุ ของพืชและสตัวป่์าไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของ
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.2.5 ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีพืชพรรณ / ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากเฉพาะถ่ินหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.2.6 มีการลดลงของพืชพรรณ / ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากเฉพาะถ่ินในพื้นท่ีดงักล่าวหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

5.3 ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 5.3.1 การกาํหนดผงัเมืองรวมของจงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งไร มีการกาํหนดไวห้รือไม่วา่
 พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งเหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ดา้นใด  
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 5.3.2 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศเป็นไปตามท่ีผงัเมือง
รวมจงัหวดักาํหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.3.3 การใชท่ี้ดินของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร ส่วนใหญ่มีการนาํท่ีดินไปใช้
 ประโยชน์ทางดา้นใดมากท่ีสุด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.3.4 มีการเปล่ียนแปลงสิทธิการถือครองท่ีดินบริเวณท่ีมีการสร้างสถานประกอบการท่ีพกั
ตากอากาศหรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.3.5 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศทาํใหเ้กิดการขาดแคลนหรือเกิด
การแยง่นํ้ากนัระหวา่งประชาชนกบัผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.3.6 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลน
ไฟฟ้าและนํ้าประปาของประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.3.7 ก่อนท่ีจะมีการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ไฟฟ้าและนํ้าประปา
ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งพอใชต้ลอดปีหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.3.8 ในอดีตในพ้ืนท่ีมีถนนก่ีหลายและมีสายหลกัก่ีสาย สภาพถนนเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.3.9 ปัจจุบนัจาํนวนถนนในพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ สภาพถนนดีข้ึนหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 5.3.10 ปัจจุบนัสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
  
 5.3.11 การเพิม่ข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อการจราจรของ
 ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

5.4 ดา้นคุณภาพชีวิต 
 5.4.1 ในอดีตประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไรมีวถีิชีวิตอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
  
 5.4.2 ปัจจุบนัประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไรมีวถีิชีวิตอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4.3 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหอ้าชีพและรายไดข้อง
ประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4.4 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีเปล่ียนไปจาก
เดิมหรือไม่ เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4.5 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัในพื้นท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 5.4.6 จาํนวนบุคลากรทางการแพทยมี์ความเพียงพอต่อการใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ี
 หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4.7 ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขา้ถึงสถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัได้
อยา่ง สะดวก สบายหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.4.8 ในพื้นท่ีมีพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4.9 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอนุรักษ์
หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.4.10 ในพื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4.11 การเพิม่ข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่ง
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
6. ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 6.1 ท่านคิดวา่การขยายตวัของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีหรือไม่อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 6.2 ท่านคิดวา่การขยายของธุรกิจสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะเพิ่มข้ึนอีก 
หรือควรจะหยดุการขยายตวั หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 6.3 ท่านคิดวา่สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะขยายตวัไปในทิศทางใด จึงจะ
สามารถก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 6.4 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ นั้นส่งผลกระทบต่อการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 6.5 ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะก่อใหปั้ญหาดา้นใดในพื้นท่ีอาํเภอ
 สวนผึ้งบา้ง 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 6.6 ท่านมีมาตรการในรับมือกบัการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีอาํเภอสวน
ผึ้งอยา่งไร เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 6.7 แนวทางในการใชป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลงท่ีดินของอาํเภอสวนผึ้งท่ีเหมาะสม 
 ควรเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 



แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง สถานประกอบการทีพ่กัตากอากาศ 
 

เร่ือง ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ 
จังหวดัราชบุรี 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ช่ือ-นามสกลุ.................................................................................................................... 
 1.2 ตาํแหน่ง........................................................................................................................... 
 1.3 สถานท่ี................................................................. วนัท่ี........................................ 
 1.4 เพศ                 ชาย            หญิง   อาย.ุ........................................ 
 1.5 วฒิุการศึกษา.................................................................................................................... 
 
2. นโยบายของภาครัฐ 

 2.1ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินของจงัหวดัราชบุรี ในการเพ่ิมพื้นท่ีป่า พื้นท่ีสีเขียว รักษาป่าตน้นํ้า และป่าชุมชน 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
3. สถานประกอบการทีพ่กัตากอากาศ 
 3.1 ปัจจยัใดท่ีทาํใหท่้านเลือกทาํสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง 
 จงัหวดัราชบุรี   
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 3.2 การดาํเนินสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ของท่าน มีความสอดคลอ้งกบันโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของรัฐหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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3.3 การดาํเนินสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศของท่าน สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

  …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
4. ข้อมูลผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 4.1 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรกายภาพ หรือไม่ เช่น  
  - เกิดนํ้าท่วมขงัในพื้นท่ี จากการสร้างส่ิงกีดขวาง ขวางทางนํ้าหรือสร้างในพ้ืนท่ี
  ลุ่มตาํท่ีไวรั้บนํ้าหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - ทาํใหส้ภาพพื้นท่ีเปล่ียนไปจากเดิมหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - คุณภาพนํ้าจากแหล่งนํ้าผวิดิน และใตดิ้นเปล่ียนไปหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.2 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ชีวภาพของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีหรือไม่ เช่น 
  - การสูญเสียพื้นท่ีป่า  

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - การสูญเสียแหล่งอาหาร/แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวแ์ละพืชพรรณในทอ้งถ่ิน 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.3 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์มนุษยห์รือไม่ เช่น 
  - ปริมาณการใชน้ํ้ าของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศส่งผลกระทบต่อการใช้
  นํ้าของชุมชนหรือไม่  

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - นํ้าท่ีนาํมาใชเ้ป็นนํ้าจากแหล่งเดียวกบัชุมชนหรือไม่ ถา้ใชแ้ลว้มีการจดัการนํ้า
  อยา่งไรไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - มีการกาํจดัของเสียจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศก่อนปล่อยออกมา 
  หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

 4.4 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีหรือไม่ 
  - อาชีพของคนในชุมชนเปล่ียนไป รายไดเ้พิ่มข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึน หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - มีการรับคนในพ้ืนท่ีเขา้มาทาํงานหรือไม่  
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

  - พื้นท่ีอนุรักษใ์นพื้นท่ีรวมถึงแหล่งโบราณคดี/ ประวติัศาสตร์เปล่ียนไปหรือไม่  
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.5 ท่านมีการจดับริเวณพ้ืนท่ีในสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ของท่านใหเ้ป็นพื้นท่ีสี
เขียวหรือไม่และมีการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 
อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.6 ท่านมีมาตรการท่ีจะรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการขยายตวัของสถานประกอบการ
ท่ีพกัตากอากาศอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ท่านคิดวา่การขยายตวัของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีหรือไม่อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.2 ท่านคิดวา่การขยายของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะเพ่ิมข้ึนอีก หรือควร
จะหยดุการขยายตวั หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.3 ทางสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ท่านมีนโยบายหรือมาตรการป้องกนัผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4 ท่านคิดวา่สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะขยายตวัไปในทิศทางใด จึงจะ
สามารถก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.5 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.6 ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะก่อใหปั้ญหาดา้นใดในพื้นท่ีอาํเภอ
สวนผึ้งบา้ง 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 5.7 ท่านมีมาตรการในรับมือกบัการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีอาํเภอสวน
ผึ้งอยา่งไร เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.8 แนวทางในการใชป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลงท่ีดินของอาํเภอสวนผึ้งท่ีเหมาะสม 
ควรเป็นอยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 



แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง ผู้นําชุมชน/ ประชาชน 
 

เร่ือง ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ 
จังหวดัราชบุรี 
…………………………………………………………………………………………………… 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ช่ือ - นามสกลุ................................................................................................................. 
 1.2 ตาํแหน่ง........................................................................................................................... 
 1.3 สถานท่ี................................................................. วนัท่ี........................................ 
 1.4 เพศ                 ชาย            หญิง   อาย.ุ......................................... 
 1.5 วฒิุการศึกษา.................................................................................................................... 
 

2. ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 2.1 ท่านคิดวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของอาํเภอสวนผึ้งปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีการ
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 2.2 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เช่น การเกษตร 
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 2.3 เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพิ่มมากข้ึนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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3. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานประกอบการทีพ่กัตากอากาศ 
 3.1 เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพิ่มมากข้ึนประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ หรือไม่ อยา่งไร ถา้ไดรั้บประโยชน์ จะไดรั้บดา้นใดบา้ง 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 3.2 ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวของอาํเภอสวนผึ้งในอดีตเป็นอยา่งไร มีรูปแบบอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 

4. ข้อมูลผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4.1 ดา้นทรัพยากรกายภาพ 

 4.1.1 ลกัษณะของพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งเป็นอยา่งไร (พื้นท่ีราบนํ้าท่วมขงั, พื้นท่ีสูง) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.2 ปัจจุบนัสภาพพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.1.3 ปริมาณนํ้าและคุณภาพจากแหล่งนํ้าผวิดินของอาํเภอสวนผึ้งเป็นอยา่งไร มีเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.4 ความสามารถในการระบายนํ้าในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.5 มีเหตุการณ์นํ้าท่วมรุนแรงในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.6 เคยเกิดปัญหานํ้าท่วมขงัจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.1.7 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
คุณภาพนํ้าผวิดิน หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.8 ปริมาณนํ้าใตดิ้นเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง
 หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.9 ลกัษณะดินและชั้นดินในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร เหมาะท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นใด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.10 การชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ีเคยเกิดข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.2 ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
 4.2.1 ความหลากหลายชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.2.2 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ชีวภาพของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.2.3 มีการสูญเสียพื้นท่ีป่าในบริเวณท่ีสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.2.4 แหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งขยายพนัธ์ุ ของพืชและสตัวป่์าไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึน
ของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.2.5 ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีพืชพรรณ/ ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากเฉพาะถ่ินหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.2.6 มีการลดลงของพืชพรรณ/ ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากเฉพาะถ่ินในพื้นท่ีดงักล่าวหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.3 ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์
 4.3.1 การใชท่ี้ดินของคนในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร ส่วนใหญ่มีการนาํท่ีดินไปใชป้ระโยชนท์างดา้นใด
 มากท่ีสุด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.2 มีการเปล่ียนแปลงสิทธิการถือครองท่ีดินบริเวณท่ีมีการสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตาก
อากาศ หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.3.3 มีการปนเป้ือนนํ้าเสียและของเสียจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ลงสู่แหล่งนํ้า
เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.4 การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนหรือเกิดการ
แยง่นํ้ากนัระหวา่งประชาชนกบัผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.5 การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า
และนํ้าประปาของประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.6 ก่อนท่ีจะมีการเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ไฟฟ้าและนํ้าประปาใน
พื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งพอใชต้ลอดปีหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.3.7 ในอดีตในพื้นท่ีมีถนนก่ีหลายและมีสายหลกัก่ีสาย สภาพถนนเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3.8 ปัจจุบนัจาํนวนถนนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ สภาพถนนดีข้ึนหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3.9 ปัจจุบนัสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3.10 การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อการจราจรของ
 ประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.4 ดา้นคุณภาพชีวิต 
 4.4.1 ในอดีตประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไรมีวถีิชีวิตอยา่ง 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.2 ปัจจุบนัประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไรมีวถีิชีวิตอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.3 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหอ้าชีพและรายไดข้อง
ประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.4 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีเปล่ียนไปจาก
เดิมหรือไม่ เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.4.5 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัในพื้นท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.6 จาํนวนบุคลากรทางการแพทยมี์ความเพียงพอต่อการใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ี
 หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.7 ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขา้ถึงสถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัได้
อยา่ง สะดวก สบายหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.8 ในพื้นท่ีมีพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.9 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอนุรักษ์
หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.10 ในพื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.11 การเพิม่ข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่ง
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



168 

5. ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ท่านคิดวา่การขยายตวัของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีหรือไม่อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.2 ท่านคิดวา่การขยายของธุรกิจสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะเพิ่มข้ึนอีก 
หรือควรจะหยดุการขยายตวั หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.3 ท่านมีมาตรการท่ีจะรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการขยายตวัของสถานประกอบการ
ท่ีพกัตากอากาศ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.4 ท่านคิดวา่สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะขยายตวัไปในทิศทางใด จึงจะ
สามารถก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.5 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ นั้นส่งผลกระทบต่อการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

5.6 ท่านคิดวา่สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะขยายตวัไปในทิศทางใด จึงจะเกิด
ประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคมมากท่ีสุด 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 



แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง องค์กรพฒันาเอกชน 
 

เร่ือง ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิเชิงท่องเทีย่ว อาํเภอสวนผึง้ 
จังหวดัราชบุรี 
…………………………………………………………………………………………………… 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ช่ือ-นามสกลุ................................................................................................................... 
 1.2 ตาํแหน่ง........................................................................................................................... 
 1.3 สถานท่ี................................................................. วนัท่ี........................................ 
 1.4 เพศ                 ชาย            หญิง   อาย.ุ........................................ 
 1.5 วฒิุการศึกษา.................................................................................................................. 
 
2. ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

 2.1 ท่านคิดวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของอาํเภอสวนผึ้งปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีการ
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 2.2 เม่ือมีสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ เพิ่มมากข้ึนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ
ประชาชนในพื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อมูลเกีย่วกบัสถานประกอบการทีพ่กัตากอากาศ 
 3.1 ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวของอาํเภอสวนผึ้งในอดีตเป็นอยา่งไร มีรูปแบบอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 3.2 ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหส้ถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศขยายตวัเพิ่มข้ึน 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อมูลผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1ดา้นทรัพยากรกายภาพ 
 4.1.1 ลกัษณะของพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งเป็นอยา่งไร (พื้นท่ีราบนํ้าท่วมขงั, พื้นท่ีสูง) 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.2 ปัจจุบนัสภาพพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.1.3 ปริมาณนํ้าและคุณภาพจากแหล่งนํ้าผวิดินของอาํเภอสวนผึ้งเป็นอยา่งไร มีเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.4 ความสามารถในการระบายนํ้าในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.5 มีเหตุการณ์นํ้าท่วมรุนแรงในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.6 เคยเกิดปัญหานํ้าท่วมขงัจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.1.7 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
คุณภาพแหล่งนํ้าทัว่ไป หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.1.8 ปริมาณนํ้าใตดิ้นเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี อาํเภอสวนผึ้ง
 หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
  
 4.1.9 ลกัษณะดินในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร เหมาะท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้นใด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.1.10 การชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นท่ีเคยเกิดข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.2 ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
 4.2.1 ความหลากหลายชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.2.2 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ชีวภาพของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.2.3 มีการสูญเสียพื้นท่ีป่าในบริเวณท่ีสร้างสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.2.4 แหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งขยายพนัธ์ุ ของพืชและสตัวป่์าไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึน
ของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.2.5 ในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีพืชพรรณ/ ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากเฉพาะถ่ินหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.2.6 มีการลดลงของพืชพรรณ/ ส่ิงมีชีวิตท่ีหายากเฉพาะถ่ินในพื้นท่ีดงักล่าวหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.3 ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 4.3.1 การใชท่ี้ดินของคนในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร ส่วนใหญ่มีการนาํท่ีดินไปใชป้ระโยชน์
 ทางดา้นใดมากท่ีสุด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.2 มีการเปล่ียนแปลงสิทธิการถือครองท่ีดินบริเวณท่ีมีการสร้างสถานประกอบการท่ีพกั
ตากอากาศหรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.3 มีการปนเป้ือนนํ้าเสียและของเสียจากสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศลงสู่แหล่ง
นํ้าเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคหรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.3.4 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนหรือเกิด
การแยง่นํ้ากนัระหวา่งประชาชนกบัผูป้ระกอบการท่ีพกัตากอากาศ หรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3.5 ในอดีตในพ้ืนท่ีมีถนนก่ีหลายและมีสายหลกัก่ีสาย สภาพถนนเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3.6 ปัจจุบนัจาํนวนถนนในพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ สภาพถนนดีข้ึนหรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.3.7 ปัจจุบนัสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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4.3.8การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อการจราจรของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

4.4 ดา้นคุณภาพชีวิต 
 4.4.1 ในอดีตประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไรมีวถีิชีวิตอยา่ง 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.2 ปัจจุบนัประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอะไรมีวถีิชีวิตอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.3 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ทาํใหอ้าชีพและรายไดข้อง
ประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.4 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งมีเปล่ียนไปจาก
เดิมหรือไม่ เม่ือมีการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.5 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัในพื้นท่ี มีเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.6 จาํนวนบุคลากรทางการแพทยมี์ความเพียงพอต่อการใหบ้ริการประชาชนในพื้นท่ี
 หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 4.4.7 ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขา้ถึงสถานพยาบาล โรงพยาบาลและสถานีอนามยัได้
อยา่ง สะดวก สบายหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.8 ในพื้นท่ีมีพื้นท่ีอนุรักษห์รือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.9 การเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีอนุรักษ์
หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 4.4.10 ในพื้นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์หรือไม่ 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 4.4.11 การเพิม่ข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่ง
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ท่านคิดวา่การขยายตวัของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีหรือไม่อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.2 ท่านคิดวา่การขยายของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะเพ่ิมข้ึนอีก หรือควร
จะหยดุการขยายตวั หรือไม่ อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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 5.3 ท่านคิดวา่สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ ควรจะขยายตวัไปในทิศทางใด จึงจะ
สามารถก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 
 5.4 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ นั้นส่งผลกระทบต่อการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 
 5.5 ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะก่อใหปั้ญหาดา้นใดในพื้นท่ีอาํเภอ
สวนผึ้งบา้ง 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.6 ท่านคิดวา่การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศ นั้นส่งผลกระทบต่อการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินของประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้งหรือไม่ 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 

 5.7 ท่านมีมาตรการในรับมือกบัการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีอาํเภอสวน
ผึ้งอยา่งไร เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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