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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนและ 3) ศึกษาผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method) 3 วิธีการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตการณ์ (Observation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ครั้งนี้ จ านวน 44 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนและประชาชนภายนอกชุมชน 
(กลุ่มนักท่องเที่ยว) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนแบ่งออกเป็น  2 

ช่วงคือ 1) ช่วงแก้ไขวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนใช้กลยุทธ์  4 ขั้นตอนคือ (1) ให้ความรู้กับ
ประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน (2) จัดตั้งกลุ่มเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติจากความต้องการของประชาชน (3) ออกกฎหมายควบคุม โดยผ่านข้อบัญญัติ
ท้ องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (4) มี การจัดตั้ งหน่ วยงานขึ้ น รับผิ ดชอบ  2) ช่ วง
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนใช้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในชุมชน 

2. กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า ชุมชนให้ความส าคัญในทุก
องค์ประกอบในการสื่อสารได้แก่ (1) ผู้ส่งสาร คือ ผู้น าชุมชน และกลุ่มแกนน าชุมชนเป็นผู้ส่งสารหลัก 
(2) เนื้อหาสาร เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน (3) สื่อ/ช่องทาง เน้นการ
ประชุมทั้งแบบเป็นทางการ (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล) การประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
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(สภากาแฟ) โดยใช้สื่อบุคคลร่วมด้วยเพ่ือโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (4) ผู้รับสาร ได้แก่
ประชาชนในชุมชน โดยค านึงถึงทักษะ ทัศนคติและระดับความรู้ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ลักษณะสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ (1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร ได้แก่  การให้
ข้อมูลข่าวสารของผู้น าชุมชน (Inform) (2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้น าชุมชน (Consult) และการเกี่ยวข้อง (Involve) ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (3) 
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ได้แก่ การให้ความร่วมมือ (Collaboration) และ การเสริมอ านาจแก่
ประชาชน (Empower) 

3. ผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแบ่งออกเป็น  2 มุมมอง (1) มุมมองจาก
ประชาชนภายในชุมชน คือ ประชาชนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน (2) มุมมองจากประชาชนภายนอกชุมชน (นักท่องเที่ยว) 
คือ ชุมชนประสบความส าเร็จในการสื่อสารการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้เนื้อหาสารของชุมชน
และเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนประความส าเร็จด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ คือ 1) เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) เกิด
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของชุมชน และ 3) เกิดความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ประสบความส าเร็จได้จากการ
เลือกใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและ
บริบทชุมชนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของชุมชนสืบไป 
 



 ค 

ABSTRACT 
ABSTRACT 

  
Title of Thesis The usage of Communication to Create Community 

Participation in Natural Resource Management toward 
Sustainable Tourism:Tha Phru - Ao Tha Lane 
Community, Krabi 

Author Thanchanok Changrua 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2017 

  
 

The objectives of this research are to 1)  study community natural resource 
management toward sustainable tourism, 2) analyze the communication processes to 
create community participation in natural resource management toward sustainable 
tourism, and 3) examine the consequence of communication to create participation in 
community natural resource management toward sustainable tourism:   ThaPhru – Ao 
ThaLane Community, Krabi.  This study, as qualitative research, has collected 
information via three methods, in-depth interview, focus group, and observation among 
44 inspected samples in various groups of people, including community leaders, local 
villagers, and non-local people (tourists). 

The study result indicates that: 
1.  The natural resource management of this community towards sustainable 

tourism could be separated into two phases.  1)  During natural resource crisis, there 
were four steps of executive management processes (1)  educating people on issues 
related to natural resource problems in the community, (2) establishing a group for the 
natural resource management from the needs of the people, ( 3)  enacting local 
ordinance of the local government to protect the community natural resource, (4) the 
establishment of a responsible agency.  2)  During the abundance of the natural 
resource, the community used sustainable tourism concepts and ecotourism 
management styles to conserve the natural resources of the community along with 
generating income for the people in the community. 
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2.  For the communication process to create community participation, the 
community attached importance to every element of communication.  Namely, 1) 
“senders” are a community leader and community principals as the primary senders, 2) 
“messages” are related to the situation of the natural resource problems of the 
community, 3) “media / channel” emphasizes both formal meetings (Village / District 
Community Meetings)  and informal meetings (Coffee Forums) , 4)  Recipients include 
people in the community—their skills, attitudes and the level of knowledge were 
especially taken into account. In this regard, the community participation was divided 
into three levels, (1) participation as recipient role was the provision of information to 
community leaders, ( 2)  participation as messenger role included listening to the 
opinions of people and involving in people discussions, (3)  participation as planners 
was  collaborations and the empowerment of people. 

3.  The consequence of communication to create participation in community 
natural resource management toward sustainable tourism is divided into 2 views, (1) 
the view from the people within the community is that the people in the community 
were involved in solving community natural resource issues and sustainable tourism 
management, (2)  the view from outside the community ( tourists)  is the community 
success in tourism communications—tourists have been aware of the community 
informative substance, continuously participated in ecotourism activities of the 
community, eventually achieved sustainable tourism covering three dimensions, 1) 
being conscious of tourism resource conservation, 2)  participation in the community 
benefits, 3) being satisfied among tourists. 

In conclusion, the communication to create participation in the community 
natural resource management toward sustainable tourism:  ThaPhru – Ao ThaLane 
Community, Krabi has been achieved through the use of management strategies and 
communication strategies consistent with issues and community context, consequently 
causing tourism sustainability ever. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจาก
ได้รับความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ผู้ให้ความกรุณารับ
เป็นที่ปรึกษาและสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน า ข้อชี้แนะและให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์
แก้ว ผู้ให้ความกรุณาในการเป็นประธานกรรมการและรองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ ผู้เป็น
กรรมการในการให้ค าชี้แนะและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

ขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ที่ทรงเมตตาตอบรับดุอาอฺ (ค าวิงวอน) จากข้าพเจ้าจนสามารถ
ท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีคุณภาพงานที่ดี เมตตาให้การงานทุกอย่าง
เป็นไปด้วยความง่ายดาย นอกจากนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองในการให้
ความช่วยเหลือ ประสานงาน ติดต่อผู้น าชุมชนและประชาชนในต าบลท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ในการให้สัมภาษณ์ รวมทั้งเอ้ือเฟ้ือข้อมูล เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณปะกับมะ ทุกคนในครอบครัวและร้อยโทอรินทร์ เถาว์กลอย ก าลังใจ
ส าคัญของข้าพเจ้า ที่คอยให้ค าปรึกษาเป็นก าลังใจและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จของข้าพเจ้าเสมอมา โดย
การท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากทุนการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เงินแผ่นดินที่เก้ือหนุนการศึกษาของข้าพเจ้า 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“…ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็น
อย่างดี ข้อส าคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไป
โดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ 
ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึง
ประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” พระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 (ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
กรมป่าไม้, 2554) จากพระราชด ารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้ความส าคัญในเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลควบคู่กัน โดยเน้นย้ าเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างยั่งยืน สืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันทั้ งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนได้น าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การท่องเที่ยว  

เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันจึงพบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการ
ท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (Conservation tourism) หรือการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ" (Ecotourism) เข้ามาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของ
การท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆโดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือตระหนักถึง
คุณค่าต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2542) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 -2560 ในการวางนโยบายแนวคิดการวัดความส าเร็จ
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ของการพัฒนา จากเดิมมุ่งเน้นผลส าเร็จในเชิงปริมาณค านึงถึงจ านวนและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการวัดผลส าเร็จในหลายมิติมากขึ้น ค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างให้เกิดความสมดุลและเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (อระนุช โกศล และโชคชัย สุทธาเวศ, 2556) เช่นเดียวกับจังหวัดกระบี่จัดเป็น 1 
ใน 5 จังหวัดต้นๆ ของประเทศไทยที่สามารถท ารายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศมากเป็น
ล าดับที่  4 รองจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) โดยในปี 
2559 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีจ านวนมากถึง 1,650,174 คน
(กรมการท่องเที่ยว, 2559)  ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ยังประสบผลส าเร็จด้านการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าพรุ –บ้านอ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
เป็นพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนกระทั่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ถึง 2 ครั้งโดยครั้งแรกในปี 2546 ชุมชนท่าพรุ – อ่าท่าเลนจังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ครั้งที่ 5 ประเภทชุมชน “ประชาคมปกป้องชายฝั่งกระบี่” และครั้งที่ 2 ในปี 2552 ได้รับรางวัล
“สิปปนนท์  เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน (ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552) 
โดยความส าเร็จของชุมชนจากการได้รับรางวัลถึง  2 ครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหลายสาขาอาชีพ ทั้ง
นักวิชาการ ผู้แทนชุมชน สื่อมวลชน นักอนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น ท าการพิจารณาโดยมี
ขั้นตอนดังนี้  (1) คณะท างานภูมิภาคชุดกลั่นกรอง พิจารณาผลงานจากการสรรหาและหาและ
การรับสมัคร โดยการลงพ้ืนที่และเสนอผลงานที่ เข้าข่ายแก่คณะกรรมการคัดเลือก (2) 
คณะกรรมการคัดเลือกจะประชุมพิจารณาผลงานจากการน าเสนอของคณะท างานภูมิภาค (3) 
คณะกรรมการคัดเลือกลงพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาผลงาน (4) คณะกรรมการคัดเลือกประชุมเพ่ือ
พิจารณาผลงานน าเสนอคณะกรรมการตัดสิน และขั้นตอนที่ (5) คณะกรรมการตัดสินประชุม
พิจารณาผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยใช้หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาดังนี้ (1) เป็นชุมชน 
หรือเครือข่ายชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 2) เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่ใช้ความรู้ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดประชาสังคม และมี
การจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียง (3) ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มี
ความเชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรดิน น้ า ป่า และ(4) 
ผลงานดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติต่อไปได้ (วันชัย ตันติวิทยา
พิทักษ,์ 2551)  
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ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ของ
ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สภาพพ้ืนที่เป็นป่าชายเลน มีสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน (วีระศักดิ์ กราปัญจะ, 2554) โดยสภาพของ
ชุมชนในอดีตประสบกับปัญหาทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งปัญหาทรัพยากรป่าชายเลนซึ่ง
เป็นทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญที่ใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าในชุมชนถูกท าลาย การถูกบุกรุกจากเรือ
อวนรุน- อวนลากของนายทุนต่างถิ่นที่เข้ามากอบโกยกวาดต้อนทรัพยากรทางทะเลได้รับความ
เสียหายอย่างรุนแรง จนกระทั่งชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันวิกฤติดังกล่าว น ามาสู่การ
ท่องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืนที่ ส ามารถสร้างรายได้ ให้ กับประชาชนโดยไม่ส่ งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจวบจนปัจจุบัน (สถาบันลูกโลกสีเขียว, 2546) โดยสามารถแบ่ง
สถานการณ์ออกเป็น 3 ยุคตามท่ีกล่าวไว้ในข้างต้นดังนี้  

ยุคที1่ วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย (พ.ศ.2512 -2534) 

เมื่อปี พ.ศ. 2525 พ้ืนที่ของชุมชนท่าพรุ – อ่านท่าเลนจังหวัดกระบี่ ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ย้ายมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงาและอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื่องด้วยวิถีชีวิตแต่เดิมที่ผูกพันและ
เชื่อมโยงกับทะเล ประชาชนส่วนใหญ่จึงปลูกบ้านยื่นออกไปในทะเลและประกอบอาชีพประมง
พ้ืนบ้าน  

 

ภาพที่ 1.1 สภาพบ้านเรือนของประชาชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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ภายในชุมชนมีพ้ืนที่เป็นป่าพรุกว้างประมาณ 80 เมตรกั้นหมู่บ้านท่าพรุกับพ้ืนที่อ่ืนไว้ ภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบติดทะเล มีพ้ืนที่ป่าชายเลนจ านวนกว่า 2,000 ไร่ ประกอบด้วยพรรณ
ไม้ส าคัญเช่น ต้นโกงกาง แสม เป็นต้น ซึ่งทางรัฐบาลจัดสรรให้นายทุนใช้สิทธิในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าชายเลนดังกล่าวโดยการให้สัมปทาน จึงมีการตัดไม้ป่าชายเลนเพ่ือน ามาท า
เชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่า “ถ่านไม้โกงกาง”และน าไปขายยังประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้เกิดวิกฤติขาด
แคลนทรัพยากรของชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากป่าไม้ชายเลนถูกท าลาย ล าคลองตื้นเขินจาก
การทิ้งเศษไม้ลงในป่าชายเลนและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสัตว์น้ าในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง 
เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าถูกท าลาย และเมื่อทรัพยากรสัตว์น้ า ลดน้อยลง
ประชาชนบางกลุ่มจึงหันมาท าประมงผิดวิธีโดยการใช้อวนรุน อวนลาก หรืออุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ า
ที่มีขนาดตาข่ายถี่ขึ้น เพ่ือให้ได้ปริมาณสัตว์น้ าเพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ า
ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วชาวบ้านไม่สามารถท าประมงพ้ืนบ้านต่อไปได้ ต้องออกเรือไปท าประมง
ไกลขึ้น เสี่ยงอันตรายและกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันครอบครัวของคนในชุมชนรวมทั้ง
กระทบต่อระบบนิเวศของชุมชนอย่างรุนแรง จากกวิกฤตดังกล่าวจึงก่อเกิดการสื่อสารเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขึ้นเป็นครั้งแรก โดยประชาชนในชุมชนจัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบลเพ่ือพุดคุยแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นร่วมกัน  ในการข้อสรุปและสาเหตุที่ ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนถูกท าลาย รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนโดยผู้น าชุมชนใช้
การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้เข้าใจให้กับคนในชุมชนให้รับทราบถึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในระยะยาวจาก
การท าประมงผิดวิธี ท าให้ชาวบ้านละเลิกการท าประมงเชิงท าลายหันมาท าประมงอย่างถูกวิธี 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนฟื้นตัว ระบบนิเวศน์เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง  

ยุคที ่2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่น (พ.ศ. 2535  - 2539) 

หลังจากที่ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ท้องทะเลของชุมชนอีกครั้ง ในระยะต่อมาคือ ยุคที่ 2 
ในปี พ.ศ. 2538  มีกลุ่มเรือประมงของกลุ่มนายทุนจากจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากพ้ืนที่อ่ืนๆเข้า
มาท าการบุกรุกพ้ืนที่น่านน้ าของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ โดยการใช้เรืออวนรุน 
อวนลาก เข้ามาท าการประมงโดยในแต่ละครั้งเรืออวนรุน-อวนลาก จะกวาดเอาสัตว์น้ าหน้าดิน 
สัตว์น้ าวัยเจริญพันธ์ไปด้วยในปริมาณมากกว่า1 ตัน  ส่งผลให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหา
ทรัพยากรสัตว์น้ าที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนยังยึดอาชีพประมงพ้ืนบ้าน
เป็นอาชีพหลักจึงเกิดความหวงแหนน่านน้ าแห่งนี้ เพราะเปรียบเสมือน “หม้อข้าว” ของคนใน
ชุมชน ผู้น าชุมชนจึงได้ออกมาตรการปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่าง
แกนน าชุมชน ซึ่งในขณะนั้น นายสมชาย เหล่าสกุล ด ารงต าแหน่งก านันต าบลเขาทอง นายมะ
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หมูด รักดี อิหม่ามประจ ามัสยิดต าบลเขาทอง และผู้น าชุมชนได้ปะทะกับกลุ่มเรืออวนรุน-อวน
ลาก เกิดการยิงต่อสู้กันในระหว่างการลาดตระเวน โดยก่อนหน้านั้นแกนน าได้ท าการสื่อสารไปยัง
หน่วยงานภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ ปราบปราม ป้องกันเรืออวนลากอวนรุนเหล่านี้แต่กลับ
พบว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้ในปี 2538-2539 ได้มีการจัดตั้ง
กลุ่ม “ประมงพ้ืนบ้าน”ขึ้นโดยให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้
ชุมชนสามารถจับเรืออวนรุน อวนลากได้จ านวนมากถึงประมาณ 19 ล าต่อคืน และหลังจากการ
ปราบปรามอวนรุน อวนลากจนหมดจากน่านน้ าของชุมชนแล้ว  จึงเกิดการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์
น้ า เพ่ิมแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์น้ าโดยการสร้างบ้านปลา หรือปะการังท าเทียม และปล่อยพันธ์
พันธุ์สัตว์น้ า เช่น กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย กุ้งกะพง น ามาปล่อยลงในป่าชายเลนเพ่ือเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์น้ าสู่ท้องทะเล ทั้งจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนแห่ง
นี้เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน ผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่น มีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการป่า
ชุมชนท าหน้าที่ดูแล สอดส่องการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของประชาชนในพื้นที่และป้องกันการ
การบุกรุกของเรืออวนรุน-อวนลากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและครอบคลุมในเรื่องกฎระเบียบการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในยุคถัดมา 

ยุคที ่3 การอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

เมื่อเกิดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าและดูแลปกป้องป่าชุมชนอย่างเป็นระบบแล้ว ต่อมาในยุค
ที ่3 ปี ผู้น าชุมชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เนื่องจากการประกอบอาชีพประมงมีมากขึ้นตามจ านวนของประชากรที่เพ่ิมขึ้นในชุมชน 
ประกอบกับสภาพชุมชนในช่วงนี้เป็นยุคที่กระแสวัตถุนิยม คืบคลานเข้ามาในพ้ืนที่ของชุมชน จาก
เดิมวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบง่ายท าประมงเพ่ือยังชีพแล้วจึงน าส่วนที่เหลือ
จากการบริโภคในครอบครัวน าไปขาย อาจกลายเป็นมุ่งจับสัตว์น้ าเพ่ือน ามาขายเพียงอย่างเดียว
เพราะต้องการรายได้มากขึ้น จึงได้ริเริ่มแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ (Ecotourism) ขึ้น โดย
พิจารณาความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติภายในป่าชุมชนที่ประกอบไปด้วยภูเขาหินปูนที่
หลากหลายด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ เช่น ตะเคียนหิน ตะเคียนทราย ปรง ไผ่ไหล ตะเคียนสาม
พอน เตยหิน กล้วยไม้เหลืองกระบี่ รองเท้านารีเหลืองกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่น
ในด้านความหลากหลายของระบบนิเวศ ภายในป่าชุมชนประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ ได้แก่ 
โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ถั่วขาว ปรงทะเล ตะบูนด า ตะบูนขาว เป็นต้น อีกทั้งสัตว์ป่าซึ่งมี
ทั้งสัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ครอบคลุมไปจนถึงสัตว์น้ า เช่น ค่างหัวหอก ลิงแสม ตัวนิ่ม นกบิน
หลาดง (กางเขนดง) นกกรงหัวจุก งูจงอาง นกกินปลา ตะกวดป่าชายเลน กบถูเขา และ
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ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งได้แก่ หอยชักตีนและกุ้งชนิดต่างๆ นอกจากนี้ภายในป่าชุมชนยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งความสวยงามทางธรรมชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้แก่วังขนาบน้ า 
มีลักษณะเป็นวังขนาดใหญ่บริเวณเขาขนาบน้ า ช่วงน้ าขึ้นจะมีสีมรกตสวยงามมาก, อ่าวทราย อยู่
ทางด้านนอกของเขาขนาบน้ า พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นหาดทรายขาวละเอียด , โครงกระดูก
ชาวเล มีอยู่ตามซอกถ้ าหน้าผาสูงชัน อายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ ซึ่งคนโบราณ
มีประเพณีในการแยกเก็บศพผู้หญิงกับผู้ชายโดยใช้สัญลักษณ์จากทะเล เช่น ศพผู้หญิงจะมีเหล็ก
เจาะเปลือกหอย ศพผู้ชายจะมีฉมวก เป็นต้น , ภาพเขียนโบราณ เป็นภาพเขียนตามผนังหน้าผา 
ส่วนมากเป็นรูปปลากับเต่า ยังไม่สามารถระบุอายุได้ เนื่องจากยังไม่เคยมีการส ารวจจากกรม
ศิลปากร, ถ้ าปลาดุก เป็นถ้ าที่มีน้ าทะเลท่วมถึง มีช่องทางทะเลเข้าอ่าวโกงกางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่
อยู่ของปลาดุกทะเลและผาหินงาม เป็นหน้าผาที่มีลวดลายสวยงาม จนได้รับสมญานามว่า 
“Paradise Canyon” (สถาบันลูกโลกสีเขียว, 2546) จากความโดดเด่นและความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมานี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี  2559 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่จ านวนทั้งสิ้น 72,808 คน (ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552) ประชาชน
ในพ้ืนที่มีรายได้เสริมนอกจากการท าประมงโดยหันมาประกอบชีพด้านการท่องเที่ยวไปควบคู่ไป
กับกับการสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

จากวิกฤติที่เกิดขึ้นในชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
ชุมชน ที่มีกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการภายใต้การ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความ
ร่วมมือ เกิดความรัก หวงแหน และเกิดจิตส านึกในการปกป้องดูแลและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถักทอส่งเสริมความเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา การ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยืน  ชุมชนท่ าพรุ  - อ่าวท่ าเลน จั งหวัดกระบี่  โดยวิ เคราะห์จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีร่วมของชุมชน ตลอดจนศึกษาผลของการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในทุกมิติของการสื่อสารของชุมชนและ
สามารถหาข้อสรุปที่เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นแบบอย่างการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสื่อสาร
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารนับเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการให้ประสบผลส าเร็จได้ ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นจิตส านึกในการสืบ
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สานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของการ
ท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบไป  
 

1.2 ปัญหาน าการวิจัย 

1.2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่า
พรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นอย่างไร 

1.2.2 กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นอย่างไร 

1.2.3 ผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.3.1  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

1.3.2 เพ่ือวิ เคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ 

1.3.3 เ พ่ื อศึ กษ าผลของการสื่ อ ส าร เพ่ื อการสร้ า งมี ส่ วน ร่ วม ใน การจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและ
ผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
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ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ โดยรวบรวมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปัญหา เอกสารงานวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการสนทนากลุ่ม 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
(2) กลุ่มประชาชนที่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่
และ (3) กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน และ (4) นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ 

 1) กลุ่มผู้บริหาร 

 จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนผู้ที่เป็นแกนน า
ในการริเริ่มการบริหารจัดการและประธานกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ดังนี้ 

1.1 นายสมชาย เหล่าสกุล (อดีตก านันต าบลเขาทอง) ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง จังหวัดกระบี่ เป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณความ
เป็นนักอนุรักษ์ มีความรอบรู้และเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนทั้งยังเป็นบุคคลที่ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตอีกด้วย 

1.2 นายมะหมูด รักดี อิหม่ามประจ าชุมชน ประธานป่าชุมชน ชุมชนท่า
พรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ และปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ทอง จังหวัดกระบี่ เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในชุมชนอีกท่านหนึ่งใน
ฐานะผู้น าทางศาสนาและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในชุมชนแห่งนี้ 

1.3 นายจเร พวงนุ่น ต าแหน่ง ก านันต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ 
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1.4 ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่  

นายอภิศักดิ์ ดินแดง (ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าพรุ)  

นายสราวุธ บ ารุง (ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเลน)  

 2) กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ 

เป็นการสนทนาแบบกลุ่มกับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
ชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ได้แก่ (1) สมาชิกกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน, (2) 
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนและ (3) สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

3) ประชาชนกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน 

   เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่ม
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนที่
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน 2) ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และ3) ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน 

4) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ  – อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ 

  เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยและ 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ท าการศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนบ้านท่าพรุ - อ่าวท่าเลน อ าเภอ
เมืองจังหวัดกระบี่ 
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1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาในประเด็น “การ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่” ไว้ดังนี้ 

1.5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง หลักการด าเนินการและกลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างชาญฉลาด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและ สามารถน ามาใช้ได้อย่างยั่งยืนมีระยะการใช้งานยาวนานที่สุด ในที่นี้คือการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ โดยศึกษา
กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและรูปแบบของการจัดการป่าชุมชน
ครอบคุลมในประเด็นต่างๆทั้งในด้านนิเวศวิทยา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และสังคม
วัฒนธรรม  

 1.5.2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองและนักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ค านึงถึงความมั่นคงของ
ระบบนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยในที่นี้
หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ตามหลักการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ 1) มิติด้านการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 2) มิติ
ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและ  3) มิติด้านการสร้างการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

1.5.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนใช้ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักษาระบบนิเวศอย่างมั่นคงน าไปสู่การจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยอาศัย
รูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ของชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ โดยวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบและลักษณะกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมทั้งศึกษาในประเด็นหลักการ
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ท างาน การเตรียมความพร้อมโดยประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวตามหลักการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 

1.5.4 การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบการสื่อสารของชุมชนใน
การถ่ายทอด รับรู้ข่าวสารระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มคนในชุมชน ในที่นี้มุ่งเน้น
ศึกษาการสื่อสารชุมชนในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆของประชาชนในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ตามองค์ประกอบการสื่อสาร ตลอดจนศึกษาในประเด็นของลักษณะการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมและระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

1.5.5 การสื่อสารการท่องเที่ยว หมายถึง บทบาทของการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับ
แง่มุมของการท่องเที่ยวภายใต้กระบวนทัศน์ของการท่องเที่ยวและกระบวนทัศน์ของการสื่อสาร 
ในที่นี้ใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร (S M C R) เพ่ือศึกษา
บทบาทของการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในการวิเคราะห์ผล
ของการสื่อสารของชุมชน จากมุมมองของบุคคลภายนอกชุมชนในที่นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยว 

1.5.6 ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การศึกษาผลของการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ ในที่นี้แบ่งออกออกเป็น 2 
ระดับ 1) ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยวัดจากมุมมองของประชาชนใน
ชุมชนและ 2) ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวัดจากมุมมองของประชาชน
ภายนอกชุมชนในที่นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ 2) ด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน 
ตลอดจนด้านที่ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1.5.7 ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบ่ี หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่  5 ของต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยผู้ วิจัยเลือกเก็บข้อมูลในที่นี้
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร, กลุ่มประชาชนในชุมชนและกลุ่มประชาชนภายนอกชุมชน 

1.5.7.1 กลุ่มผู้บริหาร หมายถึง ผู้น าชุมชนผู้ที่เป็นแกนน าในการริเริ่มการบริหาร
จัดการและประธานกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ ได้แก่ 1) นายสมชาย เหล่าสกุล (อดีตก านันต าบลเขาทอง) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง จังหวัดกระบี่ 2) นายมะหมูด รักดี อิหม่ามประจ าชุมชน 
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ประธานป่าชุมชน ชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ และด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาทอง จังหวัดกระบี่ 3) นายจเร พวงนุ่น ก านันต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ และ 4) ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ดินแดง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าพรุ และนายสราวุธ บ ารุง ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเลน  

1.5.7.2 ประชาชนในชุมชน หมายถึง คนในชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัด
กระบี่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในชุมชนท่าพรุ- อ่าว
ท่าเลน จังหวัด ได้แก่ สมาชิกกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน และ
สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 2กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนได้แก่ 
ประชาชนที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน , ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

1.5.7.3 ประชาชนภายนอกชุมชน หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ชุมชนบ้านท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ประชาชนที่สนใจได้รับทราบกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนตนเองต่อไป 

2. หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่สนใจ สามารถน าองค์ความรู้จากกงานวิจัยในครั้งนี้
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ด าเนินการการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการหรือการแก้ปัญหา
ในมิติอ่ืนในสังคมต่อไป 

3. สามารถน าความรู้จากประเด็นการสื่อสารในการบริหารจัดการในการวิจัยในครั้งนี้ไป
ปรับใช้กับโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ภาพรวมการพัฒนาของประเทศได้อย่างยั่งยืน 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่” มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือ
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วม  ลักษณะ ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและศึกษาผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ 

 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสนับสนุน
ผลการวิจัยและเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

2.4 ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการท่องเที่ยว 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง 

2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
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2.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญ
ในการด ารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นชุมชนย่อมมีความสามารถในการดูแล ปกป้องรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้ส าหรับใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการแย่งชิงหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในท้องถิ่นอีกด้วย  (อุดม
ศักดิ์ สินธิพงษ์, 2558) สอดคล้องกับ (กาญจนา แก้วเทพ, ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์, วราพร ศรีสุพรรณ, 
สิทธิชัย เทวธีระรัตน์และจ านง บัวเนียว, 2549) ได้เน้นย้ าเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่า ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าจะ
ด้วยเรื่อง ( ป่า น้ า อากาศ ดิน ต้นไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ) ด้วยสาเหตุ 3 ประการดังนี้ 

 1) เพื่ อ ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ข อ งก ารด า เนิ น งาน  เนื่ อ งจ าก ป ระ เด็ น เรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่กว้าง มีลักษณะกระจายตัว เมื่อเกิดปัญหาจึงมี
ลักษณะกระจัดกระจายไร้ขอบเขต ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจึงต้องมีการระดม
ทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวางและกระจายตัวด้วยเช่นกัน 

2) ค านึงถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้น  เมื่อเกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ประชาชนในท้องถิ่นคือผู้ที่ ได้ รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก ดังนั้ นการตัดสินใจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย 

3) ประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นปัญหาที่ “คนทุก
คน” มีส่วนร่วมในการสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นในการแก้ ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงนับว่าการสื่อสารทุกประเภท
เป็นกลไกส าคัญที่ผลักดันให้กระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.1.1ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(วิชัย เทียนน้อย, 2538) ได้ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้
ว่า การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ยืดระยะเวลาการใช้งานยาวนานที่สุด
และใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยยึดหลักการด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้  



 15 

1) การจัดตั้งชมรมหรือสมาคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ท าได้โดย
อาศัยความสนใจร่วมกันของกลุ่มชน ชาวบ้าน นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนในชุมชนหรือพ้ืนที่นั้นๆ 
โดยอาสาสมัครเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยรัฐบาลในการด าเนินงาน ดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนหรือพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถให้การสอดส่องดูแลอย่างทั่วถึง 

2) การออกกฎหมายควบคุม  กฎหมายนับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  กฎหมายที่ น ามาใช้ ในการควบคุม  ปกป้องและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่  การออกกฎหมายควยคุมคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายก่อตั้งอุทยานแห่งชาติ 
เป็นต้น 

3) การให้ความรู้การศึกษาแก่ประชาชน การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสามารถท าได้โดยการบอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบของเอกสาร สื่อสิงพิมพ์ แผ่นพับ แผนภูมิ รูปภาพต่างๆ รวมทั้งสื่อกระจายภาพและเสียงอย่าง 
วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น ทั้ งนี้ เมื่อประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ เกิดความหวงแหนและร่วมกันดูแลปกป้องรักษา
ทรัพยากรได้เป็นอย่างดี 

4) การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบพ้ืนที่
หรือชุมชนของตนเอง ในการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด ส่งผลท าให้
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแล ควบคุม 
รักษาทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งยังสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผสาน
ความร่วมมือของคนในชุมชนและน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งนี้ไพฑูรย์ พงศะบุตรและวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ขยายความเพ่ิมเติมในด้าน
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมว่า ต้องประกอบด้วยหลักการ 3 อย่างดังนี้ 

2.1.2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

 1) การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวต้องกระท าควบคู่ไปกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันสาเหตุและลดการเกิดมลพิษ 
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 2) การสงวนฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรให้สมดุลตามระบบนิเวศ เพ่ือ
สามารถคงความเป็นทรัพยากรการท่องเทีย่วไว้ใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด 

 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องร่วมมือรับผิดชอบร่วมกันในการ
ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จากแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยยึดหลักการ
ด าเนินงานและกลยุทธ์ดังกล่าว สอดคล้องกับกระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมถึงสัตว์น้ าทุกชนิดภายในป่าชายเลน
ของชุมชน ในรูปแบบการจัดตั้ง “ป่าชุมชน” เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับภาครัฐในการรับผิดชอบร่วมกันในการปกปักรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ครอบคลุมถึง
สัตว์น้ าทุกชนิดในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง  

เสน่ห์ จามริก, ยศ สันตสมบัติ, บวรศักดิ์ อุวรรณโน, เจริญ คัมภีรภาพ, & ไพสิธ 
พาณิชย์กุล (2536) ได้ให้ความหมายของป่าชุมชนไว้ว่า เป็นกระบวนการทางสังคมหรือการรวมตัวกัน
ของภาคประชาชนในระดับชุมชน หรือระบบเครือข่ายของระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร ดิน น้ าป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและก่อเกิดเป็นรูปธรรม
ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีพของประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับ 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือตอนบน (2534) อธิบายว่าป่าชุมชน
เป็นรูปแบบของการจัดการป่าไม้ของคนในชุมชนนั้นๆ โดยยึดวัตถุประสงค์จากความต้องการให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่า สามารถแบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 

2.1.3 รูปแบบของการจัดการป่าไม้ของคนในชุมชน 

1) ด้านนิเวศวิทยา การจัดการของชุมชนมีส่วนช่วยในการฟ้ืนฟูความสมดุลทาง
นิเวศวิทยา ก่อให้เกิดความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณน้ าฝนต่อปี เกิดปุ๋ยธรรมชาติจากป่าและสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับพ้ืนดินส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพันธ์พืชและพันธ์สัตว์หลากหลายชนิด 

2) ด้านเศรษฐกิจ นอกจากการน าไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบสร้างที่อยู่
อาศัยหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว ป่าไม้ยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีทั้งพืช ผัก ผลไม้และ
รวมถึงสัตว์ป่ า นับเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของคนในชุมชนที่สามารถน าไปสร้างมูลค่าได้
นอกเหนือจากการบริโภคภายในชุมชน 
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3) ด้านการเมือง เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน ในการกระจายอ านาจ
การจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชน ได้มีอ านาจในการคิด วางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการด้วย
ตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของคนในชุมชนเป็นส าคัญ 

4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมนั้น ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ส่งผลให้คนในชุมชนไม่สามารถแยกที่นา ไร่ น้ า ป่า และระบบการ
ผลิตออกจากกันได้จึงเกิดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง วิถีชีวิต คน น้ าป่า ส่งสมมาเป็น
ระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ เช่น เจ้าป่าเจ้าเขา  เทพยดาอารักษ์ ผีขุนน้ า 
เป็นต้น 

5) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใน
ประเทศไทยเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านพันธุกรรมในอนาคต 

จากแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น ผู้วิจั ยได้น าประเด็น
หลักการด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหลักการจัดการป่าชุมชน
โดยค านึงถึงการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้ง 5 มิติ คือ ด้านนิเวศวิทยา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมือง ด้านสังคมวัฒนธรรมและด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการวิเคราะห์การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

จากแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น ผู้วิจัยได้น าประเด็น
หลักการด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการปุ่ มชุมชนที่
ครอบคลุมทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น้ าในพ้ืนที่ของชุมชน มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

 การท่ อ ง เที่ ย วอ ย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข อ งก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  ( Sustainable 
Development) โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) 
ร่วมกัน ด าเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (Stakeholder) เข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้นก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม แนวคิด
ดังกล่าวนี้เริ่มต้นจากการตระหนักถึงผลกระทบจากการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่ก าลั งถูก
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ท าลาย ทั่วโลกท้ังระดับชาติและท้องถิ่นจึงมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น
เพราะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการเพ่ิมผลทางบวกและลดผลทางลบน้ อยที่สุด (John. 
Swarbrooke, 2000)  

2.2.1 ความหมายการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่
ตอบสนองความต้องการทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ คงความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมไว้อย่างยาวนานเกิดผลกระทบน้อยและเกิดมากประโยชน์มากที่สุด (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2540)  

(World Tourism Organization, 1995) ได้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลทั้งความมั่นคงของระบบนิเวศ วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของคนในชุมชนเพ่ือประโยชน์ทั้งในอนาคตและปัจจุบัน 

วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ (2550) กล่าวว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือรูปแบบของการท่องเที่ยวที่
ให้ความส าคัญต่อความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (Tourism Stakeholders) ทุกภาคส่วน 
ไปพร้อมๆกับการรักษาความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ Sindiga (1999) ได้ขยาย
ความแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการ
รับประโยชน์ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism)  หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างดีเยี่ยม ทั้ง
การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และการท่องเที่ยวในกลุ่มเล็ก มีการปรับปรุงธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
สร้างผลก าไรอย่างเป็นธรรมชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จ านวนนักท่องเที่ยว
มีความสม่ าเสมอและเพียงพอและกระท าการท่องเที่ยวโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
หรือไม่กระทบเลยอย่างยืนยาว  
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2.2.2 ลักษณะการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีลักษณะส าคัญ 6 ประการ  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 ) 

 1) เป็นการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 2) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

 3) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวใน
แต่ละท้องถิ่น 

 4) เน้นการสัมผัสเรียนรู้และประสบการณ์เก่ียวกับธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว 

 5) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยืนยาว 

 6) เป็นการท่องเที่ยวที่คืนประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่นด้วย 

อุษาวดี พูลพิพัฒน์ (2545) ได้สรุปลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนออกเป็น 3 ด้านคือ 
1)ความต่อเนื่อง 2) คุณภาพและ 3) ความสมดุล โดยสามารถสรุปความได้ว่า ด้านความต่อเนื่อง
(Continuity) กล่าวถึงการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องในด้านต่างๆทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยวและมอบประสบการณ์รวมทั้งความรู้สึกที่ดีให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ ด้านคุณภาพ(Quality) หมายถึงการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นคุณภาพในสามด้าน 
คือคุณภาพของคนในชุมชน คุณภาพของสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม พร้อม
กับการรักษาสมดุล (Balance)ในด้านที่สาม หมายถึงการค านึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการ
ทางการท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ 

2.2.3 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและเร่งรัดการลงทุนมากเกินความพอดี ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตอบสนองความ
ต้องการ จนท าให้ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว (อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์, 2539) จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเพ่ือให้คงอยู่ได้อย่างถาวร 
เป็นการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันที่ไม่ส่งผลเสียต่อประโยชน์ที่พึงมีในอนาคต(ภราเดช พยัฆวิเชียร , 
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2550) สอดคล้องกับ ปรีชา มณีรัตน์ (2538) กล่าวว่าการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยืนเป็นวิธีผสาน
ทุกมิติอย่างกลมกลืนและเหมาะสมที่สุด ไม่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจนหลงลืมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย 

ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2545) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนว่า เป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ควบคู่กับดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น Jimieson (2001) โดยสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการการจัดการท่องเที่ยวและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน  มีการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม พัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนพร้อมทั้งกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่น
ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเป็นส าคัญ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
นักท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นมรดกสืบทอด
ให้อยู่ได้อย่างยาวนาน  

2.2.3.1 ระดับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

อรวรรณ พันธ์เนตร (2541) กล่าวถึงกระบวนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่ามี
หลายระดับ โดยให้ความส าคัญกับระดับแรกคือชุมชนหรือประชาคม (Community) ในฐานะผู้เป็น
เจ้าของผู้ครอบครองต้องมีหน้าที่ในการรักษา ส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันตามที่กฎหมายระบุไว้ว่า กลุ่ม
ประชาชนนับเป็นองค์กรที่เล็กที่สุดมีบทบาทในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ดังนั้นตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดประชาชนในพื้นที่ต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมดังนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (2540) ระบุไว้ในหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตราที่ 43 ความว่า 
บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  (สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ, 2540) 

2.2.3.2 บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยืน ชุมชนถือเป็นหน่วยที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของตนเอง เนื่องจากคนในท้องถิ่นมีความรักความผูกพันใน
พ้ืนที่ของตนเอง ทั้งยังมีความรอบรู้และทราบถึงสภาวการณ์โดยรวมของชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อ
ชุมชนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมจึงเป็นการเพ่ิมพูนความรัก ความหวงแหน รู้สึกเป็นเจ้าของให้กับคน
ในชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความตระหนักในการปกปักรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
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อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันหากชุมชนไม่ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมแล้ว อาจท าให้ชุมชน
ไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเท่าที่ควรและยิ่งไปกว่านั้นคืออาจส่งผลกระทบจากการท่องเที่ยว
และสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย (รุ่งทิพย์ ว่องปฏิการ, 2547) บทบาทการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีดังนี้ 

   1) การตัดสินใจร่วมกัน ถือเป็นหัวใจส าคัญของการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันภายใต้บริบทของชุมชนของตนเอง 

   2) การก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่  เพ่ือความสะดวกในการ
มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงานของชุมชน โดยค านึงถึงเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆภายใต้ขีด
ความสามารถของชุมชน เช่น การเลือกประธาน รองประธานเลขานุการและกรรมการ เป็นต้น 

   3) การสื่อสารระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมาก
ขึ้นเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันภายใน
ชุมชน 

   4) การควบคุมตรวจสอบ เป็นการด าเนินงานตามระบบธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน  

   5) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นในการแก้ปัญหาหรือช่วยให้ทรัพยากร
การท่องเที่ยวด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เช่น เรื่องป่าชุมชน การฟื้นฟูแม่น้ า เป็นต้น 

   6) งบประมาณ ชุมชนสามารถกระท าได้โดยการระดมทุนจากภายในชุมชน
และภายนอกชุมชนโดยเริ่มต้นจากภายในชุมชนก่อนและเมื่องบประมาณไม่เพียงพอจึงจะระดมทุน
จากหน่วยงานภายนอกชุมชน โดยการระดมทุนเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.2.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้จ าแนกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนออกเป็น 3 มิติคือ 
1) มิติด้านการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 2) มิติด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและ 3) มิติด้านการสร้างการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นดังนี้ 
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 1) การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  แนวทางในการสร้างจิตส านึกสามารถกระท าได้หลากหลายวิธี เช่น การ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน การจัดให้มีนิทรรสการ แผ่นป้ายบอกเล่าเรื่องราวตามจุด
ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

 2) การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ท าได้โดยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวให้มีความพึงพอใจ
จากการท่องเที่ยว โดยแนวคิดนี้ต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ได้มากท่ีสุด 

 3) การสร้างการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาส
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การน าสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านมาจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว 
การจ้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวน าเรือประมงที่ใช้ในการหาปลามารับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวนี้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคนในท้อง
ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นจวบจนถึงระดับชาติ โดยมุ่งให้ความส าคัญในการมีส่วน ร่วม
ของประชาชนด้านการวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองเป็น
ส าคัญ ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดจนการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเด็นต่างๆที่มีความครอบคลุมทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดการการท่องเที่ยวที่ชุมชนน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น สามารถใช้ค าจ ากัดความในการบ่งบอกถึงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นิเวศสัญจร เป็นต้น 
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2.2.5 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

  ชุมชนท่าพรุ-อ่าท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
โดยอาศัย รูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ตามที่เสรี เวชบุษกร (2538) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation tourism) ที่หมายถึง รูปแบบของ
การท่องเที่ยวเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการการท่องเที่ยวที่รักษาทั้งคุณภาพ ในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ  (Natural-based tourism) และแหล่ งท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรม (Caltural-based 
tourism) อันจะน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) ผู้วิจัยจึงศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเด็นต่างๆดังนี้ 

  2.2.5.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2541) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบทั้งในด้านวัฒนธรรมและด้านธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดย 
Ceballos Lascurain (1996) ได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มักถูกกล่าวถึงเสมอว่า 
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่กระท าโดยไม่รบกวนหรือสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ มุ่งเพียง
ชื่นชม เรียนรู้ และซึมซับทัศนียภาพสุนทรียภาพความสวยงามจากธรรมชาติเท่านั้น เช่นเดียวกับ  
Elizbeth Boo (1991) ได้ขยายความต่อว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ พร้อมกับ
การสร้างงานให้กับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ระยะต่อมาได้มีการปรับปรุงค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ให้สั้น กระชับได้ใจความมากขึ้นว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติที่
มีการอนุรักษ์และท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นดีข้ึน (Wastern, 1993) 

  องค์การท่องเที่ยวโลกได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า เป็น
การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงธรรมชาติให้ความรู้และสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ กระตุ้นให้เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์และมักเป็นการท่องเที่ยวของกลุ่มเล็กท่ีสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นและ
กระทบกับธรรมชาติน้อยท่ีสุด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544) 

  2.2.5.2 หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2539) ได้จ าแนกหลักการของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้  4 ประการดังนี้ 
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1) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ 
ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆอย่างทรงคุณค่า 

2) เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการท่องเที่ยว ทั้งความรู้สึกประทับใจ การได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือตัวช่วยในการกระตุ้นจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ได้เป็น
อย่างดี 

3) เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและมีการจัดการอย่างยั่งยืน กระทบกับ
สิ่งแวดล้อมน้อยหรืออาจไม่กระทบเลย ขณะเดียวกันช่วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 

4) เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งในระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศ 
โดยตั้งอยู่บนรากฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากภาค
บริการในด้านการท่องเที่ยว  

2.2.5.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

โดยทั่วไปแล้วการวางแผนการท่องเที่ยวรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการคือ 1) ทรัพยากรท่องเที่ยว 2) นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3) การตลาด 
และ 4) การบริการ  (ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, 2539) ดังนี้ 

 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
ที่คงไว้ซึ่งสภาพเดิมของระบบนิเวศ มักปรากฏอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์อย่าง อุทยานรักษาพันธ์สัตว์ป่า 
อุทยานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
สัมผัสสุนทรียภาพจากธรรมชาติ หลีกหนีความวุ่นวายตัดขาดจากโลกภายนอก โดยตลาดการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติเพราะในบางพ้ืนที่อาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเสริมอยู่ด้วย และหากเปรียบเทียบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริการ
อย่างหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวก็เปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบในการรองรับการท่องเที่ยวที่มีการ
บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบอย่างต่อเนื่องสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยวได้อย่าง
ยั่งยืน 

 2) นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2540) ได้
จ าแนกนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศออกเป็น 4 ประเภทคือ  
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  2.1 นักท่องเที่ยวแบบหัวกะทิ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เน้นการแสวงหา
ค้นคว้าขณะเข้าเท่ียวชมสัมผัสธรรมชาติ 

  2.2 นักท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชอบเปลี่ยนสถานที่
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติบ่อยๆ เน้นความแปลกใหม่ของสถานที่ 

  2.3 นักท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัส
สุนทรียภาพใกล้ชิดธรรมชาติอย่างลึกซึ้งโดยเจาะเน้นการท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติเท่านั้น 

  2.4 นักท่องเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีความตั้งใจใน
การท่องเที่ยวตามธรรมชาติตั้งแต่แรก เพียงแต่ถูกจัดอยู่ในการท่องเที่ยวแบบอ่ืนที่ต้องเข้าชม
ธรรมชาติด้วย 

 3) การตลาด เป็นการตลาดที่จะต้องท าความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ครอบคลุมในทุกด้าน โดยการให้ข้อมูลและความคาดหวังในการท่องเที่ยวอย่าง
ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวว่ ามีความเหมาะสมกับความ
คาดหวัง หรือความต้องการของตนหรือไม่ เพราะการตลาดเป็นเครื่องมือส าคัญในการคัดสรรประเภท
ของนักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ อันเป็นหนทางน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 4) การบริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการการอ านวยความ
สะดวกเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวแบบอ่ืนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การ
อ านวยความสะดวกในด้านการบริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวโดยการสื่อความหมายของ
ธรรมชาติเพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแหล่งธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 
รวมถึงด้านที่พักโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
เป็นต้น  

2.2.5.4 กิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ใน
ระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจัดเป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 รูปแบบได้แก่ (วีระ ระบอบ, 2549) 

1) กิจกรรมเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ  
1.1 พายเรือแคนู (Canoeing) เรือคายัค (Kayak) 
1.2 แล่นเรือใบ (Sail Boating) กระดานโต้ลม (Wind Surfing) 
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1.3 ด าน้ าตื้น (Snorkeling) ด าน้ าลึก (Scuba Diving)เพ่ือดูปะการัง 
1.4 ศึกษาธรรมชาติ (Nature Education) ส่องสัตว์ดูนก (Animal/Bird 

Watching) ขี่ม้าหรือนั่งช้าง (Horse/ Elephant Riding) 
1.5 เที่ยวถ้ าน้ าตก (Cave / Waterfall Exploring)  
1.6 ตั้งแคมป์ (Tent Camping) 
1.7 ล่องแพ (Rafting) 

2) กิจกรรมกึ่งนิเวศ  
2.1 การถ่ายรูปบันทึกภาพ เสียง (Photograph) 
2.2 ศึกษาท้องฟ้า (Sky interpretation) 
2.3 ขี่จักรยานท่องเที่ยว (Terrain/Mountain biking) 
2.4 ปีน/ไต่เขา (Rock / Mountain climbing) 
2.5 ตกปลา (Fishing) 

  3) กิจกรรมทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 

   3.1 ศึกษาชื่นชมงานศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

   3.2 ชมความเก่าแก่ งดงามของแหล่งประวัติศาสตร์  

   3.3 ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานแหล่งโบราณคดี 

   3.4 เรียนรู้การผลิตของที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง 

   3.5 ร่วมกิจกรรมสังเกตเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน 

 ทั้งนี้ก่อนการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ควร
มองข้ามนั่นคือการเตรียมความพร้อมโดยการประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเรื่องราวที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ชุมชนต้อง
สามารถคาดการณ์และท าประเมินได้ว่าวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวนั้นสามารถ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดตามองค์ประกอบของการประเมิน 6 ประการดังนี้ (พจนา สวนศรี, 2540) 

2.2.5.5 การประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ชุมชนและสถานการณ์ภายนอกพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน มองการท่องเที่ยว
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เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงประสานทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนน าไปสู่การก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว 

 2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของชุมชน ในการจัดการทรัพยากร ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมด้วยตนเอง ชมชนต้องมีการ
ไตร่ตรองพิจารณาถึงความสามารถในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของชุมชนให้ครอบคลุมทั้งรูปแบบและ
บทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชน 

 3) เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จุดเด่นของชุมชน มีการพิจารณาของดีของชุมชนเพ่ือ
น ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ค านึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 

 4) ความพร้อมของผู้ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การสื่อความหมาย การน าเที่ยวที่มีการกระจายการ
ท างานมีความทั่วถึงและเป็นธรรม 

 5) การบูรณาการความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน ชุมชนต้องเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับความเพลิดเพลินบรรจุไปในกิจกรรมการท่องเที่ยวให้
มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 

6) ความโปร่งใสขององค์กรชุมชน การด าเนินการของชุมชนต้องด าเนินไปด้วย
ความโปร่งใสและมีความพร้อมในการท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่งในชุมชน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยน าประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืนมาใช้ ในการวิ เคราะห์ การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนภายใต้กรอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวิเคราะห์ร่วมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชุมชนน ามาใช้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายใต้
กรอบแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยน าประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในด้าน
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 
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2.3 ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน 

2.3.1 ความหมายของการสื่อสารชุมชน  

 การสื่ อสารชุมชน (Community Communication) หมายถึง กระบวนการ
ถ่ายทอด รับรู้ข่าวสารระหว่างกันของกลุ่มคนในชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่คนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงได้ทั้งพ้ืนที่ทางภายภาพและพ้ืนที่ทางจิตใจ มีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์, 2559) โดยสามารถอธิบายความหมายแยกเป็น
องค์ประกอบได้ดังนี้  

1 กระบวนการ คือ การด าเนินงานตามขั้นตอน มีลักษณะความเป็นพลวัตร 
ต่อเนื่อง เคลื่อนไหวและเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2 กลุ่มคน คือ บุคคลในชุมชนที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารในคน
เดียวกัน โดยทางนิเทศศาสตร์เรียกว่า “คู่การสื่อสาร” 

3 สาร คือ เรื่องราวหรือเนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดระหว่างกัน  โด ย เป็ น ส า ร ที่ สื่ อ
เกี่ยวกับความหมายและความรู้สึกนึกคิด 

4 ช่องทางการสื่อสาร คือ สื่อ หรือสิ่งที่เป็นตัวกลางในการน าพาสารจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการเปิดรับและการเข้าถึงของคนในชุมชน 

5 แหล่งพ้ืนที่ คือ สภาพพ้ืนที่ที่เป็นชุมชน อาณาเขตที่ตั้งของชุมชน หรือการ
รวมตัวของกลุ่มชนที่มีความสนใจร่วมกันอาศัยอยู่ร่วมกันและสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง 

6 ปฏิสัมพันธ์กัน การโต้ตอบไปมาระหว่างคู่สื่อสารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการสื่อสาร โดยลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 

7 เชื่อมโยงผูกพันกัน คือ การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและน า
ข้อมูลข่าวสารที่ท าการสื่อสารไปแล้วนั้น ท าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร 

จากความหมายที่ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการสื่อสารที่มีลักษณะ
เป็น “กระบวนการ” มีการเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษากระบวนการในการสื่อสาร
จึงต้องวิเคราะห์ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร ในแง่ของหน้าที่และความสัมพันธ์ตามโครงสร้าง
ของการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555) และเนื่องจากสื่อสารชุมชนเป็นการสื่อสาร
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ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของชุมชน ทั้งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ร่วมกันและกลุ่มชนที่มีความสนใจ
เรื่องเดียวกันแล้วรวมตัวกันเป็นชุมชนโดยการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้นการสื่อสารชุมชนจึงมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการสื่อสารอ่ืน (พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ , 2559) ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
ลักษณะของกระบวนการสื่อสารโดยยึดตามองค์ประกอบการสื่อสาร เพ่ือให้สามารถครอบคลุมและ
เกิดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวมากที่สุด 

2.3.2 องค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน 

  ก าจร หลุยยะพงศ์ (2557) ได้อธิบายลักษณะของการสื่อสารชุมชน โดยพิจารณา
ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร 6 ส่วนได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง/สื่อ ผู้รับสาร การป้อนกลับและ
ผลของการสื่อสาร ดังนี้  

1) ผู้ส่งสาร (sender) การสื่อสารชุมชนโดยทั่วไปผู้ส่งสารมีลักษณะเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีขนาดเล็กท าหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสาร จึงมีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการท าการสื่อสาร โดยข้อได้เปรียบของผู้ส่งสารเหล่านี้คือการเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน มี
ความคุ้นชินกับแนวทางในการติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก ง่ายดาย และ
เกดิประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้การสื่อสารที่เกิดขึ้นไม่ควรมีลักษณะที่ซับซ้อนและเป็นทางการมากนัก 
เพราะอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินการสื่อสารได้  และการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพและ
สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากท่ีสุด Berlo (1960) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับผู้ส่งสารไว้ว่า ผู้ส่งสารที่ดี
ควรประกอบด้วย  

1.1 ทักษะในการสื่อสาร  อธิบายถึงความสามารถในการวิเคราะห์
จุดประสงค์ ความต้องการในการสื่อสาร รวมทั้งการเลือกใช้สื่อและภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร
ที่ต้องการท าการสื่อสาร  

1.2  ทัศนคติของผู้รับสาร อธิบายถึงทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อ
ตนเอง ทัศนคติต่อเนื้อหาสารและทัศนคติต่อผู้รับสาร 

1.3 ระดับความรู้ ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสารก่อนที่
ผู้ส่งสารจะท าการสื่อสารไปยังกลุ่มประชาชนผู้รับสาร 

2) สาร (message) เนื้อหาของการสื่อสารชุมชนต้องมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่จะท าการสื่อสารออกไปยังชุมชนผู้รับสาร โดยต้องค านึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาสาร
เป็นส าคัญเนื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาสาร วิธีการน าเสนอและความเข้ากันได้กับชุมชนเป็น
สิ่งที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึน ซึ่งสารในลักษณะได้ผลดีกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่น นอกจากนี้
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การน าเสนอสารยังสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความ
คาดหวังของชุมชนได้เป็นอย่างดี  

3) ช่องทางการสื่อสาร/สื่อ (channel/media) การเลือกช่องทางการ
สื่อสารหรือสื่อที่เหมาะสมกับผู้ส่งสารและชุมชนผู้รับสาร  ส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อบุคคลร่วมกับสื่อพ้ืนบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีสื่อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สื่อโทรทัศน์ชุมชน สื่อ
เฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม สื่อสังคมหรือสื่อใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ณรงค์ สมพงษ์ (2535) ได้อธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสื่อกิจกรรมว่า เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเพ่ือกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยท าหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของกลุ่มหรือมวลชล
จากการกระตุ้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการมีส่วนร่วมในการแสดงออกในกิจกรรมนั้นๆ 
ของประชาชนในชุมชน โดยการเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทอาจมีการผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพใน
การสื่อสารมากที่สุด สอดคล้องกับ Berlo (1960) กล่าวว่าการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม จะท า
ให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารเพราะช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับผู้รับสารในการเลือกจดจ า 

4) ชุมชนผู้รับสาร (receiver) ให้ความส าคัญในเรื่องการวิเคราะห์ความ
เชื่อ พฤติกรรมและความต้องการของชุมชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับสาร
และการยอมรับสารจากผู้ส่งสาร มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2557) โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้านเช่นเดียวกับผู้ส่งสารได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร  ทัศนคติของผู้รับสาร และ
ระดับความรู้ของผู้รับสาร  (Berlo, 1960)  

5) การป้อนกลับ (feedback) การสื่อสารที่เกิดขึ้นในชุมชนมีลักษณะการ
ป้อนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสารสองทาง ทิศทางการไหลของสารมีความหลากหลายทั้งจากบนลง
ล่าง จากล่างขึ้นบนและจากระดับเดียวกัน ทั้งยังสามารถท าการสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
มีความถูกต้องแม่นย าในการป้อนกลับของสารมากกว่าการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน 

6) ผลของการสื่อสารชุมชน (effect) การสื่อสารชุมชนเป็นการสื่อสารที่
เกิดขึ้นจากกลุ่มคนในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม บริบทชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ดังนั้นการ
วางแผนในการประเมินผลจากการท าการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จึงเป็นสิ่งที่สามารถท าได้
โดยการพิจารณาตามหลักการดังนี้  

1 การบรรลุประสิทธิผล เป็นการพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการท า
การสื่อสารว่าตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ นั่นคือผลที่เกิดขึ้นจริง (actual output) แตกต่างจาก
ผลที่ระบุไว้ในแผน (planned output) อย่างไร 

2 การมีประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาศักยภาพหรือขีดความสามารถ 
(potential) ของการด าเนินงานในแง่ของการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนและได้คุณภาพ 
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3 การได้รับผลตอบแทน พิจารณาในแง่ของความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
หรือที่เรียกว่า “ก าไรจากการด าเนินงาน” 

4 การสร้างความพึงพอใจ เป็นการพิจารณาในแง่ของความพึงพอใจของ
ชุมชน ต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ในอนาคต 

5 การสร้างความเจริญเติบโต เปรียบเทียบความก้าวหน้าก่อนด าเนินการ
และหลังด าเนินการว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เกิดการพัฒนาให้กับชุมชนมากน้อยเพียงใด 

6 การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพิจารณาความมั่นคงต่อการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนจากการพัฒนาในแง่ของการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน  

 จากลักษณะของการสื่อสารชุมชนทั้ง 6 ส่วนที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยศึกษาตามองค์ประกอบของ
การสื่อสาร 4 ส่วนเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง/สื่อ ผู้รับสาร เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบกับกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่  

2.3.3 ประเภทของการสื่อสารชุมชน 

 การสื่อสารชุมชนสามารถใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทออกเป็น  3 ลักษณะได้แก่ 
จ าแนกตามขนาดของจ านวนคน จ าแนกตามลักษณะการใช้ภาษาและจ าแนกตามลักษณะของการใช้
สื่อ ดวงพร ค านูญวัฒน์ (2555) 

 1 ประเภทของการสื่อสารชุมชนจ าแนกตามขนาดของจ านวนคน   

  1.1 การสื่อสารภายในบุคคล เกิดขึ้นจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชน
ท าการสื่อสารกับตนเองโดยการนึกคิด ทบทวน ไตร่ตรองรวมทั้งการศึกษาค้นคว้าในประเด็นเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน 

  1.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล คือการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
การที่บุคคลในชุมชนมีความสนใจร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งและท าการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน Klapper (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลไว้ว่า กรณีท่ีต้องการให้บุคคลเกิดการยอมรับเนื้อหาสาร กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจควร
ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อสารเพ่ือโน้มน้าวให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร เช่นเดียวกับเสถียร เชยประทับ (2525) กล่าวว่าการ
สื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถซักถามท าความ
เข้าใจและโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ในทันที สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการชักจูงหรือโน้มน้าวใจผู้รับ
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สารได้ เช่น การติดต่อโดยตรง (direct contact) เป็นการใช้สื่อบุคคลในการเผยแพร่ข่าวสารโดยการ
เยี่ยมบ้าน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนแบบตัวต่อตัวสามารถจูงใจให้
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝังรากลึกได้ ซึ่งวิธีนี้หากผู้รับสารเกิดความสงสัยหรือต้องการ
บอกกล่าวข้อเท็จจริงก็สามารถซักถามหรือบอกกล่าวกับผู้ส่งสารได้ในทันที 

  1.3 การสื่อสารกลุ่ม เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างคนในชุมชน 
ด้วยพื้นฐานของการอาศัยอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนทีมีความใกล้ชิด มักท าให้มีการรวมกลุ่มพูดคุยถึง
ประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจอยู่เสมอ ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้เป็นการติดต่อโดยผ่านกลุ่ม นับว่ามี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวมอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารตามท่ี Blumer (1996) กล่าว
ว่า สังคมมนุษย์ประกอบด้วยกลุ่มที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบกัน
เป็นแบบแผน และมีพฤติกรรมร่วมกันของบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน 

  1.4 การสื่อสารสาธารณะ การอาศัยอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนถือเป็นการ
เกาะเกี่ยวกันในลักษณะที่เป็นสาธารณะ ดังนั้นรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นจึงเข้าสู่รูปแบบของ
การสื่อสารสาธารณะโดยผู้ส่งสารมีความมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดสารไปยังชุมชนผู้รับสาร เช่น การ
ปราศรัย การประชุม เป็นต้น 

  1.5 การสื่อสารมวลชน เป็นการสื่อสารของชุมชนที่อาศัยสื่อมวลชนเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ในการเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
มากทั้งนี้ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายด้วยเนื่องจากมีความซับซ้อนในการด าเนินงานและมีค่าใช้จ่ายสูง 

 2 ประเภทของการสื่อสารชุมชนจ าแนกตามลักษณะการใช้ภาษา 

  2.1 วัจนภาษา หมายถึง ภาษาที่เกิดจากการสื่อความหมายโดยอาศัยการ
พูดคุยหรือการเขียนที่เป็นการเขียนอ่านในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่การ
สื่อสารในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในการสื่อสารของชุมชนอยู่แล้ว เพราะการใช้ถ้อยค าในการพูดคุยถือ
เป็นพื้นฐานของการสื่อสารชุมชนที่นิยมใช้กันทั่วไป 

  2.2 อวัจนภาษา หมายถึง ภาษาที่เกิดจากการสื่อความหมายโดยไม่ใช้การ
พูดคุยหรือการเขียนอ่านในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน แต่ใช้น้ าเสียง การแสดงออก 
ท่าทางหรือสัญลักษณ์จากการได้ยินหรือมองเห็นแล้วรับรู้ความหมาย ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้เป็น
การสื่อสารที่สื่อถึงความรู้สึกได้ดียิ่งกว่าการสื่อความหมาย  
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 3 ประเภทของการสื่อสารชุมชนจ าแนกตามลักษณะการเลือกใช้สื่อ  

  3.1 สื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสาร การสื่อสารชุมชนโดยทั่วไปนิยมใช้
การสื่อสารบุคคลท าการสื่อสารไปยังชุมชนผู้รับสารเป้าหมาย เนื่องจากมีพ้ืนฐานวัฒนธรรมชุม ความ
สนใจอย่างเดียวกันและมีความใกล้ชิดเป็นกันเองในชุมชนท าให้สามารถเข้าถึงและเกิดการยอมรับง่าย
กว่าสื่ออ่ืน  

  3.2 สื่อพ้ืนบ้าน เป็นสื่อที่มีอยู่ในชุมชนแต่เดิมและน ามาใช้ในการสื่อสาร 
โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
เช่น สื่อวัตถุของพื้นบ้านที่ท ากันอยู่ สื่อพิธีกรรม สื่อการแสดงมหรสพ เป็นต้น สื่อพ้ืนบ้านเกิดจากการ
สั่งสมมายาวนานส่งผลให้ง่ายต่อการถูกยอมรับจากชุมชน 

  3.3 สื่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาธิต กิจกรรมนิเทศทัศน์ กิจกรรมการ
แข่งขันรื่นเริงเป็นต้น สื่อกิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อที่สร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งยัง
ก่อให้เกิดการกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนอีกด้วย 

  3.4 สื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อที่จัดท าขึ้นเฉพาะกาลหรือเฉพาะพ้ืนที่ในชุมชน 
เช่น ขบวนแห่ ป้ายประกาศ ของที่ระลึก โปสเตอร์ หรือการระดมกลุ่มคนจากการใช้สื่อสังคม เป็นต้น 

  3.5 สื่อสิ่งพิมพ์ กระจายเสียงและแพร่ภาพในชุมชน เป็นสื่อที่ชุมชนผลิตขึ้น
เพ่ือใช้ในการสื่อสาร เช่น ประกาศ จดหมายข่าว วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และเคเบิลทีวี เป็นต้น 

  3.6 สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และภาพยนตร์ เป็นต้น สื่อเหล่านี้มีการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิตและการเผยแพร่ที่มีขนาดใหญ่
ในการมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นมวลชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยินยอมของเจ้าของสื่อในการเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้าร่วมใช้ในการสื่อสารและประโยชน์ที่เจ้าของสื่อจะได้รับจากการชุมชนเป็นส าคัญ 

  3.7 สื่อใหม่ เป็นสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการสื่อสารชุมชนโดยผ่านอินเทอร์เน็ต มี
ความรวดเร็วและสามารถท าการสื่อสารได้ในวงกว้าง มีขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่ได้ง่าย เช่น สื่ อ
สังคม สื่อโมบาย เป็นต้น  

จากลักษณะขององค์ประกอบของการสื่อสารและประเภทของการสื่อสารชุมชนข้างต้น ผู้วิจัย
ได้น ามาศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารของชุมชน ในแต่ละองค์ประกอบทั้งในด้าน ผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทาง สื่อ ผู้รับสาร และการป้อนกลับ รวมทั้งการศึกษาประเภทของการสื่อสารชุมชนในที่นี้คือ การ
วิเคราะห์ประเภทของการสื่อสารชุมชนจ าแนกตามหลักเกณฑ์ขนาดของจ านวนคนเป็นส าคัญเพ่ือให้
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เกิดความครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนมากที่สุด 

2.3.4 แบบจ าลองการสื่อสาร 

นอกจากองค์ประกอบและประเภทของการสื่อสารแล้ว แบบจ าลองการสื่อสารยัง
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในการสื่อสารชุมชน ซึ่งโดยทั่วไปแบบจ าลองที่ใช้ในการสื่อสารสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) แบบจ าลองเชิงถ่ายทอดข่าวสาร และ 2) แบบจ าลองการสื่อสาร
เชิงพิธีกรรม (อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล , 2559) ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาแบบจ าลองการสื่อสารเชิง
พิธีกรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาการสื่อสารแบบส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากการสื่อสารตาม
แบบจ าลองเชิงพิธีกรรมถือเป็นการสื่อสารที่เป็นหัวใจส าคัญของการสื่อสารชุมชนเพราะเป็นการ
สื่อสารต้นแบบที่ก่อให้เกิดการสื่อสารที่เรียกว่า “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ 
กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์, 2543) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแบบจ าลองเชิงเชิงถ่ายทอด
ข่าวสารเพ่ิมเติมอีกด้วย เนื่องจากในทางปฏิบัติต้องใช้แบบจ าลองการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กัน 
โดยในช่วงแรกที่ต้องมีการถ่ายเนื้อหาสาร ความรู้จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพ่ือสร้างให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน เป็นจุดเริ่มต้นในการเกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมต่อไป (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 
2543)  

2.3.4.1 แบบจ าลองการสื่อสารเชิงพิธีกรรม 

  แบบจ าลองการสื่อสารเชิงพิธีกรรม เป็นแนวคิดพ้ืนฐานด้านการสื่อสารที่อธิบายว่า 
การร่วมกันสร้างสารของผู้ที่ท าการสื่อสาร โดยคู่สื่อสารทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเท่าเทียมกัน 
สลับบทบาทกันได้ ดังนั้นการสื่อสารจึงเปรียบเสมือนการมีส่วนร่วม (Participation) เกิดการแบ่งปัน 
(Sharing) ความเป็นเพ่ือน (Fillowship) เป็นอันหนึ่งอันเดียววัน (Associations) และการมีศรัทธา
แบบเดียวกัน (Possession of a common faith) (กาญจนา แก้วเทพ,ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์,วราพร 
ศรีสุพรรณ,สิทธิชัย เทวธีระรัตน์,และจ านง บัวเนียว, 2549 ) 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการสื่อสารเชิงพีธีกรรม 
2.3.4.1 แบบจ าลองการสื่อสารเชิงถ่ายทอด 

 แบบจ าลองเชิงถ่ายทอดเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวระหว่างผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารมีเพียงบทบาทเดียวไม่มีการสลับบทบาท กล่าวคือภายหลัง
จากการรับสารแล้ว ผู้รับสารจะเกิดการรับรู้และคิดตามในสิ่งผู้ส่งสารต้องการ จัดเป็นการสื่อสาร
รูปแบบหนึ่งที่ใช้การโน้มน้าวใจค่อนข้างสูง โดยผู้ส่งสารท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกระบวนการสื่อสารใน
ขณะที่ผู้รับสารมีบทบาทและมีส่วนร่วมในฐานะผู้รองรับข่าวสารที่ถูกถ่ายทอดเท่านั้น (ปาริชาต สถา
ปิตานนท์ และคณะ, 2549) 

 

ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองเชิงถ่ายทอด 
จากการศึกษาแบบจ าลองทั้ ง 2 ประเภทตามที่ ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถ

เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบแบบจ าลองการสื่อสารเชิงถ่ายทอดและเชิงพิธีกรรม 

แบบจ าลองเชิงถ่ายทอด แบบจ าลองเชิงพิธีกรรม 
1. เป้าหมายหลัก คือ การถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือ
การโน้มน้าวผู้รับสาร (Persuasion) 

1. เป้าหมายหลัก คือ การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (shared 
meaning) 

2. ให้ ความส าคัญ ที่ ตั วผู้ ส่ งส าร (Sender-
centered) 

2. ให้ความส าคัญทั้งตัวผู้ส่งสารและผู้รับสาร ที่
จะต้องท าความเข้าใจร่วมกัน 

3. ทิศทางการไหลของสารเป็นแบบทางเดียว 
(one-way flow) และเป็นแนวดิ่ง (vertical) 

3. ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นแบบสองทาง 
( two-way flow) แ ล ะ เป็ น แ น ว ร ะ น า บ 
(horizontal) 

4. ไม่มีการสลับบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับ
สารตลอดกระบวนการสื่อสาร 

4. มีการสลับบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
ไม่มีการผูกขาด 

5. ผลลัพธ์ของการสื่อสาร การที่ผู้รับสารคล้อย
ตามผู้ส่งสาร 

5. หลังจากการสื่อสารสิ้นสุดแล้ว ผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความ
คิดเห็นร่วมกัน  

ที่มา : ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ.  (2549). 

2.3.5 ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

  Ascroft (1987) ได้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า  เป็นกระบวนการ
ที่กลุ่มบุคคล มีความตั้งใจหรือสนใจมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ได้เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน  สอดคล้องกับ Nair& White (1993) 
อธิบายว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นผู้ที่เกี่ยวข้องท า
การสื่อสารกันได้ในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (dialogue) ร่วมกัน 

 นอกจากนี้ Issacs (1994) ได้อธิบายถึงการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าร่วม (involvement)  ของประชาชน มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทุกระดับ ทั้งการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน หรือแม้กระทั่งการสื่อสารผ่านประเพณีก็ตาม โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (trust) เป็นพ้ืนฐานส าคัญ และต้องค านึงถึงกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพราะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสารของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา และการสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชนรวมทั้งบุคคลภายนอก (Jacobson & Kolluri, 
1999)  
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ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2549) ได้ขยายความเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็น
กระบวนการที่เน้นย้ าถึงการที่ทุกฝ่าย “เข้าร่วมปรึกษาหารือกัน” โดยไม่มีการผูกขาดบทบาทกันไว้
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ได้มุ่งเน้นการแพ้ชนะในความคิดของตนเอง แต่เป็นการสื่อสารที่ทุกฝ่ายได้
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกันแบบ “พบกันครึ่งทาง” บนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และการไหลเวียนของข่าวสารแบบสองทางในแนวระนาบ เช่น การสื่อสารในลักษณะเวที
ประชุมจะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ (Nair & White, 
1993) ได้เน้นย้ าเรื่อง “การปรึกษาหารือร่วมกัน”ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพ “การมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่อง” ระหว่างผู้สงสารและผู้รับสารในการร่วมกันคิดเชิงสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาตลอดจนการลงมือปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือกัน 

ทั้งนี้ กรรณิกา เพ็งปรางค์ และกาญจนา แก้วเทพ (2548) ได้อธิบายถึงบทบาทของการ
สื่อสารในกระบวนการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านรูปแบบการสื่อสารที่เรียกว่า 
“การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Communication) ว่ามีนัยส าคัญ 2 ประการคือ 

ประการแรก คือ การใช้การสื่อสารประเภทต่างๆเป็นหนทางหรือเป็นเครื่องมือ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ เช่น การเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชนเพ่ือร้องเรียน
การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในที่ประชุมหมู่บ้าน 

ประการที่สอง คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสื่อสารเอง โดยรูปแบบการของการเข้าถึงการสื่อสารมีอยู่ 3 รูปแบบคือ  

1) การเข้าถึงในฐานะผู้บริโภค หมายถึง การที่บุคคลมี โอกาสใช้สื่อในฐานะ 
“ผู้รับสาร/ผู้ดู/ผู้ชม/ผู้อ่าน” โดยสามารถที่จะเลือกบริโภคสื่อได้จากรูปแบบของรายการที่หลากหลาย
และมีช่องทางในการสะท้อนปฏิกิริยาของตนสู่ผู้ผลิต ที่เรียกว่าเป็น “ผู้รับสารที่เอาการเอางาน” 
(Active Audience) 

2) การเข้าถึงสื่อในฐานะผู้ผลิต หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสในการเข้าร่วมใน
เชิงกระบวนการผลิต เช่น การเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการวิทยุ การเข้าร่วมเป็นแหล่งข่าว การ
มีส่วนร่วมในการเลือกประเด็นน าเสนอ เป็นต้น 

3) การเข้าถึงสื่อในฐานะผู้บริหารสื่อ หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวกับ
ระบบการตัดสินใจต่างๆในองค์กรสื่อ เช่น การก าหนดเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสม การก าหนด
ช่วงเวลา การวางระบบบริหารงาน/ระบบงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนและนโยบาย
ต่างๆ 
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จากนัยของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมข้างต้น ที่ได้อธิบายถึงบทบาทของการสื่อสารในแง่ของ
การใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นสะพานในการเชื่อมโยงการเข้าถึงการมี
ส่วนร่วมในฐานะต่างๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้บริหารตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การศึกษาในประเด็น
ของลักษณะ เป้าหมายและระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจใน
ล าดับต่อมา ในแง่ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตามท่ี กาญจนา แก้วเทพ และคณะ 
(2543) กล่าวว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็นการสื่อสาร
รูปแบบหนึ่งที่ส าคัญของการสื่อสารชุมชน เป็นการสื่อสารที่ด าเนินการตามหลักประชาธิปไตยที่เป็น
การสื่อสารของชุมชนโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  

2.3.5.1 ลักษณะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

การสื่อสารดังกล่าวจะต้องเป็นการสื่อสารแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน
รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของชุมชน กาญจนา แก้วเทพ และ
คณะ (2543) ได้อธิบายถึงลักษณะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมดังนี้  

1. เป็นการสื่อสารที่เน้นแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม เน้นการสร้างความหมายร่วมกัน
ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากกว่าการสื่อสารในรูปแบบบนลงล่าง 

2. เป็นการสื่อสารที่มีเป้าหมายในการสร้างความหมายร่วมกัน (shared meaning) 
สร้างความรู้สึก ความผูกพันและการแสดงอัตลักษณ์ร่วมกัน 

3. มีการสลับบทบาทระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เรียกว่า การสื่อสารแบบสองทาง 
ก่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 

4. มีทิศทางการไหลของสารรอบทิศทาง จากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบนและในระดับ
เดียวกัน  

5. เป็นการสื่อสารที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในทุกระดับทั้ง
ระดับการผลิต การเผยแพร่และการวางนโยบาย 

6. เป็นการสื่อสารที่มีเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวข้องกับชุมชน สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนเพื่อเสริมพลังให้กับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

7. เป็นการสื่อสารที่ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง และสื่อนั้นต้องเน้น
การมีส่วนร่วม 

8. เป็นการสื่อสารที่ผลของการสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชุมชนตระหนักถึง
ความเป็นเจ้าของร่วมทั้งในประเด็นที่สื่อสารและสื่อ 
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ภาพที่ 2.3 คุณลักษณะของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
 

2.3.5.2 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  

เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการสื่อสารชุมชนสามรถวัดได้หลายระดับ กาญจนา แก้ว
เทพ และคณะ (2543) ได้จัดแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมไว้ 3 ระดับดังนี ้

1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/Users) ต้อง
ขยายแนวคิดของผู้รับสารให้ตระหนักถึงสิทธิที่ตนพึงรู้ สิทธิในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของตนต่อ
สาธารณะ และสร้างหลักประกันในการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร
จะต้องมีการส ารวจว่า มีช่องทางอะไรบ้างที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง 

  2) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ฐ าน ะผู้ ส่ ง  ผู้ ผ ลิ ต  ผู้ ร่ ว ม ผ ลิ ต แ ล ะผู้ ร่ ว ม แ ส ด
(Sender/Producer/Co-producer/Performance) การมีส่วนร่วมในระดับนี้ สามารถแบ่งได้
ตามขั้นตอนการผลิตสื่อ 3 ขั้นตอน คือขั้นก่อนการผลิต (Pre – Production Stage) ได้แก่ เลือก
ประเด็นหัวข้อ การเลือกแง่มุมที่จะน าเสนอ การรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ ขั้นที่สอง 
คือขั้นการผลิต (Production Stage) ได้แก่ การลงมือถ่ายท าวีดีทัศน์ การเข้าห้องจัดรายการวิทยุ 
และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นหลังการผลิต (Post – Production Stage) ได้แก่ การตัดต่อ อัดเสียง
ประกอบและเพ่ิมเติมด้านเทคนิคหลังการถ่ายท า 
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 3) การมีส่ วน ร่วม ในฐานะผู้ วางแผนและผู้ ก าหนดน โยบาย  (Policy 
Maker/Planner) คือ การวางแผนและการก าหนดนโยบายในการสื่อสารชุมชน เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างสื่อแต่ละประเภท ในการสื่อสารชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเลือก
ประเภทของสื่อ สื่อมวลชน (วิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง) สื่อเฉพาะกิจ (วีดีทัศน์ 
โปสเตอร์ หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย) สื่อพ้ืนบ้านรวมทั้งสื่อบุคคล 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน า
แนวคิดนี้มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและระดับของการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนในกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนของ
ประชาชนชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการท่องเที่ยว 

 2.4.1 ความหมายของการสื่อสารการท่องเที่ยว 

การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยองค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์กัน มีการปฏิสัมพันธ์กันโต้ตอบกันระหว่างคู่สื่อสาร (Brembeck  & Howell, 1976) 

จากการศึกษาค านิยามการสื่อสารของนักคิดหลากหลายท่านได้แก่ Wilbur Schramm, 
Edward Sapir, George Gerbner, Warren W.  Weaver, Jurgen Ruesch แ ล ะ  Gregory, 
Charles E. Osgood, Carl I. Hovland, Rogers และ F. Floyd Shoemaker, Aristotle Bateson, 
Colin Cherry ,George A. Miller ต่างมีจุดร่วมกันคือ การสื่อสารคือกระบวนการถ่ายทอดสาร 
(Massage) จากฝ่ายหนึ่ งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Sender) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ งเรียกว่าผู้รับสาร 
(Receiver) โดยผ่านช่องทางหรือสื่อ (Channel) (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

 การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ สนุก
เพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา ติดต่อธุรกิจตลอดจนการสัมมนา การประชุมและการเยี่ยมเยือน
ญาติพ่ีน้องด้วยความเต็มใจ (พรรณี จุฑานนท์ , 2546) เช่นเดียวกับนิคม จารุมณี  (2554) ได้ให้
ความหมายสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยัง
ที่อ่ืนในเวลาเพียงชั่วคราว ในรูปแบบของการศึกษาหรือพักผ่อนหย่อนใจก่อให้เกิดการกระท าร่วมกัน
ของมนุษย์สังคมและธรรมชาติ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
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 Davidson (1993) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมจากความหมายข้างต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้
ว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กล่าวคือการกระท าซึ่ งกันและกันของนักท่องเที่ยว ผู้ เป็นเจ้าของบ้าน ชุมชนผู้ เป็นเจ้าบ้าน 
ผู้ประกอบการธุรกิจและรวมถึงรัฐบาล เป็นกระบวนการดึงดูดต้องรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

 การสื่อสารการท่องเที่ยว กาญจนา แก้วเทพ (2557) ได้อธิบายว่า เปรียบเหมือนสะพาน
เชื่อมระหว่างการสื่อสารและการท่องเที่ยว โดยการรวมสาขาการท่องเที่ยวศึกษา (Tourism Study) 
และสื่อสารการศึกษา(Communication Study)เข้าด้วยกันเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของการสื่อสาร
สอดคล้องไปกับแม่มุมของการท่องเที่ยวภายใต้กรอบกระบวนทัศน์การท่องเที่ยวและการสื่อสาร โดย
กระบวนทัศน์การท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 กระบวนทัศน์หลักคือ การท่องเที่ยวกระแสหลัก 
(Mainstream) หมายถึงการท่องเที่ ยวเชิ งอุตสาหกรรมธุรกิจ และกระบวนทัศน์ทางเลือก 
(Alternative) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) เช่นเดียวกับ
การสื่อสารที่สามารถแบ่งกระบวนทัศน์ทางการสื่อสารออกเป็น 2 กระบวนทัศน์หลักคือ กระบวนการ
ทัศน์กระแสหลัก เชื่อในพลังอ านาจของสื่อมวลชนในการโน้มน้าวใจผู้รับสาร และกระบวนทัศน์
ทางเลือกมุ่งเน้นกระบวนการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ความคิดเห็นเพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเป็นหลัก ซึ่งในระยะแรกภาพรวมของการสื่อสารและการท่องเที่ยวมักเป็นการท่องเที่ยว
กระแสหลักปรากฏลักษณะการสื่อสารในแนวดิ่ง (จากบนลงล่าง )โดยผู้ส่งสารมักเป็นองค์กรการ
ท่องเที่ยวท าการสื่อสารไปยังผู้รับสาร แต่ในระยะต่อมาเมื่อเกิดกระบวนทัศน์การท่องเที่ ยวแบบ
ทางเลือกก่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการสื่อสารมากขึ้น ลักษณะ
การสื่อสารจึงปรากฏเป็นลักษณะการสื่อสารแนวนอน (ระดับเดียวกัน) แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นและมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นท าการสื่อสารย้อนกลับขึ้นไป (จากล่างขึ้นบน) เพ่ือเสนอ
แนวทางการท่องเที่ยวให้กับองค์กรหน่วยงานของรัฐ 

 ทั้งนี้ในการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อใช้เกณฑ์เรื่อง “ระดับ” มาพิจารณาด้วยแล้วอาจแบ่ง
ระดับของการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ระดับคือ กาญจนา แก้วเทพ (2557) 1) ระดับจุลภาค (Micro 
unit) ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวมักจะหมายถึงนักท่องเที่ยว  2) ระดับกลาง 
(Meso unit) ได้แก่ ระดับกลุ่มหรือองค์กร เช่น หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว หมู่บ้านที่จัด
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริษัทน าเที่ยว เป็นต้นและ 3) ระดับมหาภาค (Macro unit) ได้แก่ 
ระดับสังคม ระดับประเทศ เช่น การศึกษาความเจริญเติบโตหรือการวางแผนการบริหารการท่องเที่ยว 
เป็นต้น โดยระดับการท่องเที่ยวข้างต้นจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่หรือรูปแบบของการสื่อสารที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยว 
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 การศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยมุ่งเน้นท าการศึกษาไป
ในทิศทางการท่องเที่ยวภายใต้ของกระบวนทัศน์ทางเลือกซึ่งจัดอยู่ในการท่องเที่ยวระดับกลาง ชุมชน
เป็นผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่นเดียวกับการศึกษาการสื่อสาร 
ผู้วิจัยมุ่งเน้นท าการศึกษาไปในทิศทางการสื่อสารภายใต้กระบวนทัศน์ทางเลือกที่ให้ความส าคัญใน
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ข้อคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันอันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.4.2 หลักเกณฑ์ของการสื่อสารการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวในสื่อสารการศึกษาสามารถใช้หลักเกณฑ์ในการมองแบ่งเป็น  2 หลักเกณฑ์
ตามที่ กาญจนา แก้วเทพ (2557) กล่าวไว้คือ หลักเกณฑ์ตามองค์ประกอบของการสื่อสารและ
หลักเกณฑ์โดย ใช้ส านักคิด (school of thought) ทฤษฎีการสื่อสารกับการท่องเที่ยว 

ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะการสื่อสารการท่องเที่ยวโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม
องค์ประกอบของการสื่อสารเป็นส าคัญ เพื่อน าประเด็นในองค์ประกอบการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบ
มาวิเคราะห์การสื่อสารการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับการสื่อสารชุมชนที่มุ่งเน้นการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมตามที่ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนในข้างต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ต้องการศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้วิจัยรวบรวมหลักเกณฑ์ตามองค์ประกอบของการสื่อสารมีดังนี้  

 2.4.2.1 หลักเกณฑ์ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร 

องค์ประกอบของการสื่อสารเริ่มจากค านิยามพ้ืนฐานของการสื่อสารคือ ผู้ส่งสาร
(Sender) ผู้ รั บ ส า ร  (Receiver) เนื้ อ ส า ร  (Massage) แ ล ะสื่ อ ห รื อ ช่ อ งท า งก ารสื่ อ ส า ร 
(Channel/Media) ทั้งหมดมาประกอบกันเป็นกระบวนการเรียกว่า “การสื่อสาร” โดยรหัสย่อ
โดยทั่วไปที่นิยมใช้และเข้าใจถึงองค์ประกอบของการสื่อสารร่วมกันกันคือ S-M-C-R เมื่อท าการศึกษา
วิจัยในเรื่องเก่ียวกับการท่องเที่ยว สามารถท าได้ 2 ระดับคือ  

1) การศึกษาองค์ประกอบแต่ละตัวแบบแยกส่วน เช่น การศึกษาผู้ส่ง
สารอย่างเดียวเรียกว่า Sender study หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นการศึกษาต้นทางเพราะผู้ส่งสารเป็น
จุด เริ่มต้นของการสื่ อสาร ในทางกลับกันหากต้องการศึกษาผู้ รับสารอย่ างเดียวเรียกว่า 
Receiver/Audience Study หากวิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาสารเรียกว่า Message/Content Study 
และหากศึกษาประเภทของสื่อ/ช่องทางการสื่อสารอย่างเดียวเรียกว่า Media Study   
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2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ  เช่น ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (S-R) ยกตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นจากงานวิจัยของ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นองค์กรท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องการส่งสารไปยังผู้รับ
สารที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติความแตกต่างระหว่าง S-R จะมีผลต่อการสร้างเนื้อหาสารอย่างไร โดย
ผู้รับสารที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยครั้งแรกกับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นประจ า R จะมีแบบ
แผนการเปิดรับสื่อ (C )เก่ียวกับประเทศไทยอย่างไร เป็นต้น 

ตามหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น ทั้ งการศึกษา
องค์ประกอบแต่ละตัวแบบแยกส่วน และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จะเห็นได้
ว่าการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสื่อสารครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของการสื่อสารเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมุมมองการสื่อสารการท่องเที่ยวนั้น คือการ
วิเคราะห์การสื่อสารแบบแยกส่วนในแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารแล้วน ามาศึกษาในภาพรวม
ขององค์ประกอบการสื่อสารแต่ละตัวว่ามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสื่อสารของชุมชน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารแต่ละตัวเพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยมีประเด็นใน
การศึกษาดังนี้  

1) การศึกษาผู้ส่งสารกับการท่องเที่ยว (Sender study) แบ่งออกได้เป็น 
2 กรอบคือ1) แบ่งตามโลกสองโลกของการสื่อสารการท่องเที่ยวและ 2) แบ่งตามกระบวนทัศน์ของ
การท่องเที่ยว   

1.1 โลก 2 โลกของการสื่อสารการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็นโลกแรกคือ
การสื่อสารการท่องเที่ยวในพื้นที่จริง ผู้ส่งสารได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มัคคุเทศก์ 
บริษัทน าเที่ยว เป็นต้น และโลกที่สองคือ การสื่อสารการท่องเที่ยวในพ้ืนที่สื่อ ผู้ส่งสารได้แก่ พิธีกร
รายการท่องเที่ยว ผู้เขียนบทความท่องเที่ยวในนิตยสาร เป็นต้น  

1.2 กระบวนทัศน์ของการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น  2 กระบวนทัศน์คือ 
การท่องเที่ยวกระแสหลัก เช่น การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ลักษณะของผู้ส่งสารจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่ท าการผลิตสื่อท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และกระบวนทัศน์ที่สองคือ กระบวนทัศน์
การท่องเที่ยวแบบทางเลือก เช่น การท่องเที่ยวที่มีการจัดการโดยชุมชน  ลักษณะของผู้ส่งสารคือคน
ในชุมชน 
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2) การศึกษาเนื้อหาสารกับการท่องเที่ยว (Message/Content Study) 
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการสื่อสาร – การท่องเที่ยวแน่นอนว่าองค์ประกอบของเนื้อหาสาระต้องมีความเกี่ยว
พันธ์กับแง่มุมของการท่องเที่ยว กาญจนา แก้วเทพ (2557) ได้แบ่งแง่มุมเนื้อหาการท่องเที่ยวในการ
สื่อสารศึกษาไว้ดังนี้  

   2.1 ด้านพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่คือ พ้ืนที่
การท่องเที่ยวในลักษณะของเนื้อการสารเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการท่องเที่ยว เช่น การจับจ่ายซื้อ
ของ เดิน ป่า ล่องแพ เที่ยวชมนก เป็นต้น พ้ืนที่ที่สองคือพ้ืนที่การท่องเที่ยวในสื่อ ลักษณะเนื้อหา
สาระที่เกิดขึ้นในโลกของสื่อคือ เนื้อหาข่าวการท่องท่องเที่ยวในสื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหารายการท่องเที่ยว
ในสื่อโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้น 

  2.2 ด้านประเภทของเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อประเภท
ต่างๆในด้านรายละเอียดของเนื้อหาว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ปริมาณของเนื้อหาว่ามีมากน้อย
เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งการตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาใดยังไม่ปรากฏ 

   2.3 ด้านประเภทของรูปแบบ ในด้านเนื้อหา (Content) นั้น
นอกจากมีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาที่มองเห็นได้แล้วนั้นยังมีส่วนประกอบอื่นที่อาจมองไม่เห็น นั่นคือ 
รูปแบบ (form) ที่มีวิธีการจัดแบ่งประเภทได้อย่างหลากหลายทั้งการแบ่งเนื้อหาประเภทเรื่องจริง
(factual) เช่น รายการสารคดี การแบ่งเนื้อหาประเภทเรื่องแต่ง (fictioual) เช่น การ์ตูน ละคร และ
เนื้อหาประเภทกึ่งเรื่องจริง เช่น ละครที่สร้างจากเรื่องจริง ทั้งนี้อาจใช้เกณฑ์การแบ่งรูปแบบตาม
ประเภทของเนื้อหา เช่น รูปแบบนวนิยาย ข่าว ละคร สารคดี ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีการน าเสนอ
เนื้อหาในลักษณะแตกต่างกันออกไป 

  2.4 วิธีการน าเสนอเนื้อหา โดยปกติเมื่อท าการวิเคราะห์เนื้อหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมักพบเห็นวิธีการเผยแพร่เนื้อหา (Message delivery) หรือวิธีการน าเสนอ
เนื้อหา (Message Presentation) ในรูปแบบของการน าเสนอเรื่องราวความเป็นจริงในรูปแบบ สาร
คดี ฯลฯ แต่ด้วยคุณลักษณะอีกด้านหนึ่งของการท่องเที่ยวนั้นมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ภาพใน
จินตนาการเข้ามาปะปนอยู่ด้วย ดังนั้นจึงอาจมีการใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหาแนวชวนฝันโดยวิธีการเล่า
เรื่อง (Narrative) ช่วยเพิ่มสีสันให้กับข้อมูลในรูปแบบการน าเสนอเชิงละคร (drama/dramatizied) 

2.5 ด้านระดับความหมายของเนื้อหา มีรูปแบบการพิจารณา 2 
ลักษณะคือ การพิจารณาความหมายในระดับพ้ืนผิว คือการพิจารณาว่าเนื้อหานั้นต้องการน าเสนอ
อะไรโดยสังเกตได้จากสิ่งที่ปรากฏในเนื้อหา และการพิจารณาเนื้อหาเชิงลึก คือการพิจารณาว่าเนื้อหา
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ที่ปรากฏอยู่นั้นสื่อความหมายถึงอะไร เช่น เนื้อหาของภาพโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
จะเห็นว่าเป็นรูป “เรือสุพรรณหงส์” ในการพิจารณาความหมายในระดับพ้ืนผิว แต่หากพิจารณาใน
เนื้อหาระดับเชิงลึก รูปเรือสุพรรณหงส์อาจหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เรือบ่งบอกถึงอัตลักษณ์
ของความเป็นไทยเป็นต้น ซึ่งการศึกษาในเชิงลึกนี้เริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงสื่อสารการศึกษาตั้งแต่
ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา 

3) การศึกษาผู้รับสารกับการท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็นการศึกษา
เฉพาะตัวผู้รับสาร การศึกษาผู้รับสารตามกระบวนทัศน์การท่องเที่ยวและการศึกษาผู้รับสารที่สัมพันธ์
กับองค์ประกอบการสื่อสารอื่นๆ ดังนี้  

3.1 การศึกษาเฉพาะตัวผู้รับสาร การศึกษาในแนวทางนี้มีขอบเขต
จ ากัดที่สุด คือศึกษาเฉพาะตัวผู้รับสารเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาผู้รับสารในแนวทางแรกคือการแสวงหา
โฉมหน้า คุณลักษณะของผู้รับสารและล าดับต่อไปคือ การศึกษาแรงจูงใจ (Motive) ในการเปิดรับ
ข่าวสาร 

3.2 การศึกษาผู้รับสารตามกระบวนทัศน์การท่องเที่ยว โดยแบ่งตาม
ลักษณะกระบวนทัศน์การท่องเที่ยวกระแสหลักและการท่องเที่ยวทางเลือก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้นและถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากกระแสหลักมาเป็น
กระบวนทัศน์ทางเลือก พบว่าในแง่มุมของสื่อสารการศึกษายังคงใช้กระบวนทัศน์เดิมของการสื่อสาร 
เช่น  กระบวนทัศน์ที่เชื่อในพลังโน้มน้าวของสื่อ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นต้น 

3.3 การศึกษาผู้รับสารที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบการสื่อสารอ่ืนๆ คือ
การศึกษาผู้รับสารกับองค์ประกอบการสื่อสารตัวอ่ืนๆ คือ ผู้ส่งสาร(S) เนื้อหาสาร (M) และช่องทาง
การสื่อสาร(C) ได้แก่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้รับสารกับเนื้อหาสาร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกับสื่อ/ช่องทาง 

4) การศึกษาสื่อ/ช่องทางการสื่อสารกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวใน
สื่อสารการศึกษานั้น ต้องผนวกเอาองค์ประกอบที่เป็น “ตัวสื่อ” ด้วยเสมอ ซึ่งธรรมชาติของสื่อพบว่า
มีความหลากหลายในการท่องเที่ยวจึงก่อให้เกิดความหลากหลายในประเด็นที่ศึกษา เช่น สื่อมวลชน
กับการท่องเที่ยว สื่อบุคคลกับการท่องเที่ยว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์การท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือกซึ่งมักมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการใช้สื่อขนาดใหญ่ ต่างจากสื่อบุคคลสามารถท าหน้าที่
ในการสื่อสารได้หลายบทบาทมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่า) สื่อเฉพาะกิจกับการท่องเที่ยว สื่อ
กิจกรรมกับการท่องเทีย่ว และสื่อใหม่กับการท่องเที่ยว เป็นต้น  
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 ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยน าแนวคิดการสื่อสารการท่องเที่ยวมาประยุกต์กับการวิเคราะห์
องค์ประกอบของการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารการท่องเที่ยวเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการการ
สื่อสารที่เชื่อมโยงกับประเด็นการท่องเที่ยวของชุมชน งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการท่องเที่ยวตามกระบวน
ทัศน์ทางเลือกคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการจัดการโดยชุมชน เช่นเดียวกับการสื่อสารศึกษาที่
มุ่งเน้นการสื่อสารแบบกระบวนทัศน์ทางเลือกคือกระบวนการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้
ความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในชุมชน 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

Vroom, & Deci (1970) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นปริมาณที่ปัจเจก
บุคคลมีความรู้สึกว่าได้เข้าร่วมในการตัดสินใจ เกิดความพึงพอใจจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดย
ปัจเจกบุคคลจะพัฒนาความผูกพันที่มีต่องานสามารถท างานได้ดีจนกระทั่งส่งผลไปยังการพัฒนาของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเองไม่ใช่ควบคุมองค์กร 

Reeder (1974) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งใน
ลักษณะของปัจเจกบุคคลและลักษณะกลุ่ม  

สุนทร กองทรัพย์ (2548) อธิบายถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทางสังคมด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามความ
ตั้งใจและเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคล กลุ่ม และส่วนรวม โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในกระบวนการมี
ส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบในผลของการมีสาวร่วมนั้นๆ 

ประเสริฐ สุนทร (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมคือการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล รวมทั้ง
ชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต แสดงออกถึงความต้องการ
โดยสมัครใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยน บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยการระดม
ความคิด ร่วมกันตัดสินใจในการวางแผน ปฏิบัติการรวมทั้งติดตามประเมินผล ตลอดจนการเสียสละ
ทุนทรัพย์ แรงงานและเวลา  

นคร ส าเภาทิพย์ (2542) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีมีบทบาทในด้านต่างๆทั้งการเริ่มวางแผนปฏิบัติงาน การมีอ านาจในการตัดสินใจใน
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การท ากิจกรรมของชุมชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการจัดการควบคุมตนเอง 
สามารถก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้  

สอดคล้องกับ ประชัย ศรีจามร (2549) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็น
การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วนั้น โดยผ่านการชักน าส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการเรียนรู้ ริเริ่มกระบวนการคิด วางแผนก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองน าไปสู่การพ่ึงตนเองในที่สุด 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมในข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ทางสังคม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการร่วม
ประเมินผลจากการด าเนินการ ก่อให้เกิดเป็นภาพรวมของการพัฒนาตนเองของชุมชนรวมทั้ง
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2.5.2 องค์ประกอบของการมสี่วนร่วม 

International Association for Public Participation (IAP2) สถาบันนานาชาติได้ศึกษา
และก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด ถึงระดับ
การเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2550) 

 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ต่ าสุด แต่มีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นก้าวแรกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ การจัด
นิทรรศการ จัดงานแถลงข่าว จดหมายข่าว การติดประกาศและการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 2) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน ชุมชน 
หรือภาครัฐ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

  3) การเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนต่อเนื่องว่าข้อมูล ความคิดเห็น และความต้องการ
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ของประชาชนที่ได้เสนอไว้ก่อนหน้านั้นได้รับการพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานจากชุมชน
หรือหน่วยงาน เช่น การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือน าเสนอประเด็นนโยบาย การประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการท าประชาพิจารณ์ 

 4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชน ผู้แทน
สาธารณะ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมทุกขั้นตอน ทั้ งกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย 

 5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในระดับสูงที่สุดโดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้วย
ตนเอง เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆหรือโครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองทั้งสิ้น 

2.5.2 รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

Cohen & Uphof (1980) เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) คือการก าหนดความต้องการและ
จัดล าดับความส าคัญ จากนั้นจึงเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง โดยการตัดสินใจแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจ
ในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
การบริหารงานและการประสานงาน ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น  

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ผลประโยชน์ทั้งในทางบวกและทางลบ 
เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) คือความเห็นชอบและความคาดหวัง ที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม 
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 หมายถึงการส่งผลโดยตรง 

 หมายถึงการส่งผลย้อนกลับ 

 

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 6 ระดับคือ 1) การร่วม
รับรู้ 2) ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 3) ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 4) ร่วมด าเนินการ 5) ร่วม
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 6) ร่วมรับผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การร่วมรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับโครงการ
หรือกิจกรรมแก่ประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูล นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบประเด็น
ต่างๆของโครงการหรือกิจกรรม เช่น รับทราบความเป็นมาและความจ าเป็นของการเกิดกิจกรรมหรือ
โครงการ รับทราบมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือกิจกรรมที่
ก าลั งจะขึ้น  ทั้ งนี้ เพ่ือเป็นการให้สิทธิกับประชาชนในการเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  2) ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชนชนได้ร่วมรับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐบาลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็นและ
ความต้องการของเกิดโครงการหรือกิจกรรม โดยผ่านการแสดงความคิดเห็นไปยังผู้อ านาจหรือผู้ดูแล
กิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้น าข้อคิดเห็นไปใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไป 

การประเมินผล     

(Evaluation) 

การตัดสินใจ                  

(Decision making) 

การด าเนินงาน 

(Implementation) 

การรับผลประโยชน์  

(Benefits) 

ภาพท่ี 2.4 วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) 
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  3) ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง การร่วมพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมและ
พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

  4) ร่วมด าเนินการ หมายถึง การร่วมปฏิบัติงาน ร่วมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานหรือการ
ร่วมลงทุนในกิจการงานต่างๆของชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหรือ
กิจกรรมระดับท้องถิ่น เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน เป็นต้น 

  5) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตาม
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ไปมีบทบาทในการร่วมตรวจสอบ คอยเฝ้าระวังการด าเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วย
ตนเอง 

  6) ร่วมรับผล หมายถึง การร่วมรับผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินไปแล้วทั้ง
ผลในทางบวกและผลในทางลบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 โกวิทย์ พวงงาม (2550) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงว่า ในการพัฒนาควรจะมี
กระบวนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของ
แต่ละท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ดังต่อไปนี้  

  1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น 
กล่าวคือ หากชาวชนบทยังไม่รับรู้ถึงปัญหาและเข้าใจสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตน การ
ด าเนินงานต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นจึงไร้ประโยชน์ เนื่องจากประชาชนในชนบทไม่เข้าใจและ
มองไม่เห็นความส าคัญของปัญหาและการด าเนินการอีกด้วย 

  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนที่ส่งผลให้ชาวชนบทรู้จักคิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและน าข่าวสารความรู้มาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงาน 
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  3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ด้วยบริบทชุมชนส่วนใหญ่ที่ชาว
ชนบทมักมีฐานะยากจน การมีส่วนร่วมในระดับนี้จึงมุ่งเน้นแรงงานในการเข้าร่วมได้โดยการร่วม
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ชาวบ้านรู้จักคิดและเรียนรู้การด าเนินงานด้วยตนเองได้ 

  4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน กล่าวคือ ประชาชนในชนบท
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามงาน ประเมินผลงานเพ่ือได้รับทราบด้วยตนเองว่าผลจากการที่ตน
ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆไปนั้น ประสบผลหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ เพ่ือต่อยอดไปยังกิจกรรมหรือ
โครงการอื่นๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ทั้งนี้ สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ (2543) ได้แบ่งภาพรวมของการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง(Genuine participation)และ ลักษณะ
การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง(Non- Genuine participation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1) ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine participation) คือการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน 

  2) ลักษณะการมีส่วนร่วมไม่แท้จริง (Non- Genuine participation) ได้แก่ การ
ร่วมลงแรงในการท าโครงการบริจาคเงินหรือสิ่งของ การร่วมลงแขก ร่วมซ่อมบ ารุงรักษา โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2.5.3 ปัจจัยและเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

Reeder (1974) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มไว้ดังนี้ 

1) กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับความเชื่อพ้ืนฐาน ทัศนคติและค่านิยมของตน 

 2) กิจกรรมนั้นมีคุณค่าสอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน 

 3) กิจกรรมนั้นมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน 

 4) กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ได้มาหรือคาดหวังไว้ 

 5) ต้องไม่เป็นการบีบบังคับ 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดดังกล่าวเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่ก่อให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับต่างๆ โดยในที่นี้ผู้วิจัยท าการ
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วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้องความร่วมมือและ การเสริมอ านาจแก่ประชาชน พร้อม
ทั้งการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนและศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมอีกด้วย 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 

 2.6.1 ความหมายและลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 

 กรมการพัฒนาชุมชน (2543) ได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า ชุมชน
เข้มแข็งเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในปัจจัยที่ส่งเสริมพลังอ านาจของคนในชุมชนด้านต่างๆ ได้แก่ มีพหุ
ภาคีให้การสนับสนุน มีการสื่อสารในชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งการเรียนรู้และศักยภาพ
ของชุมชนในการพ่ึงตนเองได้ 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มคนหลากหลายของสังคมร่วมคิด ร่วม
สร้างแนวทางในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของประชาชน จากเดิมที่เป็นฝ่ายรอรับความช่วยเหลือรอ
คอยการถูกพัฒนา เปลี่ยนแปลงเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการร่วมคิด ร่วมสร้างและแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2545) เช่นเดียวกับไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
(2541) ได้อธิบายแนวคิดความเป็นชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า เป็นสังคมที่ประชาชนทั่วไปมีบทบาทในการ
จัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกระบวนการ กลไก องค์กรและ
กิจกรรมที่ประชาชนจัดขึ้น 

  หาญศึก ทรงสวัสดิ์ (2550) กล่าวว่า ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่สามารถก าหนดทิศ
ทางการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายใต้
ภูมิปัญญาของชุมชน พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้ปรับตัวให้เท่าทันกับสภาวการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ไป สอดคล้องกับ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543) ได้ขยายความเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนเข้มแข็งไว้
ว่า เป็นสังคมที่ผู้คนแสดงออกซึ่งส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เพ่ือก่อให้เกิดสังคมที่ดี
งาม ภายใต้ความความร่วมมือย่างเกื้อกูลเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

 จากความหมายข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นกระบวนการทางสังคมที่
ก่อเกิดจากความต้องการในการจัดการตนเองของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการสื่อสาร การมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ภายใต้ภูมิ
ปัญญาความเอ้ืออาทรและจิตส านึกที่ดีของชุมชน 

 ขณิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2542) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนเข้มแข็งไว้ 8 
ประการดังนี้ 

  1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

  2) สมาชิกของชุมชนมีจิตส านึก มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการ
จัดการปัญหาในชุมชนของตนเอง 

  3) ชุมชนมีกระบวนการและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกน
น าในการขับเคลื่อนในลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ รวมทั้งการตรวจสอบการท างานของผู้น าชุมชนด้วย 

  4) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทั้งการก าหนดทิศทางความ
เป็นไปของชุมชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ภาพรวมผ่านกระบวนการของชุมชน 

  5) ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชน 

  6) มีการก าหนดแผนของชุมชนที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆด้านโดยค านึงถึงการ
พ่ึงพาตนเองของชุมชนเป็นส าคัญ 

  7) ชุมชนให้ความส าคัญกับการพ่ึงพาตนเองมากกว่าการพ่ึงพาความช่วยเหลือจาก
ภายนอก โดยการรับความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ที่สุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป  

  8) มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เท่าเทียมกันในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคี เช่น ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการในท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน รวมทั้งนักวิชาการใน
การพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปลักษณะของชุมชนเข้มแข็งไว้ 4 ประการดังนี้ (สัญญา 
สัญญาวิวัตน์, 2541)  
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  1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) คือการที่ประชาชนในชุมชน
มีการเรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอก ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
รวมทั้งความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการของชุมชน 

  2) เป็นชุมชนที่ มีการจัดการตนเอง (Community Management) กล่าวคือ 
ประชาชนในชุมชนมีการจัดการตนเองภายใต้ระบบการบริหารจัดการครบทั้ง  4 ขั้นตอนคือ การ
ก าหนดแผน การจัดการองค์กรภายในชุมชน การด าเนินงานตามแผนและการประเมินผล 

  3) เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือการมีจิตส านึก ในความภัคดีหวงแหน
ชุมชนของตนเอง มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันรู้สึกรักเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน 

  4) เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) คือการที่ชุมชนมีความสงบสุข ร่มเย็น  
ประชาชนในชุมชนมีคุณธรรมและมีคุณภาพ 

 ทั้งนี้ชุมชนเข้มแข็งยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 มิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550) 

  1) มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยการเอ้ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการผลิตเพ่ือการค้า มีกลไกใน
การระดมเงินทุนชุมชน มีการจัดระบบลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและเพ่ิม
แหล่งรายได้ให้มีความหลากหลาย 

  2) มิติด้านสังคม ได้แก่ ความสามารถในการจัดระเบียบของชุมชน ในการแก้ปัญหา
ที่สาเหตุมาจากภายในและภายนอกชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงการเกาะเกี่ยวที่มีต่อกันของคนในชุมชน
และศักยภาพในการสร้างให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ (Self-contained) อย่างมั่นคง 

  3) มิติด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา 
ใช้ภูมิปัญญาความรู้ชุมชนแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจในองค์ความรู้และรากเหง้าภูมิปัญญาของตน 

  4) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ความสามารถของชุมชนใน
การจัดการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันภายในชุมชน  
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2.6.2 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 

คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือแก้ ไขปัญหาวิกฤตภายในของ
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งไว้ 9 ประการดังนี้ 
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553) 

  1) บุคคลจากหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการก็ได้ 

  2) มีเป้าหมายร่วมกันโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

  3) มีจิตส านึกการพ่ึงตนเอง เอ้ืออาทรต่อกัน มีความหวงแหนท้องถิ่น ชุมชนของ
ตนเอง 

  4) ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมกระท าและรับผิดชอบอย่างอิสระ 

  5) มีการระดมทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

  6) มีเครือข่ายการเรียนรู้ เชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ 

  7) มีการจัดกิจกรรมสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

  8) มีการบริหารจัดการกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี 

  9) มีการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่หลากหลายและสืบทอดกันต่อไป 

  ทั้งนี้ในแง่ของการพิจารณาเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง ชัยอนันต์ สมุทวานิช (2541) ได้
สรุปว่ามีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ  

  1) ความสามารถของชุมชน คือสิ่งที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผล เช่น ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ มีการจัดระเบียบชุมชน สามารถจัดการการใช้
ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อบ่งชี้ที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน การจัดการชุมชน วิสัยทัศน์ และภูมิปัญญาใหม่ของชุมชน 

  2) ศักยภาพของชุมชน คือ สิ่งที่มีอยู่ภายในองค์ประกอบของชุมชน หรือที่เรียกว่า
ความพร้อมเชิงคุณสมบัติ เช่น ความรู้ คุณธรรม ภาวะผู้น า การมีวิสัยทัศน์ และความเอ้ืออาทรของ
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สมาชิก ข้อบ่งชี้ด้านศักยภาพของชุมชนคือ มีภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น มีทรัพยากรการผลิตระดับ
ครัวเรือน ประชาชนในชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมในแนวทางของศาสนา 

2.6.3 ปัจจัยสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 

บัณฑร อ่อนด า และวิริยา น้อยวงศ์ (2533) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญของกระบวนการพัฒนา
ไปสู่ชุมชนเข้มแข็งต้องประกอบไปด้วย ภูมิปัญญาหรือความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาที่สามารถประยุกต์ให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกชุมชนได้ มีการจัดระเบียบชุมชน จัดตั้งกลุ่ม เวทีแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และมีกลุ่มผู้น าที่มีภูมิปัญญาควบคู่กับคุณธรรม 

 อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงษ์ (2540) ได้วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็งดังนี้  

  1) โครงสร้างทางสังคมแนวนอน หมายถึง ความสัมพันธ์ทางอ านาจของชุมชนมี
ความเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเข้าถึงทรัพยากรหรือโอกาสในชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างกว้างขวาง 

  2) ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง คือการมีรูปแบบการผลิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองเป็นหลักและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติเน้นการ
บริโภคแบบพออยู่พอกิน ไม่มีการกักตุนแต่กระจายไปสู่ญาติมิตร สังคมในรูปแบบของการแบ่งปัน 

  3) ค่านิยมทางศาสนา หรือ ความเชื่อ อุดมการณ์ในการใช้ชีวิต การเคารพต่อ
ธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณ เอ้ือต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4) การเรียนรู้เพื่อชีวิต คือ การสืบสานภูมิปัญญาเดิมจากครอบครัว วัด สถาน
ประกอบการโดยการสังเกต ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นน ามาซึ่งการปฏิบัติจริง 
ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  5) กลุ่มผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น าตามธรรมชาติเกิดขึ้นในชุมชนได้จากหลายปัจจัย 
เช่น การเป็นผู้ต่อสู้เพ่ือชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความรู้ของชุมชน ซึ่งชุมชนที่มีลักษณะโครงสร้างทาง
สังคมแนวนอนจะเอ้ือต่อการเกิดผู้น าตามธรรมชาติอย่างหลากหลายและมีกระบวนการท างานใน
รูปแบบของการปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  6) ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมที่แน่นแฟ้น ชุมชนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนเป็นไปด้วยความใกล้ชิดผ่านระบบครอบครัว ญาติและเพ่ือนฝูง มี
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แบบแผนการด าเนินชีวิตร่วมกัน ด้วยระบบความสัมพันธ์และความแน่นแฟ้นในลักษณะนี้
เปรียบเสมือนระบบความมั่นคงและสวัสดิการชุมชน ส่งผลให้เกิดพลังในชุมชนสามารถร่วมมือกัน
จัดการกับปัญหาได้ 

  7) กลไกที่เอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์  การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการติดต่อ 
พูดคุย พบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้  
ข่าวสารผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบอันจะน าไปสู่การปรับตัวเท่าทันเหตุการณ์ของคนในชุมชน 

2.6.4 ดัชนีชี้วัดความเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

Mathews (1996) ได้เสนอตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งจากตัวประกอบ  6  ประการคือ 1) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร 2) ด้านผู้น าชุมชน 3) ด้านกรอบแนวคิดหรือภาพ
ในใจของคนในชุมชน 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบันและ 5) ด้านจิตส านึกของชุมชน 
ดังนี้ 

 1) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร ชุมชนเข้มแข็งต้องการ
พ้ืนที่ท างานและช่องทางการสื่อสารในการการพบปะพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในลักษณะที่
เป็นทางการ เช่น เวทีหรือการประชุม ลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนาระหว่างคนสองคน 
หรือการสนทนาแบบกลุ่มเล็กๆ โดยสถานที่ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่ งในการสร้างความเป็น 
“พลเมือง” ให้กับประชาชน ในการแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ดังนั้นการ
ตรวจสอบความเข้มแข็งของชุมชนสามารถท าได้โดยการพิจารณาว่าชุมชนมีพ้ืนที่สาธารณะ (Public 
space) มากน้อยเพียงใด เพราะการตัดสินใจร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนและเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการผนึกก าลังเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

 2) ภาวะการน าและผู้น าชุมชน  กล่าวถึงลักษณะของผู้น าชุมชนทั้งสองลักษณะคือ 
ผู้น าชุมชนเข้มแข็งและผู้น าชุมชนอ่อนแอ โดยผู้น าชุมชนเข้มแข็งมีความพร้อมในการปล่อยให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า มองภาพรวมของปัญหาในชุมชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมที่จะ
เรียนรู้จากความล้มเหลว ภาพรวมของชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วยผู้น าที่หลากหลาย ไม่มีชนชั้น
แบ่งแยกระหว่างผู้น าและชาวบ้านโดยผู้น าจะผลึกตนเองเข้ากับชุมชนอย่างแนบแน่น  แตกต่างจากที่
ผู้น าชุมชนที่อ่อนแอ มักจะปกป้องสถานะของตนเองควบคุมกระท าของผู้อ่ืนอย่างเข้มงวด ดังนั้นการ
ตรวจสอบความเข้มแข็งของชุมชน ภาวการณ์ของผู้น าชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับต้นๆ 

 3) กรอบแนวคิดหรือภาพในใจของคนในชุมชน (Mentalities) ชุมชนเข้มแข็งจะ
มีกรอบแนวคิดที่แตกต่างไปจากชุมชนทั่วไป ในลักษณะของการเน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน มอง
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อ านาจเป็นเรื่องของประชาชน กล่าวคือ การบมองว่าอ านาจที่แท้จริงนั้นเป็นอ านาจที่มาจาก
ประชาชน ผลักดันให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อปัญหา
ของชุมชนนั้นๆ 

 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน  จะเกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน รัฐ และสถาบันส าคัญในชุมชน โดยชุมชนเข้มแข็งจะพ่ึงพาตนเองมากกว่าการรอ
รับความช่วยเหลือหรือการพ่ึงพาจากรัฐ ส่วนชุมชนที่อ่อนแอมักรอคอยความช่วยเหลือ และพ่ึ งพา
สถาบันของรัฐส่งผลให้รัฐต้องรับผิดชอบให้การช่วยเหลือชุมชนในทุกๆด้าน ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้ท้ังหมดน ามาซึ่งความด้อยประสิทธิภาพ 

 5) ส านึกความเป็นชุมชนและขนบแห่งการแบ่งปัน ความร่วมมือเป็นคุณสมบัติที่
แฝงอยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง ต่างจากชุมชนที่อ่อนแอที่แฝงด้วยขนบแห่งการท าลาย เช่น เมื่อเกิดปัญหา
ทุกคนตระหนักถึงปัญหาแต่ไร้ซึ่งความเชื่อมั่นว่าตนจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ รวมถึงการชี้
นิ้วโทษผู้อื่น ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการลดทอนการต่อสู้กับปัญหาชุมชนอย่างสิ้นเชิง 

นอกจากนี้ เสรี พงศ์พิศ (2546) ได้ก าหนกกรอบเพ่ือหาเกณฑ์และตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งไว้ 4 
ประการดังนี้ 

1) ชุมชนเข้มแข็งเพราะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
2) ชุมชนเข้มแข็งสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ 
3) ชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ชุมชนเข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการกระจาย

อ านาจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม 

จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวมพบว่า ดัชนีความเข้มแข็งของ
ชุมชนมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน โดยการน าทุนมาต่อยอดในการจัดการกับ
ปัญหาของชุมชนประกอบกับคนในชุมชนมีสติปัญญาน าความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและมีการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมต่อยอดความรู้เดิมอยู่เสมอ มีความรักหวงแหนชุมชนของตนเอง จนอาจกล่าวได้ว่า การ
ที่ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้นสิ่งส าคัญต้องประกอบด้วย คนในชุมชนเป็นคนดี และเป็นคนที่มีการเรียนรู้ 
สื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์อยู่เสมอ (สัญญา สัญญาวิวัตน์, 2541)  

ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดชุมชนเข้มแข็งมาศึกษา เนื่องจากความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐาน
ส าคัญในการผลักดันให้ชุมชนประสบความส าเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
โดยน าประเด็นด้านองค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุนและดัชนีชี้วัดความเป็นชุมชนเข้มแข็งมาวิเคราะห์
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ร่วมกับภาพรวมของผลการศึกษาการสื่อสารเพ่ือการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

 

2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการสื่อสารการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแบบ
ทางเลือก)  

 1) เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ (2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการ
การท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้ ายามเย็น อัมพวา ศึกษารูปแบบการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการ
ท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตลาดน้ ายามเย็น อัมพวา และเพ่ือศึกษาบทบาทส าคัญของผู้น าชุมชนใน
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้ ายามเย็น อัมพวา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1.รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการการ
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาขึ้นตามระยะเวลาในการเปิดด าเนินการของตลาดน้ ายามเย็น อัมพวา ประกอบ
ไปด้วย 1.) การล้อมวงหารือค้นหาเรื่องราวของชุมชน ใช้วิธีลงพ้ืนที่พูดคุย สร้างความคุ้นเคยกับ
สมาชิกในชุมชน รวมไปถึงจัดการประชุมร่วมกับคนในชุมชน 2.) การปรึกษาหารือเพ่ือสร้างสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใช้วิธีการสื่อสารที่เน้นการจัดประชุม และการท าเวทีประชาคม 3.) บริหารกิจกรรม
การสื่อสารผ่าน”วิถีชีวิตจริง” โดยใช้การพูด การประชุมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชน 4.) บริหารกิจกรรมการสื่อสารผ่าน “ขายวาระหิ่งห้อย” เน้นรูปแบบการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการชมหิ่งห้อย 5.) สร้างระบบการสื่อสารครบวงจร ได้แก่ 
การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก ไปจนถึงการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 6.) สื่อสารประเด็นเพ่ือแก้ไขปัญหา เน้นรูปแบบการสื่อสารผ่านการ
ประชุม การรวมกลุ่ม และการจัดท าสื่อชุมชน นิตยสารมนต์รักแม่กลอง 7.) เสริมสร้างระบบการ
สื่อสาร เน้นการสื่อสารผ่านกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และ 8.) ยกระดับการสื่อสารสู่สากล มีการสื่อสารผ่านตราสินค้า 
“อัมพวา แบรนด์” เพ่ือสร้างมาตรฐานของสินค้าอัมพวา 2. บทบาททางการสื่อสารของผู้น าชุมชน 
พบว่า มีบทบาทในการ เชิญชวนชาวบ้าน เข้าร่วมเปิดตลาดน้ ายามเย็น อัมพวา เป็นที่ปรึกษาของ
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ชาวบ้าน รับบทบาทนักประชาสัมพันธ์ตลาดน้ ายามเย็น อัมพวา ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน พร้อม
สื่อสารแนวคิดใหม่ๆให้กับชาวบ้าน และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  

2) ปิ่นปินัทธิ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนตลาดอ่างศิลา และศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยทางเอกสารและใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจนักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร โดยอาศัยรูปแบบ
การสื่อสารทั้ง2รูปแบบคือ การสื่อสารภายในเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างเครือข่ายส่วน
ประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลของการบริหารจัดการพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ผ่านสื่อต่างๆโดยรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อย ส่วนประเด็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้ในระดับ
มากและประเด็นของพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ยังยืนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐาน ความรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี 

 3) กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ (2556) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
กระบวนการสื่อสารที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชนคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า จากองค์ประกอบการสื่อสารของชุมชนท าให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วม โดยองค์ประกอบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของพ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามคือ S M C R ซึ่ง (S) คือผู้น าทางความคิด
ผู้ท าการแพร่กระจายนวัตกรรมซึ่งก็คือ (M) ผ่านสื่อต่างๆในทีนี้คือ (C) ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อการประชุม 
เสียงตามสายและสื่อกิจกรรมไปยังผู้รับสาร (R) คือชาวบ้านชุมชนคลองโคน เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่
ยอมรับนวัตกรรมแล้วน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชักชวนผู้อ่ืนหรือการบอกกันปากต่อปาก 
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ท าให้ชาวบ้านที่ยังไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือลังเลเกิดความม่ันใจในนวัตกรรมมากข้ึน มีความคล้อยตาม
ผู้ชักชวนและเปิดรับนวัตกรรมในที่สุด ทั้งนี้การสื่อสารระหว่างคนในชุมชนนั้นพบว่าแกนน าชุมชนมัก
เป็นผู้ส่งสารหลักการสื่อสารระหว่างแกนน ากับคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและปรึกษาปัญหาร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิกโดยอาจแบ่ง
รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนคลองโคนดังนี้ (1) การปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
กับชาวบ้านในชุมชนผ่านสื่อประเภทต่างๆ (2) การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร และ(3)การสอนสาธิตการ
เป็นใกด์  เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมแล้วน าไปปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จ 

 4) ศรีลัดดา อุทยารัตน์ และวีณา แก้วประดับ (2555) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาถ้ าค้างคาว วัดเขาช่อง
พราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ า
ค้างคาวในปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงกระบวนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการส ารวจภาคสนาม การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ประชากรในชุมชนเตาปูน 9 หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 45 ราย 

 ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารในชุมชนเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  โดยมีผู้น า
ชุมชนได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้น าตามธรรมชาติได้แก่ เจ้าอาวาส พระ ครูใน
โรงเรียน เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ชาวบ้านในชุมชน มีลักษณะการสื่อสารในแนวดิ่งคือผู้น า
ชุมชนหรือผู้มีอ านาจเป็นผู้ด าเนินการสื่อสาร โดยใช้สื่อบุคคล หอกระจายข่าง และสื่อเฉพาะกิจได้แก่ 
จดหมาย แผ่นประกาศ และโปสเตอร์ ซึ่งการใช้สื่อบุคคลค่อนข้างมีบทบาทสูง เพราะนอกจากผู้น า
ชุมชนจะแพร่กระจายข่าวสารจากหน่วยงานรัฐแล้ว วัดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะแจ้งข่าวสารแก่คนใน
ชุมชน ส่วนในแง่มุมของผู้รับสารพบว่ามีการสื่อสารแบบแนวนอน โดยมีวัดเป็นพ้ืนที่สาธารณะในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆแทนร้านกาแฟ มีการพบปะแบบไม่เป็นทางการทั้ งยังเป็นช่องทางใน
การกระจายข่าวสารแก่คนในชุมชนก่อให้เกิดเครือข่ายการสื่อสารระหว่างกัน 

2.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขอบข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

1) บุษบา หินเธาว์ (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
เพ่ือการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีป่าชุมชน ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษารูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านและเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ตลอดจนศึกษาผลที่เกิดจากการเสริมศักยภาพ
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ตลอดจนเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง คือหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกใน
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 10 และ 12 จ านวน 
286 คน และแกนน าคณะท างานรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน จ านวน 12 คน เครื่องมื อในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์การประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สถิติพรรณนาด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และค่า t-test 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง ได้แก่ (1) จากล่างขึ้นบน เป็นการสื่อสารผ่านกระบวนการทบทวนปัญหาตนเองของ
ชาวบ้านที่มีต่อป่าชุมชนท่าอิบุญ เพ่ือน าเสนอต่อแกนน าและคณะท างานรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าอิบุญ  (2) การสื่อสารแนวระนาบ เป็นการสื่อสารผ่านทางกิจกรรมเพ่ือ
สังคม และพบว่าชาวบ้านมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกล
ยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมทั้ง 4 รูปแบบ คือ การมอบสื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดรายการ 
หอกระจายข่าว การสร้างสื่อเฉพาะกิจ และการจัดค่ายเยาวชนเพ่ือป่าชุมชน โดยรูปแบบการสื่อสารที่
ดีที่สุดในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม คือ สื่อเฉพาะกิจในกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า ส่วนผล
การเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้าน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น เห็นความส าคัญของป่าไม้ และให้ความ
รว่มมือในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน 

2) กุลฤดี นุ่มทอง (2557) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 
เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคเพ่ือ
เสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมและเพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการ
เสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมให้กับชุมชนแรงงานข้ามชาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจ านวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุดและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้
แรงงานเด็กข้ามชาติ 

ผลการศึกษา รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้สิทธิขั้น
พ้ืนฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่ผู้วิจัยจะเสริมศักยภาพการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วม มีรูปแบบการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารแบบทางเดียว มีการไหลของข้อมูลข่าวสาร
แบบบนลงล่าง ที่เป็นการสื่อสารแบบแนวตั้ง โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
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คุณภาพชีวิตแรงงาน จะมีบทบาทเป็นผู้ส่งสารท าให้ส่วนใหญ่มีการไหลของข้อมูลข่าวสารจาก
ภายนอกสู่ภายในชุมชน และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้รับสาร ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดของการมี
ส่วนร่วมแบบรับ มีเพียงส่วนน้อยที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ซึ่งชาวบ้านที่เป็นผู้ส่งสารนนั้น มักจะได้รับ
การมอบหมายจากผู้น าชุมชนมาอีกที เกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมภายในชุมชน โดยนิยมสื่อสารด้วย
วาจา และหลังจากที่ผู้วิจัยเสริมศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม
พบว่า ท าให้รูปแบบการสื่อสารของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วนร่วม ทั้งในด้านบทบาทการ
สื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร การไหลของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจากการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
ส่งผลให้นายจ้างและองค์กรต่าง ๆ มีปฏิกิริยาตอบกลับ เช่น การส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติมีโอกาสเรียน
หนังสือและได้สร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติเข้ามาศึกษาร่วมกับนักเรียนไทย 
รวมถึงเป็นการลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติไปในทางที่ดีขึ้น อีกด้วย 

 3) อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน 
เพ่ือการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการพัฒนารายการโทรทัศน์  TK Teen โดยใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร จากผังรายการ สคริปต์รายการ เทปรายการและการ
วิเคราะห์เนื้อหารายการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 6 คน การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมในลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานและการจัดกลุ่มสนทนากับเยาวชน
ผู้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ TK Teen จ านวน 8 คน 
  ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนารายการ
โทรทัศน์ TK Teen (1) เยาวชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร ได้แก่ รับชมรายการด้วยตนเองรวมถึง
แนะน าให้คนรู้จักร่วมชมรายการและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางรายการจัดขึ้น (2) เยาวชนมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ส่งสารในขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ขั้นก่อนการผลิต เยาวชนได้เลือกหัวข้อ หา
ข้อมูล เขียนบท และคัดเลือกนักแสดง ขั้นการผลิตรายการ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องแต่ง
กาย อุปกรณ์การถ่ายท า เป็นผู้แสดง พิธีกรหลักและพิธีกรภาคสนาม ส่วนขั้นตอนหลังการผลิต
เยาวชนยังไม่มีส่วนร่วม 

  ประสิทธิภาพของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือการพัฒนารายการ
โทรทัศน์ TK Teen พบว่าการใช้สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน น าไปสู่
การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เยาวชนและผู้ผลิตรายการ เกิดการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเยาวชน 

  4) ทิพย์สุดา ปานเกษม (2559) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสาร
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แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน และเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Research) การสังเกต 
(Observation) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 กลุ่ม
คือหน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจ และชุมชน รวมทั้งสิ้น 19 คน 

  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย (1) การได้มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2) 
กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งหัวข้อออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก
คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดรูปแบบนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเด็น
ที่สองคือการมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ประเด็นต่อมาคือการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่าน
และการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเด็นที่สี่คือวิธีการดาเนินการให้
ผู้ประกอบการและชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ห้าคือบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และประเด็นสุดท้ายคือสื่อที่ใช้สื่อสารกับคนในชุมชน 

2.7.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขอบข่ายชุมชนเข้มแข็ง  

1) สาวิณี รอดสิน (2554) ศึกษาเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางจ าปี 
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการก่อก าเนิดชุมชน
เข้มแข็ง ศึกษาการด ารงอยู่ของชุมชนเข้มแข็งและศึกษาการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  

ผลการวิจัยพบว่า การก่อก าเนิดชุมชนเข้มแข็งของชุมชนบางจ าปี เกิดจากการเข้ามา
ท างานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการป่าและน้ าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับการศึกษาดูงานการ
จัดการชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนได้รับการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้ 
จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงานวิจัยและงบชุมชน 
ส่วนการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนบางจ าปี
ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับสูง ประชาชนมีส่วนร่วมในการในการจัดการชุมชน 
สามารถพ่ึงตนเองได้ ชาวบ้านมีความรักและหวงแหนชุมชน มีการตระหนักถึงการท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนและการเป็นเจ้าของชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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แก้ปัญหาก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกันและแนวทางในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนยังพบปัญหาการถ่ายทอดความส านึกรักษ์ชุมชนอยู่จากการกระจายตัวเข้ารับ
การศึกษาของเยาวชนในชุมชนทั้งนี้ยังคงด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิถีทางใหม่อยู่เสมอเพ่ือดึงเยาวชน
กลับมาด ารงชุมชนต่อไป 

2) สมบูรณ์ ธรรมลังกา (2556) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงรายโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาบริบททางด้านสังคมการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ของชุมชนที่เข้มแข็ง 
2) ศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความเข้มแข็งของชุมชน 4) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐาน 5) จัดท ากลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและการจ าแนกประเภทของข้อมูล ในเชิงปริมาณผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าชุมชนจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย 
เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ทางด้านการเมือง มีการ
กระจายอ านาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มี
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การจ าหน่าย
ผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย อาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้น าชุมชน การเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัยส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบ
ความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย และกลยุทธ์
สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด 
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3) สุทธิชา พูลเกิด (2554) ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
รูปแบบ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) : ศึกษาเปรียบเทียบ ชุมชนเกาะยอกับชุมชน
เกาะยาวน้อย โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ ใน
การด าเนินงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเกาะยอ และเขต
พ้ืนที่ชุมชนเกาะยาวน้อย (2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้
ข้อมูลเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนด้วยรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) ทั้งชุมชนเกาะยอ
และชุมชนเกาะยาวน้อย 

ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในการด าเนินงานด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) ชุมชนเกาะยาวน้อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเป็นชุมชน
ต้นแบบให้กับชุมชนเกาะยอได้ในเรื่องของการท ากิจกรรมโฮมสเตย์  ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน
เกาะยอพบว่ามีปัญหาส าคัญในเรื่องการขาดการประสานระหว่างประชาชนกับภาครัฐและการการ
ขาดความร่วมมือกันของบุคลากร  การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย์) พ้ืนที่ชุมชนเกาะยอ พบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลของพ้ืนที่ต้องเป็นผู้ดูแลในเรื่องของกิจกรรมโฮมสเตย์ เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้การศึกษามีการท าข้อตกลง
ร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมโฮมสเตย์ มีการประชาสัมพันธ์บ่อยมากขึ้น เพ่ิมการติดต่อกับเครือข่าย
โฮมสเตย์ภายนอก สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและปรับกลไกภาครัฐเพ่ือให้ชุมชนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ส่วนชุมชนเกาะยาวน้อยถือเป็น
ชุมชนที่มีศักยภาพ ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนของตนเอง เนื่องจากการมีองค์ประกอบของ
ความเข้มแข็งที่ครบองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามหากมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ิมก็จะท าให้ชุมชน
เกาะยาวน้อยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

4) สุปราณี จันทร์ส่ง และคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมที่สร้างชุมชนเข้มแข็ง และเพ่ือเสนอ
แนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง การวิจัยนี้เป็น
แบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 444 คน จากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระบุรี โดยสุ่มตัวอย่าง แบบชั้นภูมิและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน การวิจัยเชิง
คุณภาพด าเนินการโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 34 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มคือ 1.ผู้น าสภา
วัฒนธรรมจังหวัด 2. ปราชญ์ชาวบ้าน 3. พระผู้อาวุโส4. หมอพ้ืนบ้าน 5. อาสาสมัคร 6. ก านันดีเด่น 
และ 7. ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การศึกษาเอกสารและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เลือกโดยวิธีเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธี อุปมานวิเคราะห์และการตีความ 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพทั่วไปการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยรวมอยู่ ระดับมาก โดยที่ด้านภูมิคุ้มกันให้ชุมชนของการพัฒนาทุนทางสังคมที่อยู่ในระดับสูงสุดนั้น
เนื่องจาก ผู้น าทาง สังคมมีบทบาทส าคัญที่สุดในการด าเนินการทุนทางสังคมทุกกิจกรรมทาง
สาธารณะและกระตุ้นให้ประชาชนใน ชุมชนมีจิตส านึกในการพ่ึงพาตนเองร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมท า
และร่วมรับผิดชอบในชุมชนของตนเอง ส่วนด้าน ระบบการเรียนรู้ของชุมชนที่อยู่ในระดับต่ าสุดนั้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยังขาดความรู้ที่จะอบรมสร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจให้ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมที่สร้างชุมชนเข้มแข็ง
ภาพรวมตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ระดับมาก และแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทาง
สังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสรุปจากข้อค้นพบประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการที่ส าคัญคือ 1. การ
ด าเนินงานต้องเป็นไปในลักษณะแบบองค์รวมโดยมีเป้าหมายหลักคือการเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ 
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 2. การด าเนินงานมีลักษณะการสร้างเครือข่ายต้องสร้างและพัฒนา
เครือข่ายของ สมาชิกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 3. ทุกกระบวนการควรมีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอน 4. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ควรมีการศึกษาดูงานชุมชนที่
เป็นต้นแบบและมีการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างเข้มแข็ง 5. การพัฒนาชุมชนควรมีคณะกรรมการ
บริหารหรือผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ 

2.7.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขอบข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

   1) ณั ฐวรรธน์  สุนทรวริทธิโชติ  (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต : กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการคือ เพ่ือศึกษาการมี
จิตส านึกของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาถึงการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน เพ่ือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ผลการศึกษาปรากฏว่า การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวัดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแม่น้าล าคลอง การ
ชักชวนให้สมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเนื่องในวันส าคัญ และการเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
และวิธีการในการพัฒนาแหล่งน้ า และเมื่อวัดการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกพืช
แบบขั้นบันได การใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมเอง การก าจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ การก าจัดวัชพืชโดยใช้
สารเคมี การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชตระกูลถั่ว พบว่าการบ ารุงรักษามีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ส าหรับปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลย คือ การมีจิตส านึก จากการวัดการมีจิตส านึกของประชาชน
ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การก าจัดขยะ การกาจัดฟางข้าว การสร้างส้วม การจับสัตว์
น้ า แนวทางการแก้ไขปัญหา หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าใจ ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักรักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด ารงคงอยู่คู่ชุมชนและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 

2) พ ระใบ ฏี ก าสุ พ จน์  ตป สี โล  (2556) ศึ กษ า เรื่ อ ง  กระบ วน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์การศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาถึงกระบวนการจัดการการมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการ
จัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมองค์กรชุมชนท้องถิ่น ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษากลุ่มแม่มูลมั่นยืน บ้านหัวเห่ว 
ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านคูขาด ต.หนองเหล่า 
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านท่าลาด ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากสามแหล่งนี้ โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 15 
รูป/คน โดยคัดจากผู้เป็นแกนน าและที่เป็นสมาชิกในกลุ่มผลวิจัยวัฒนธรรมองค์กรการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการในองค์กรชุมชนคือ การมีส่วนร่วมในการ
ท างาน การยึดมั่นในอุดมการณ์การวางแผนการท างาน การเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะการมีส่วนร่วมได้แก่ 
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การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้จากประสบการณ์กับกลุ่มต่างๆ รวมทั้งร่วมกันหาทาง
ออกในการจัดการกับปัญหาด้วยความเข้าใจในระบบนิเวศแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรชุมชน
ท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี คือ การท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพสมาชิกใน
องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรการเรียนรู้และการเปิดรับวัฒนธรรมองค์กรการ
เสริมแรงพฤติกรรมซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
อุบลราชธานีได้อย่างยั่งยืนสืบไป 

3) นฤดม ทิมประเสริฐ (2554) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิชุมชนในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบหรือวิธีการ
ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในปัจจุบันที่มีลักษณะความทับซ้อนเชิงสถาบัน เพ่ือศึกษา 
วิวัฒนาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพ้ืนพ้ืนบ้านในต าบลท่าศาลาต่อการลักลอบท าประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรตั้งในแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพ่ือศึกษากระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ ในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทะเลภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม วิธีการศึกษาใช้วิธีกรวิจัย เชิงคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เมา
ตรวจสอบ ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยรัฐในปัจจุบันมีลักษณะความทับ
ซ้อนเชิงสถาบันเป็นปัญหาส าคัญ ในขณะที่ชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี
รูปแบบและวิธีการในการจัดการทรัพยากรโดยการก าหนดกฎหรือกติการ่วมกัน ผ่านระบบสิทธิโดย
แบ่งได้เป็น 1) สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร 2) สิทธิการใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 2.1) สิทธิการใช้ประโยชน์แบบชั่วคราว 2.2) สิทธิการใช้ประโยชน์แบบถาวร 3) สิทธิของ
ผู้มาก่อน 4) สิทธิในการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท าลายระบบนิเวศ 5) สิทธิในการน าทรัพยากรขึ้นมา
ใช้ และ 6) สิทธิที่จะใช้ทรัพยากรโดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน และในการจัดท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอนคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การส่วนร่วมในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล  

4) กาญจนา คุ้มทรัพย์ (2558) ศึกษาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดอนหมู จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการจัดการป่าชุมชน โดยเลือกศึกษาป่าชุมชน บ้านดอนหมู ต าบลขามเปี้ย อ าเภอ ตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของกระบวนการจัดการป่าชุมชน 
และความสอดคล้องของกระบวนการจัดการป่าชุมชนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันน าไปสู่ความ
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สมดุลและยั่งยืนของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
คณะกรรมการป่าชุมชน ผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการและผู้น าอาวุโส สมาชิกชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่เคยทางานเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดบูรณาการศาสตร์เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดอนหมูมีกระบวนการจัดการป่าชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง น าวัฒนธรรมชุมชนอันเป็นทุนทางสังคมที่
เข้มแข็งผสมผสานกับการจัดการป่าชุมชนตามหลักวนศาสตร์ การจัดการป่าชุมชนใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบผ่านการท าวิจัย ชุมชนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากภายนอกอย่างสอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน ชุมชนมีกระบวนการเชื่อมโยง
กิจกรรมการจัดการป่าชุมชนเข้ากับพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2.7.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขอบข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (การท่องเที่ยวยั่งยืน) 

1) วีระศักดิ์ กราปัญจะ (2554)  ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์
ของการวิจัย(1) ศึกษาบริบทชุมชนและป่าชุมชน บ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบล เขาทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ (2) ศึกษาหลักเกณฑ์ กฎ กติกา ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่า
ชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (3) ศึกษาแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชน บ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ (4) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน และ (5) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชน บ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่ต าบล และคณะกรรมการป่า
ชุมชน รวม 40 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ต าบล จ านวน  72 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเห็นราษฎร วิเคราะห์
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เนื้อหาการสัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิดเห็นประกอบกันเป็นการสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  

ผลการศึกษาพบว่า (1) ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2) การก าหนดหลักเกณฑ์ กฎ 
กติกา ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และออกเป็นข้อบัญญัติต าบล เพ่ือบังคับใช้
ให้ครอบคลุมทุกด้าน (3) การบริหารจัดการป่าชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการป่า
ชุมชน โดยมีผู้แทนของหมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน (4) รูปแบบกิจกรรม ควรเกี่ยวเนื่อง
ประเพณีท้องถิ่นหรือการประกอบอาชีพของชุมชน การพัฒนาควรพัฒนาในด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยว ด้านความรู้ในท้องถิ่น ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก และ (5) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ชุมชนขาดความรู้
ความเข้าใจควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ การจัดการป่าชุมชน 

2) ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
เพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและใช้
หลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการแผนพัฒนาทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และจิตใจไว้ในแผนเดียวกัน และบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง 4 กลุ่มได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ รายการตรวจสอบทรัพยากร และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณา
การเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับ
โลกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการ พัฒนา
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  3) สุถี เสริฐศรี (2557) ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน
คลองโคนอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ เพ่ือศึกษาอัต
ลักษณ์ของชุมชนคลองโคนในบริบทของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษากระบวนการ
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จัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของชุมชนคลองโคน และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนคลอง
โคนสู่ความยั่งยืน โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากชาวบ้านใน
ชุมชนคลองโคนจ านวน 361 ชุด สัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวบางส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาและสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์และมีการ
อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาพบว่า 1) อัตลักษณ์ของชุมชนคลองโคนมีอัตลักษณ์สามประการได้แก่ 
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ช้านาน มีชีวิตริมน้ า มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ 2) กระบวนการ
จัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมได้แก่ ขีดความสามารถในการรองรับของ
พ้ืนที่และส่งเสริมให้ชุมชนคลองโคนเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ า กิจกรรมพายเรือ
คายัคและกิจกรรมอ่ืนๆเช่น กิจกรรมถีบกระดานเก็บหอยแครง กิจกรรมล่องเรือให้อาหารสัตว์ท้องถิ่น 
3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนคลองโคนได้แก่ การให้ความส าคัญใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน ปลูกฝังชาวบ้านให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนให้มีความสุข 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยท าการศึกษาข้อมูล จากการค้นคว้า
ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องและใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตและสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาและรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 

 3.2 ประชากรและตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.4 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 

 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 

 3.1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus group) จากกลุ่มบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

  3.1.1.1 ข้อมูลที่ ได้จากผู้บริหาร โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth 
Interview)เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  
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  3.1.1.2 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ โดย และสนทนากลุ่ม (Focus group) แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (1) สมาชิก
กรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน (บ้านท่าพรุ – บ้านท่าเลน) (2) สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน (3) 
สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี ่

3.1.1.3 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน
ได้แก่ ประชาชนที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน , ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน 

3.1.1.4 ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  โดยการสนทนากลุ่ม ( In – Depth Interview) แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ และ (2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยชี้วัดประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้มาเยือนได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนชี้วัดผลของการสื่อสารการ
ท่องเที่ยวของชุมชนจากมุมมองของกลุ่มคนภายนอกชุมชน  

 3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

  3.1.2.1 เป็นข้อมูลเอกสารที่ได้ท าการค้นคว้าและรวบรวมจากฝ่ายนิติกร ฝ่าย
แผนพัฒนาและส านักปลัดบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีแรกที่ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลลูกโลกสี
เขียว ประเภทประชาคมปกป้องชายฝั่งกระบี่ จนทั่งถึงในปีพ.ศ. 2552 ชุมชนได้รับรางวัลลูกโลกสี
เขียวอีกครั้ง ประเภทรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืนจากสถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ระยะเวลากว่า 7 ปี ในการด าเนินการ โดยผู้วิจัยท าการค้นคว้าข้อมูลอย่าง
ครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปีพ.ศ. 2559 โดยแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ 

  1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561) และเอกสารเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาทองอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
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  2) เว็บไซต์ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) www.pttplc.com  (สถาบันลูกโลกสี
เขียว)  

3) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
www.khaothong.go.th 

4) ข่าวสาร บทความ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ที่ปรากฏลงในเอกสารสิ่งพิมพ์ได้แก่ นิตยสาร วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชน 

5) สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม สื่อผลิตภัณฑ์รวมทั้งสื่อสมัยใหม่ ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

3.1.3  การสังเกตการณ์ (Observation)  

การเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) ในพ้ืนที่จริง ระหว่างวันที่ 1 - 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน คือ พายเรือ
คายัคตามเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน จากการสังเกตการณ์ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นภาพรวมทาง
ภูมิศาสตร์ อัตลักษณ์และการก าหนดกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนแห่งนี้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้มาเยือนได้
สัมผัสความงดงาม ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสอดส่องดูแล
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 

3.2 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 กลุ่มได้แก่ (1) ผู้น าชุมชน
และผู้น าทางศาสนาที่ได้รับการเคารพนับถือจากคนในชุมชน จ านวน  5 คน (2) กลุ่มประชาชนที่เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย สมาชิก
กรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน (บ้านท่าพรุ – บ้านท่าเลน) โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 4 คน สมาชิก
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 3 คน และสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านโดยเก็บข้อมูล



 
76 

 

 

จากตัวอย่าง 3 คน (3) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน จ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย ประชาชนที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน, ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน 
(4) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ  – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
จ านวน 20 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 10 ท่านและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจ านวน 10 ท่าน สรุปรวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  44 ท่าน  

 3.2.1 กลุ่มผู้บริหาร 

 ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้น าองค์กรท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้น าทางศาสนาที่ได้รับการเคารพ
นับถือจากคนในชุมชน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดจึงใช้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้รับค าแนะน าจากฝ่ายนิติกรองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาทอง ประกอบด้วย 

  3.2.1.1 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง 2 ท่าน ท่านแรกมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกจาก (1) อดีตเคยเป็นผู้น าชุมชนโดยด ารงต าแหน่งก านันต าบลเขาทอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพนับถือเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว (2) เป็นผู้ริเริ่ม
ทางความคิดและแกนน าในทางปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ (3) เป็นผู้ที่มีจิตส านึกในความเป็นนักอนุรักษ์
จนกระท่ังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

1) คุณสมชาย เหล่าสกุล  

      ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ 

2) คุณมะหมูด รักดี 

   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจาก (1) อดีตเคยด ารงต าแหน่งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นแกนน าในทางปฏิบัติในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ (2) เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในชุมชนในฐานะผู้น าทางศาสนา จึ ง
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ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในชุมชน และ(3) อดีตด ารงต าแหน่งประธานป่าชุมชน ชุมชาท่าพรุ-
อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 

3.2.1.2 ผู้น าชุมชน 3 ท่าน ท่านแรกมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจาก (1) 
ปัจจุบันเป็นผู้น าชุมชนโดยด ารงต าแหน่งก านันต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่และ ได้รับการ
เคารพนับถือจากคนในชุมชน (2) เป็นแกนน าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนโดยการผลักดันให้เกิดการร่างข้อบัญญัติป่าชุมชนขึ้น (3) ปัจจุบันเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
ป่าชุมชน ชุมชาท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 

1) คุณจเร พวงนุ่น  

      ต าแหน่ง ก านันต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

2) คุณอภิศักดิ์ ดินแดง  

   ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

3) คุณสราวุธ บ ารุง 

      ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านท่าเลนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากท่านที่ 2 และท่านที่ 3 จาก (1) ปัจจุบันเป็นผู้น า
ชุมชนโดยด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าพรุและผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเลน ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และอยู่ ใน ความดู แล รับ ผิ ดชอบของทั้ ง  2 ท่ าน โดยตรง (2) เป็ น แกนน าในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยการผลักดันให้เกิดการร่างข้อบัญญัติป่าชุมชนขึ้น  

 3.2.2 กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

ประกอบด้วย (1) สมาชิกกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน (บ้านท่าพรุ – บ้านท่าเลน) (2) 
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน และ (3) สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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 3.2.2.1 สมาชิกกรรมการหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านจ านวน 4 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกจาก (1) เพศชายหรือหญิงที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกรรมการหมู่บ้าน (2) มีบทบาทใน
การเข้าร่วมในการท าการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชน (3) มีความสนใจและตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

  1) กรรมการหมู่บ้านท่าพรุ จ านวน 2 ท่าน  

- นายดลฮาหรีม    ตนคลัง  

- นายวุฒินันท์     ดินแดง 

  2) กรรมการหมู่บ้านท่าเลน จ านวน 2 ท่าน  

   - นายอะหรีม     พิศแลงาม  

- นายดลฮาเฉม   วันศุกร์ 

3.2.2.2 สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนจ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกจาก (1) เพศชายหรือหญิงที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน (2) มีบทบาทในการเข้า
ร่วมในการท าการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน (3) 
มีจิตอาสา และส านึกหวงแหนทรัพยากรของชุมชน 

 1) นายมะหนาบ   รักดี  

 2) นายยะโกบ      จิตนารี 

 3) นางมีนา         โต๊ะหมุด 

3.2.2.3 สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกจาก (1) เพศชายหรือหญิงที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน (2) มีบทบาทในการ
เข้าร่วมในการท าการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 
(3) ประกอบอาชีพการท าประมงพ้ืนบ้านเป็นอาชีพหลัก 

 1) นางประดับ      ประสมศร ี

 2) นางนัดดา        เด็นมินทร์ 
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 3) นายสาการียา    ขุนด าริ 

 3.2.3 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน  

 ประกอบด้วย (1) ประชาชนที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน (2) ประชาชนในชุมชนที่
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ (3) ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.3.1 ประชาชนที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกจาก (1) เพศชายหรือหญิงที่ เป็นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน (2) เป็น
ประชาชนในชุมชนแต่เดิมหรือประชาชนภายนอกชุมชนที่เข้ามาประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน (3) ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชนในระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป 

 1) นางเรืองรอง  เกกินะ   ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวคายัคพ้อย 

 2) นายสุรสิทธิ์  เกกินะ  ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวซีคายัค 

 3) นายอาหลี  พึ่งหล้า  ผู้ประกอบการร้านอาหารอ่าวท่าเลน
ซีฟู้ด 

3.2.3.2 ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกจาก (1) เป็นประชาชนในชุมชนแต่เดิม (2) ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของ
บริษัทน าเที่ยวภายในชุมชน (3) ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป 

  1) นายอภิฉัตร ศรีพิทยานันท์  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริษัทฟ้าใสคายัคกิ้ง  

2) นางสาวศิรภัสสร ชายเขาทอง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริษัทสวีทเซาท์ซี 

3) นางสาวหงสาวดี  ศรีสหัสวรรษ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริษัทดิสคอเวอร์รี่ 

3.2.3.3 ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของ
ชุมชนโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจาก (1) เพศชายหรือหญิงโดยเป็นประชาชนในชุมชนแต่
เดิม (2) ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน (3) ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวของชุมชนในระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป 
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  1) นางห้าหวา ผิวดี          เจ้าของร้านขายของช า  

2) นางทักษิณา นุ้ยสุชล     เจ้าของร้านมินิมาร์ท  

3) นางมาริษา สงวนสินธุ์   เจ้าของร้านขายอาหารพ้ืนบ้าน  

 3.2.4 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชุมชนท่าพรุ  – อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี ่

ประกอบด้วย (1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ -
อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ และ (2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่  ซึ่งใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.2.4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ-
อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่  จ านวน  10 คน โดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกจาก (1) เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัด
กระบี่    (2) เป็ น นั กท่ อ งเที่ ย วช าว ไท ยที่ เดิ น ท างม าจาก  ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคใต้ ของประเทศไทย 

ภาคเหนือ 

1) นางสาวสุพรรณี อินทนนท์     จังหวัดเชียงใหม่ 

2) นายทศพร สัตย์เวทย์    จังหวัดพะเยา 

3) นางสาวชมจิรา ภู่สุนทรเกียรติ  จังหวัดแพร่ 

4) นายศรันย์ พุ่มแก้ว   จังหวัดล าพูน 

ภาคกลาง 

1) นายรัฐชัย พานแก้ว    จังหวัดนนทบุรี 

2) นางสุวิมล วิชัยสอน   กรุงเทพมหานคร 

3) นางอารีรัตน์ ญีมิน   จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 

1) นายสุทธิรักษ์ ทิพย์รักษ์  นครพนม 

2) นางจารุณี จางวิบูลย์   จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาคใต้ 

1) นายสถาพร ชูศรี   จังหวัดพัทลุง 

3.2.4.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่า
พรุ-อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ จ านวน  10 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจาก (1) เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ -อ่าวท่าเลน
จังหวัดกระบี่   (2) เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป อเมริกา เอเชียหรือกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  

  ทวีปเอเชีย/กลุ่มประเทศอาเซียน 

1) Xiao Lu      China 

2) Nurzahra Aleesya    Malaysia 

3) Muhammad Amirul   Malaysia 

4) Alfian Haidzer    singapore 

5) Yubin Chi     China 

6) Napika Rajanala    India 

ทวีปยุโรป/อเมริกา 

1) Viktor Fekete    America 

2) Nicolaas Bliek    Netherlands 

3) Antonello Crescenzo   Germany 

4 Marcel Saint    France 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งข้ันตอนในการสร้างแนวค าถามมีดังนี้ 

 1) ก าหนดแนวค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสารเพ่ือการสร้างมีส่วนร่วมและผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ 

 2) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร 

 3) ลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มเป้าหมายด้วยการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้น าชุมชน 
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นต้น 

 ดังนั้น การลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลดังกล่าว สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้วิจัยที่ต้องมีเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ดังนี้  

  3.3.1 แนวค าถามการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – Depth 
Interview) ส าหรับกลุ่มผู้บริหารของชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

3.3.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

    1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในชุมชน หรือความ
เกี่ยวข้องกับชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

    2) การมีส่วนร่วมหรือมีบทบาท ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

 3.3.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

   1) ก ระบ วน ก ารด า เนิ น ก าร ที่ ใช้ ใน ก ารบ ริ ห า ร จั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     
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2) ห ลั ก ก า ร แ ล ะก ล ยุ ท ธ์ ใน ด า เนิ น ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     

  
   3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนโดยรูปแบบของ

การจัดการป่าชุมชน  
      

3.3.2 แนวค าถามการวิจัยที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ส าหรับกลุ่ม
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

3.3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในชุมชน หรือความ
เกีย่วข้องกับชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

    2) การมีส่วนร่วมหรือมีบทบาท ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

3.3.2.2 ก า รสื่ อ ส า ร เพื่ อ ส ร้ า งก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี ่

  1) กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

  2) ลักษณะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

3)  ร ะ ดั บ ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

3.3.3 แนวค าถามการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth 
Interview) ส าหรับกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน 
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3.3.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในชุมชน หรือความ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

2) การมีส่วนร่วมหรือมีบทบาท ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

3.3.3.2 ผลการสื่อสารของชุมชนที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี ่

    มุมมองจากประชาชนภายในชุมชน 

 1) ผลการสื่ อส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการบริหารจัดการ 

 2) ผลการสื่ อส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 3) ผลการสื่ อส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.3.4 แนวค าถามการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth 
Interview) ส าหรับกลุ่มประชาชนภายนอกชุมชน (นักท่องเที่ยว) 

3.3.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) แหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว 

2) ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

3.3.4.2 ผลการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี ่

1) ผลการสื่ อ ส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ใน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการบริหารจัดการ 
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 2) ผลการสื่ อส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน 

 3) ผลการสื่ อส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 

 ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่ไม่เน้นการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดังนั้น
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงขึ้นกับคุณภาพผู้วิจัยที่ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์ ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัย การส ารวจ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการทดสอบ
คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้การตรวจสอบสามเส้า (data triangulation)  
กล่าวคือ การน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากหลากหลายวิธีตามที่กล่าวมาในข้างต้นน ามา
วิเคราะห์หากได้ผลที่สอดคล้องกัน เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นแสดงว่าข้อมูลจาก
งานวิจัยในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือได้ 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.5.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารและการลงภาคสนามทั้งการ
สัมภาษณ์บันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลมาท าการจัดระเบียบข้อมูลเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของ
ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้นั้นมาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับประเด็นหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้ 

 3.5.2 การน าเสนอข้อมูลในการวิจัยใช้การเขียนเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก
การวิเคราะห์และตีความน ามาเขียนเป็นรายงานสรุปผลการวิจัยประกอบกับใช้แนวคิดและทฤษฎีที่
ศึกษามาสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการศึกษาและบรรยายตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

3.5.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

3.5.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

3.5.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
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3.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน 

จังหวัดกระบ่ี 

-  กระบวนการสื่อสารกระตุ้นการมีส่วนร่วม (S M C  R ) 

- การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (ผู้รับสาร,ผู้ส่งสาร,ผู้ร่วมวางแผน ) 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 

- กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

- การบริหารจัดการป่าชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

-  บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 

- การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- ด้านการบริหารจัดการ 

- ด้ าน ก ารสื่ อ ส าร  (ก าร

สื่อสารชุมชน ,การสื่อสาร

การท่องเที่ยว ) 

 

 

ผลการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 

ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ก่อเกิดจากความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ร่วมกันปกป้อง ฟ้ืนฟู  อนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาส สร้างมูลค่าให้กับงานอนุรักษ์สู่การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ก่อให้เกิดเม็ดเงินจ านวนมหาศาลดึงดูนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนอย่างไม่ขาดสายจนกระท่ังได้รับสมญานามการท่องเที่ยว

ในปัจจุบันว่า “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความสวยงามระดับโลก”  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่” เป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบปัญหาวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - 
อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นอย่างไร 

2. การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นอย่างไร 

3. ผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นอย่างไร 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ ส ารวจเอกสาร (Documentary 
Research)สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) และ
การสังเกตการณ์ (Observation) ในพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น  44 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้น าชุมชนจ านวน 5 คน 
2) กลุ่ มประชาชนที่ เข้ าร่วม เป็ นสมาชิกของกลุ่ มต่ างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จ านวน 
10 คน 3)กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน จ านวน  9 คนและ 4) กลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ  – อ่าวท่าเลน 
จังหวัดกระบี่ จ านวน 20 คน 
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หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนั้น ผู้วิจัยน าผลที่ได้มาตอบปัญหาน าวิจัยโดยน าเสนอผลการวิจัย

ในรูปแบบพรรณนา โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานการณ์ปัญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ตอนที่ 2 การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ตอนที่ 3 ผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ตอนที่ 1 สถานการณ์ปัญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

จากการที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ โดยการ
รวบรวมข้อมูลทางเอกสาร และจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ทราบถึงความเป็นมาก่อนที่จะ
มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยเริ่มจากช่วงที่ชุมชนประสบวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลายปี (พ.ศ.2512 -2534) และปัญหาจากภายนอกชุมชนคือ การบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวน
ลากของนายทุนต่างถิ่น ในปี (พ.ศ. 2535  - 2539) จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่
กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) และเพ่ือให้ทราบกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ผู้วิจัยจึงแบ่งเนื้อหาการน าเสนอตามล าดับ
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนดังต่อไปนี้ 

1.1 ยุคที1่ วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ.2512 - 2534) 
1.2 ยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 

2539) 
1.3 ยุคที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี (พ.ศ. 2540 – 

ปัจจุบัน) 
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1.1 ยุควิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ. 2512 - 2534) 

 ช่วงปี พ.ศ. 2512 -2534 ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ประสบกับปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุจากการที่ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี พ.ศ. 2515 รัฐได้เปิดสัมปทานป่าไม้ ท าให้มีการตัดไม้ท าลาย
ป่าโกงกางแบบท าลายล้างเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของชุมชน น าไม้ไปใช้ในการเผาถ่านและส่งออกไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ ส่งผลให้ป่าทรัพยากรป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรสัตว์น้ าหรือสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนไม่มีแหล่งอนุบาล ปริมาณสัตว์น้ าจึงลดน้อยลง
กระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง 

“ในอดีตเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของทรัพยากร กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มันสร้าง

ปัญหาตั้งแต่อดีตไปจนถึงอนาคต สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากการที่เราไม่

มีส่วนร่วมกับกฎหมาย อย่างในช่วงปี พ.ศ. 2515 เป็นช่วงที่มีการ

สัมปทานป่ารวมถึงป่าชายเลนด้วย ท าให้มีการตัดไม้โกงกางไปเผา

ถ่าน ตัดกันแบบท าลายล้าง ยิ่งในสมัยนั้นมีทั้งโจร เสือ และผู้มี

อิทธิพลมากมาย พอให้สัมปทานไปแล้ว มันก็ไม่ไปตัดไม้ตามที่

สัมปทาน ท าให้พ้ืนที่ป่าหายไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ต้นไม้

หรือป่าโกงกางที่คอยเป็นร่มเงาบังแดดเป็นที่หลบภัยให้สัตว์น้ าขนาด

เล็กอย่างพวกแพลงตอนก็ไม่มีที่อยู่ คราวนี้เราต้องมามองว่า เมื่อ

ระบบนิเวศเสียก็จะท าให้สัตว์น้ าค่อย ๆ หายไปด้วย” สมชาย เหล่า

สกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

“มันตัดไม้ คือตัดแล้วมันไม่ได้ปลูก ตัดแล้วก็ตัดเลย เอาไป

เผ่าถ่านส่งต่างประเทศ ส่งสิงคโปร์ พอช่วงหลังป่าก็หมดไปเรื่อยๆ 

นายทุนสัมปทานนี่เอาเปรียบมาก เขาไม่ได้ตัดแค่พ้ืนที่ที่สัมปทานแต่

ตัดหมดไม้ทุกชนิด ทั้งต าบลเขาทองร่วมกันแล้ว 2 พันกว่าไร่ ป่าที่

เขาเว้นไว้ใช้สอยกับชุมชนก็เข้ามาตัดหมด ไม่เว้น” อภิศักดิ์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 4.1 สภาพความเสียหายของป่าไม้ชายเลน ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาจากการละเลยของหน่วยงานรัฐในการปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ า

ในพ้ืนที่สงวนพันธุ์สัตว์น้ า ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าในพ้ืนที่ชุมชนลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านในการเลี้ยง

ชีพ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้ ประชาชนในชุมชนส่วนหนึ่งจึง

หันไปท าประมงผิดวิธีหรือเรียกอีกอย่างว่า “การท าประมงเชิงท าลาย” ท าให้จ านวนทรัพยากรสัตว์

น้ ายิ่งลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประมงเชิงท าลายในสมัยนั้น ได้แก่ อวน

ลาก-อวนรุนขนาดเล็ก โพงพาง และอวนตาถี่ เป็นต้น  

“ในส่วนของประมง ก็ไม่ได้เข้ามาดูแล กลายเป็นปัญหามา

เช่นเดียวกัน มีการปล่อยปะละเลย ทั้ง ๆ ที่บริเวณนั้นเป็นพ้ืนที่สงวน

พันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งเมื่อปี 2515กฎหมายประมงได้มีประกาศ เริ่มต้นจาก

แหลมหางนาค ไปแหลมมุดสังเหนือ อ้อมแหลมหัวล้าน ไปเกาะนาคา

น้อย เกาะนาคาใหญ่ ไปเกาะลีปลี คั่นกลางระหว่างกระบี่ พังงา กับ

ภูเก็ต แต่ก็ไม่มีหน่วยงานมาดูแล จนสัตว์น้ าหมด ทีนี้ก็กลายเป็น

ปัญหา” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 
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“ชาวบ้านที่นี่ตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายาย เขาก็ท าประมงกันมา
ก่อน คนส่วนใหญ่ที่นี่อาชีพหลักของเขาก็คือท าประมงพ้ืนบ้าน พอไม่
มีปลาไม่มีมีกุ้งให้เขาจับ หรือว่าจับได้น้อยลง เขาก็ต้องหาวิธีว่าท า
ยังไงก็ได้ให้จับปลาจับกุ้งให้ได้มากๆ ก็เลยหันไปท าประมงเชิงท าลาย 
ใช้อวนลาก อวนรุนกันบ้าง โพงพาง อวนตาถี่ก็มี มันเลยท าให้
ทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชนลดน้อยลงถนัดตา”  มะหมูด รักดี 
(สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

 

ภาพที่ 4.2 การใช้อวนตาถี่ในการท าประมงของชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

 จากวิกฤติดังกล่าวส่งผลให้ผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชน น าโดยนายสมชาย เหล่าสกุล 
ก านันต าบลเขาทองในสมัยนั้นร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 12 ท่าน และ
โต๊ะอิหม่าม บีหลั่น กอเต็บ ได้ร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยในระยะแรกจัดการ
ประชุมเฉพาะกลุ่มผู้น าชมชนและเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาร่วมประชุมรับทราบและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย 

“ทีนี้ในชุมชนก็เลยมาคิดกันว่าจะเก็บรักษาป่านี้ไว้อย่างไรดี 

ก็ เลยมีการประชุมเกิดขึ้นโดยมีก านัน สมชาย เหล่าสกุล ผม 

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน 12 ท่าน รวมทั้งโต๊ะอิหม่าม 
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บีหลั่น  กอเต็บด้วย เราท างานร่วมกันทั้ งต าบล แต่หมู่บ้ านที่

รับผิดชอบป่าชุมชน คือหมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 3 ชุมชนท่าพรุกับบ้านท่า

เลน ได้มีการจัดประชุมเพ่ือรับทราบในการด าเนินการ และการมีส่วน

ร่ วม  หลั กๆ  ก็ จะ เป็ นแกนน าก่ อนที่ ม าป ระชุ มร่ วมกั นและ

ประสานงานไปยังกรมป่าไม้ด้วยให้เขาส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุม

กันเองก่อน” อภิศักดิ์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560)  

 

ภาพที่ 4.3 การประชุมของกลุ่มผู้น าชุมชน บ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

จากการประชุมของกลุ่มแกนน าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ จึงได้ข้อสรุปและมี

ความเห็นร่วมกันให้มีการ “จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือแจ้งให้ประชาชนในชุมชน

รับทราบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยขั้นแรกแกนน าชุมชนได้ให้ความรู้กับ

ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ  

(1) ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน เช่น การอธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนในชุมชนเกิด

ความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า “ทรัพยากร” คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนทั้งป่าไม้ ปลา 
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กุ้ง หอย สัตว์น้ าทุกตัว ทุกอย่างล้วนจัดเป็นทรัพยากรและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนใน

ชุมชนทั้งสิ้น 

ในสมัยนั้นชาวบ้านไม่รู้เรื่องว่าค าว่า ทรัพยากรนี่คืออะไร 

แล้วท าไมต้องอนุรักษ์ ผมต้องอธิบายให้เขารู้ว่า ทรัพยากรคือ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ปลา กุ้ง หอย ทุกตัว 

รวมถึงท้องทะเลที่เราออกเรือไปหาปลากันทุกวัน เพราะถ้าในทะเล

มันไม่มีปลา ไม่มีกุ้ง ไม่มีอะไรให้เราจับมากินได้อีกแล้ว แล้วเราทุกคน

ที่นี่ก็จะไม่มีอะไรกิน เลี้ยงครอบครัวส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือกัน

ไม่ได้”สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

 (2) ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย เช่น การอธิบายถึงผลกระทบจากการ

ท าประมงเชิงท าลายโดยการใช้อวนลาก - อวนรุนในแต่ละครั้งท าลายทรัพยากรทางทะเลจ านวนมาก

แต่น ามาใช้ประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น กรณีอวนรุนที่จับปลามาได้100 กิโล น ามาใช้ได้

จริงๆเพียง 20 กิโลเท่านั้น ที่เหลืออีก 80 ต้องทิ้งเพราะไม่มีเครื่องให้เก็บสด ดังนั้นความเสียหายที่

เกิดข้ึนจึงประเมินค่าไม่ได้  

 “เราให้ความรู้เรื่องประมงเชิงท าลาย อย่างที่เราเห็นกันใน

ชุมชนคือการใช้อวนลาก อวนรุน โดยยกตัวอย่างว่า อวนรุนที่จับปลา

มาได้100 กิโล น ามาใช้ได้จริงๆเพียง 20 กิโลเท่านั้น ที่เหลืออีก 80 

ต้องทิ้งเพราะไม่มีเครื่องให้เก็บสด ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมัน

ประเมินค่าไม่ได้” จเร พวงนุ่น (สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2560)  

“เราอยากให้ชาวบ้านมีจิตส านึกหวงแหนป่า สัตว์น้ าในพื้นที่
เพราะว่ามันเชื่อมโยงพ่ึงพาอาศัยกันอยู่  ป่าชายเลนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าอยากให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์และดูแลรักษามันไป
ด้วย เพราะตรงนี้ก็เหมือนเราสร้างรั้วในชุมชนให้เขาได้รับทราบว่าป่า
ผืนนี้  เป็นแหล่งที่ผลิตพันธุ์ปลา ปลาได้วางไข่ในโพรงในรากไม้ 
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รวมทั้งหอย ปู กุ้งด้วย ให้ชาวบ้านได้เข้าใจตรงนั้น ไม่ใช่คิดว่าป่าหมด
ก็หมดไปเราไม่เกี่ยว” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

 

ภาพที่ 4.4 เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

ภายหลังจากการประชุมจัดเวทีชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลความรู้จากกลุ่มผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พบว่าประชาชนส่วน

ใหญ่เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในชุมชน  

อย่างไรก็ตามยังพบว่าประชาชนบางกลุ่มที่เห็นต่างและไม่ปฏิบัติตามแนวทางของ

ชุมชน เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเวทีชาวบ้าน แกนน าชุมชนจึงใช้วิธีการเข้าพบปะประชาชนใน

ชุมชนตามบ้านเรือน อาศัยการพูดคุยเจรจาแบบบ้านต่อบ้านเพ่ือให้ความรู้ความใจ ละเลิกการท า

ประมงเชิงท าลาย และด้วยบริบทชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ให้ความ

เคารพนับถือนายมะหมูด รักดี อิหม่ามประจ าต าบลในสมัยนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส่งผลให้ประชาชน

เปิดใจรับฟังและมองเห็นคุณค่า ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จนในที่สุด

ได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าประมงและการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพให้สอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากข้ึน รวมทั้งการ
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เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนของประชาชนในชุมชนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนฟ้ืน

ตัวอย่างรวดเร็วระบบนิเวศเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง  

“แต่ตอนนั้นชาวบ้านบางส่วนก็มีการต่อต้านอยู่บ้าง มีทั้งคน
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลาก 
แต่เราถือว่าเราท างานตามกฎหมายสุดท้ายก็มีการปรับเปลี่ยน
ยอมรับ” อภิศักดิ์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)  

“ในช่วงมีปัญหามีการเดินคุยกับลูกบ้านทุกบ้าน เพ่ือเจรจา
ต่อรองให้มีการเปลี่ยนวิธีท ามาหากินในทะเล ท าประมงแบบไม่
กระทบสัตว์น้ า บางบ้านก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยก็มี เนื่องจากเป็นชาว
มุสลิมเหมือนกันจึงพูดคุยได้ง่าย ท าให้ปัญหามันค่อยๆลดลงจนหมด
ไป หลังจากนั้นชาวบ้านก็รวมตัวกันช่วยกันปลูกป่าทดแทน คนละต้น
สองต้น สามสี่ต้นด้วยไม่นานทรัพยากรต่างๆมันก็ค่อยๆฟ้ืนตัวจน
สมบูรณ์ขึ้นมามันเอง” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

 

ภาพที่ 4.5 การปลูกป่าชายเลนทดแทนของประชาชนในชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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จากกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน  ยุคที่ 1 วิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย  ปี  (พ.ศ.2512 -2534) ตามที่ ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าวิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนยุคนี้มีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ (1) รัฐบาลเปิดสัมปทานป่าไม้
ท าให้มีการตัดไม้ป่าชายเลนจ านวนมากเพ่ือน าไปเผาถ่านส่งขายยังต่างประเทศ (2) ระบบนิเวศของป่า
ชายเลนถูกท าลาย ชุมชนไม่มีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าท าให้จ านวนสัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็ว (3) 
ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านแบบเดิมได้ และ (4) 
ประชาชนในชุมชนบางส่วนหันไปใช้วิธีการท าประมงผิดวิธีหรือเรียกอีกอย่างว่า  “การท าประมงเชิง
ท าลาย” จากปัญหาดังกล่าวนี้ท าให้ผู้น าชุมชน น าโดยนายสมชาย เหล่าสกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาทอง ผู้ซึ่ งในอดีตด ารงต าแหน่งก านันต าบลเขาทอง  และกลุ่มแกนน าชุมชน
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)และ กรรมการ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เร่งแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในขั้นตอนแรกคือ 
“การให้ความรู้กับประชาชน” โดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่
จากกรมป่าไม้มาร่วมให้ความรู้กับประชาชนใน 2 ประเด็นหลักคือ (1) ประเด็นเกี่ยวกับความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ได้แก่ ความส าคัญของทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรสัตว์น้ าที่
มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของชุมชน และ(2) ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าประมงเชิง
ท าลาย โดยอธิบายให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบในระยะยาวต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการท าประมงเชิงท าลาย เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิก
การท าประมงเชิงท าลาย ทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน แสดงความเป็น
เจ้าร่วมกันโดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเกิดการฟื้น
ตัวระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่  4.6 แสดงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน ยุคที่ 1 วิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ.2512 -2534) 

 

1.2 ยุคการบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ประชาชนในชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเกิดการฟ้ืนตัว ประชาชนสามารถประกอบอาชีพประมง
พ้ืนบ้านได้ตามปกติ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มเรือประมงของนายทุนต่างถิ่นเข้ามาท าการบุกรุก
พ้ืนที่น่านน้ าของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ในปี พ.ศ. 2537 โดยเรืออวนรุน- อวนลาก
ขนาดใหญ่กวาดเอาสัตว์น้ าหน้าดิน สัตว์น้ าวัยเจริญพันธ์ไปด้วยโดยมีปริมาณครั้งละมากกว่า 1 ตัน 
รวมทั้งบดท าลายปะการัง หินเพลิง พรรณพืชทรัพยากรต่างๆใต้ท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ของชุมชนอีกครั้ง 

“ถ้าเราปล่อยให้นายทุนท าแบบนั้น มันก็เสียหายหมดทั้ง
ทะเล ปะการังพังหมด เพราะว่าอวดลากคู่นี้ อวดลากเล็กที่ใช้หากิน
มันไม่ได้ท าลาย ไอ้อวดลากคู่ที่มันเข้ามานี้มันใช้ลูกกลิ้งมหึมาขนาด
เท่าๆบ้าน ท าให้ปะการังพังหมด ต้องใช้เวลาเป็น 20-30 ปีถึงจะฟ้ืน
ได้ หมายความว่าถ้าท าลายปะการังสักที่  ก็คือไปทิ้งสมอ ถ้าวางอวน 
ปะการังจะไม่เสียหาย และอวนลากคู่ใช้ลูกกลิ้งบดปะการังพังหมดไม่
มีเหลือ ปะการัง หินเพลิง หินไร มันขึ้นได้หมดก็คือกระทบทุกอย่าง
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ในทะเลเลย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืชอะไรต่างๆ คือระบบนิเวศเสียหมด
อภิศักดิ์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.7 เรืออวนลากของนายทุนต่างถิ่นบริเวณน่านน้ าของชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

จากปัญหาระบบนิเวศถูกท าลายโดยเรืออวนรุน- อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ผู้น าชุมชนน า
โดยนายสมชาย เหล่าสกุล ก านั้นต าบลเขาทองในสมัยนั้น และกลุ่มแกนน าชุมชนประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) และกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ได้ร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) เมื่อมีการจับกุมเรืออวนรุน- อวนลากเป็นครั้งแรกและท าการว่ากล่าวตักเตือน
ก่อน 1 ครั้ง 

2) เมื่อพบว่ามีการกระท าผิดเป็นครั้งที่  2 จะมีการด าเนินการจับกุมในขณะที่
กระท าความผิดในทะเลและจัดท าบันทึกว่ากล่าวตักเตือน ท าประวัติ ถ่ายรูป 
พร้อมทั้งสั่งห้ามการเข้ามาท าประมงในพ้ืนดังกล่าว 

3) เมื่อพบว่ามีการกระท าผิดเป็นครั้งที่ 3 จะด าเนินการจับกุมขั้นเด็ดขาด โดยน า
บันทึกว่ากล่าวตักเตือนที่ได้ท าประวัติไว้ในครั้งก่อนแนบกับส านวนคดี ซึ่งนาย
สมชาย เหล่าสกุล ก านันต าบลเขาทองในสมัยนั้นเป็นผู้เขียนส านวนคดีด้วย
ตนเองทั้งหมด จากนั้นส่งไปยังศาลเพื่อพิจารณาคดีต่อไป  
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“ช่วงที่มีปัญหาอวนรุน – อวนลาก เราได้มีการจับกุม ตอน

แรกก็ว่ากล่าวตักเตือนก่อนหนึ่งครั้ง ถ้ายังท าผิดอีกเราก็จะจับกุม

ขณะที่ก าลังกระท าความผิดในทะเลเลย โดยมีผม เป็นหัวหน้าทีมเลย 

และ ผรส. คือผู้ช่วยทั้ง 6 หมู่บ้าน ผู้ช่วยปกครองและก านันจะช่วย

ประสานงานอยู่ข้างบน ผมจะอยู่ในทะเลเป็นตัวหลัก ตอนนั้นก็คือ

จับกุม ครั้งแรกได้มา 30 กว่าล า ก็ไม่ได้บันทึกส่ง บันทึกว่ากล่าว

ตักเตือนแล้วก็ท าประวัติ ถ่ายรูป พอต่อไปห้ามออกมาท าประมงใน

พ้ืนที่นี้ แต่ว่าบางล าก็ยังออกมาอีกคราวนี้ เราเลยจับกุมขั้นเด็ดขาด 

ก านันสมชายแกเขียนส านวนคดีเองทั้งหมดแล้วส่งศาลพิจารณาต่อ 

พร้อมแนบบันทึกด าเนินคดีที่เราท าประวัติการจับกุมในครั้งก่อนไป

ด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเราได้ว่ากล่าวตักเตือนก่อนแล้ว เขาจะได้ไม่

อ้างว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ตักเตือน เพราะจริงๆแล้วเราว่ากล่าวตักเตือนก่อน

ถึงจะจับ จเร พวงนุ่น (สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2560)  

จากการปราบปรามตามกระบวนการดังกล่าว ท าให้สามารถจับเรืออวนรุน – อวนลากได้ใน
ครั้งแรกจ านวนมากถึง 30 ล า โดยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนที่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดแล้วนั้น ยังพบว่าประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเป็นหูเป็นตา
ให้กับกลุ่มแกนน าชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย เนื่องจากบริบทของชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนท าให้ได้รับความ
เดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้ อุปกรณ์ในการท าประมงของประชาชนถูก
ท าลายไปพร้อมกับการกวาดล้างทรัพยากรในทะเลของเรืออวนรุน – อวนลาก ประชาชนในชุมชนจึง
ช่วยกันสอดส่องดูแล เมื่อพบเห็นเรือดังกล่าวจะท าการแจ้งเบาะแสและพิกัดของเรือไปยังกลุ่มแกนน า
ชุมชนที่ก าลังออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละคืน  

“ช่วงนั้นเราก็มีชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเพราะ

ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้ว อวนปูถูกลากไปหมด หมายความว่าลง

คืนนี้ ก็หมดคืนนี้เลย อวนใหม่ ไซก็โดนหมด” พอเขาเห็น เขาก็แจ้ง

เลย ตอนมันท าอวนรุนอวนลากแทนที่มันจะเก็บอวนชาวบ้านไว้ แจ้ง
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ให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ให้ชาวบ้านไปเอา มันกลับท าลายเลยเพราะว่า

มันกลัว เมื่อก านัน ผู้ใหญ่ออกไปพร้อมกับผู้ช่วยออกไปถึงจับมันบอก

ว่าเข้ามาลากไม่มีอะไรเสียหาย เราเลยให้ยกอวนขึ้นมาจากทะเล

ปรากฏว่า พอปลดท้ายถุงอวนออก เจอทั้งไซ อวนปู ของชาวบ้าน

ทั้งนั้น เราเลยถ่ายรูปเป็นหลักฐาน มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์ , 4 

เมษายน 2560) 

 นอกจากนี้ในระหว่างการปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลากดังกล่าว กลุ่มแกนน าชุมชนยัง

เผชิญกับอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยเกิดการปะทะกันในทะเลและใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กัน

ระหว่างเรือของกลุ่มแกนน าชุมชนและกลุ่มเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่น กลุ่มแกนน า

ชุมชนจึงได้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้รับทราบถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น นายวี

ระ รอดเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จึงอาสาลงเรือตรวจการณ์ไปพร้อมกับกลุ่มแกนน าในคืนถัดมา

และพบว่าเกิดการต่อสู้ยิงปะทะกันจริงตามที่ระบุในรายงานจากกลุ่มผู้น าชุมชนต าบลเขาทอง  

“จนกระทั่งมีการยิงกันครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเราท ารายงานไปยัง
ผู้ว่า แต่ผู้ว่าไม่เชื่อจะขอตามไปดูให้เห็นกับตา ก็มีท่านผู้ว่าวีระ รอด
เรืองแล้วก็นายอ าเภอเมืองกระบี่ นายวีระ บุญยัง ลงเรือตรวจการณ์
ไปกับเราด้วยปรากฏว่าก็มีการยิงกันอีก ตอนนั้นนายอ าเภอมุดอยู่ใต้
ผม คือเรืออวนรุน-อวนลาก ยิงมาหาเรือเรา ของเขาเป็นเรือใหญ่ เรือ
เร็ว ของเราใช้เรือหางยาวล าเล็ก” อภิศักดิ์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 5 
พฤษภาคม 2560)  

 นายวีระ รอดเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐ ส านักงานประมง
จังหวัดกระบี่เข้าให้ความช่วยเหลือในการปราบปรามกลุ่มเรือดังกล่าว แต่ก็พบว่าการท างานของ
ภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้า ดูแลสอดส่องได้ไม่ทั่วถึง ผู้น าชุมชนเล็งเห็นว่าพ้ืนที่เกิดปัญหาเป็นพ้ืนที่ของ
ชุมชนดังนั้น ผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแลและปกป้องได้ดีที่สุดคือ “ประชาชนทุกคนในต าบลแห่งนี้” จึงได้มี
การจัดเวทีประชาคมขึ้น 2 ระดับ คือ (1) เวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและ (2) เวทีประชาคมระดับ
ต าบล เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของหมู่บ้านคือ หมู่บ้านท่าพรุและหมู่บ้านท่าเลนจากการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในเวทีประชาคมระดับต าบลประชุมร่วมกับตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านอ่ืนๆ
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พร้อมกันทั้ง 6 หมู่บ้าน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยมติของที่ประชุมประชาคมระดับ
ต าบลในครั้งนี้มีความเห็นตรงกันว่าให้มีการจัดตั้ง “กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน” ขึ้นเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยบทบาทของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านคือการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ
กลุ่มแกนน าชุมชนทั้งการดักฟังคลื่นวิทยุของเรืออวนรุน – อวนลาก  

“ผู้ใหญ่ ผมก็ไม่ได้นอนกันเลย ตอนนั้นนะอายุก าลังหนุ่ม 

กลางคืนดึกดื่นเราก็ไป เราดักฟังด้วยวิทยุของเรือพวกนั้น เหตุการณ์

ตอนนั้นมันพูดว่า “ฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่นอน นายนอน ออกโว้ย 

ออกๆ” ตอนนั้นโทรศัพท์ยังไม่มี มีแต่วิทยุมือถือ แต่คนละช่อง

ความถี่ ของมันช่องนี้จะรับได้หมด และเราก็จูนไปหาของมัน พอเห็น

ว่าฝนตก นายนอนมันก็ออก เราก็ตีตลบหลัง แต่ละคืนเราจับได้

ประมาณ 19 ล าต่อคืน ระยะหลังๆ เรือพวกนี้ก็ค่อยๆหมดไปจาก

ชุมชนของเรา” จเร พวงนุ่น (สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2560) 

 

ภ าพ ที่  4.8 ก ารสั ง เกตการณ์ เรื ออ วน รุน  – อวน ลากร่ วม กั น ระห ว่ างกลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน 
และประชาชนในชุมชน 

ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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หลังจากการปราบปรามอวนรุน - อวนลากจนหมดจากน่านน้ าของชุมชนแล้ว  ต่อมาชุมชนได้
ร่วมกันฟ้ืนฟุทรัพยากรสัตว์น้ า โดยทางแกนน าชุมชนได้มีการประสานงานไปยังกรมประมงจังหวัด
กระบี่ เพ่ือขอพันธ์สัตว์น้ า เช่น กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย กุ้งกะพง น ามาปล่อยลงในป่าชายเลนเพ่ือเป็น
แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ าลงสู่ท้องทะเลต่อไป  

“สมัยนั้นเขาก็ให้ลูกปลา ลูกปู ลูกกุ้งราวพันกว่าถุงลูกปลา

ปล่อยไปหลายแสนตัว โดยปล่อยต้นน้ าเลยเพ่ือปลาจะได้อยู่ได้ แต่ว่า

ถ้าเราไปปล่อยทะเลใหญ่ มันจะอยู่ไม่ได้ เดียวก็ต้องตายหรือไม่ก็ถูก

กินไปบ้าง หรือว่าไปปล่อยระหว่างน้ าเค็มกับน้ าจืดได้คือปล่อย

ระหว่างน้ ากร่อย แต่ว่าถ้าเราไปปล่อยทะเลใหญ่ลูกปลาลูกกุ้งก็จะ

ตายหมด ถ้าปล่อย 1 ล้าน ตัว เหลือประมาณสัก 1 แสน 2 แสน ได้

ครับ” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

เมื่อระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นอีกครั้ง นายสมชาย เหล่าสกุล 

ก านันต าบลเขาทองและกลุ่มแกนน าชุมชนเกิดแนวคิดในการป้องกันปัญหาการบุกรุกของเรืออวนรุน -

อวนลากที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต จึงได้มีการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนเป็นพ้ืนที่ “ป่าชุมชน” 

โดยประกาศจัดตั้งผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัด

กระบี่ ซึ่งรายละเอียดในข้อบัญญัติดังกล่าวในระยะแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการห้ามหักกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ 

เก็บของป่าล่าสัตว์รวมทั้งการจับสัตว์น้ าทุกชนิดและห้ามน าเรือติดเครื่องยนต์เข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่า

ชุมชน (ภาคผนวก ค.) เป็นต้น 

“ผมต้องมาคิดต่อว่า แล้วหลังจากนี้พอทรัพยากรมันฟ้ืนตัว

พวกเรือหากินผิดกฎหมายพวกนี้มันจะเข้ามากวาดล้างทรัพยากรอีก

ไหม ก็เลยคุยกับพักพวกแกนน าว่าเราประกาศพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่

ป่าชุมชนไปเลยน่าจะดี ออกกฎหมายเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้น จะได้

คุ้มครองไปทั้งป่าชายเลนแล้วก็สิ่งมีชีวิตสัตว์น้ าทุกตัว พวกเรือที่มี

ใบพัดติดเครื่องนี่ก็เข้าไปไม่ได้นะเพราะมันจะเสียงดังรบกวนสัตว์ ” 

สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 
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 โดยมีการคัดเลือกสมาชิก “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน”จากประชาชนในชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ 

บ้านท่าพรุและบ้านท่าเลน เป็นคณะท างานหลักในการเข้าร่วมเป็น “คณะกรรมการป่าชุมชน” ท า

หน้าที่สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชน ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้

ประโยชน์จากป่าชุมชนของประชาชนในชุมชน 

“เราเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านก่อนเพ่ือคัดเลือกตัวแทน

หมู่บ้าน ทั้งท่าพรุและบ้านท่าเลน เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่า

ชุมชนเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน ช่วยดูแลป่าของ

ชุมชน ใครจะเข้าไปตัดไม้ ไปใช้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการชุดนี้ก่อนถึงจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ” มะหมูด รักดี 

(สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

ทั้งนี้การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของประชาชนในชุมชนได้มีกระบวนการ

ด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากป่าชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ (1) ด้าน

นิเวศวิทยา (2) ด้านเศรษฐกิจ (3) ด้านการเมือง และ(4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1) ด้านนิเวศวิทยา ป่าชายเลนมีความส าคัญกับชุมชนท่าพรุและชุมชนอ่าว

ท่าเลนเป็นอย่างมาก ด้วยพ้ืนที่ที่เป็นป่าชายเลน มีจ านวนครอบคุลมพ้ืนที่ของชุมชน กว่า  2,000 ไร่ 

และบริบทของชมชนที่วิถีชีวิตผูกพันกับทะเล ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพประมง

พ้ืนบ้าน ดังนั้นป่าชายเลนจึงเปรียบเสมือนเป็นหม้อข้าวหม้อใหญ่ของประชาชนในชุมชน เป็นแหล่ง

อนุบาลสัตว์น้ าขยายพันธ์สัตว์น้ าที่จะเจริญเติบโตออกสู่ท้องทะเล รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศอีกด้วย 

“สาเหตุที่เราต้องปกป้องผืนป่าแห่งนี้ไว้ เพราะนี่คือหม้อข้าว

ของคนในชุมชน วิถีชีวิตของคนที่นี่เติบโตมากับท้องทะเล ส่วนใหญ่ก็

ท าประมงพ้ืนบ้านกันทั้งนั้น ถ้าไม่มีป่าชายเลนก็ไม่มีที่ให้ปลาหรือกุ้ง

มาวางไข่ กว่าจะโตก็คงโดนปลาตัวใหญ่กินหมดก่อน แล้วทีนี้จะมี

สัตว์น้ าที่ไหนไปโผล่ในทะเลที่นี่ แน่นอนระบบนิเวศเสียหาย ไม่มีป่า 
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ไม่มีน้ า สัตว์น้ าก็ไม่มี ” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 

2560) 

 

ภาพที่ 4.9 ป่าชุมชนของชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

2) ด้านเศรษฐกิจ ป่าชายเลนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 

ในระยะแรกประชาชนในพ้ืนที่เข้าไปใช้สอยประโยชน์โดยการน าไม้มาท าเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน 

ต่อเติมสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งน าไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน ต่อมาหลังจากพ้ืนที่ป่า

ชายเลนของชุมชนถูกประกาศจัดตั้งเป็นพื้นที่ “ป่าชุมชน” ส่งผลให้ไม่มีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ใน

ลักษณะดังกล่าว เนื่องจากประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักและหวงแหนป่าชุมชนของตนเอง ทั้ง

ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มี

ความสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในท้องทะเลของชุมชน กับการประกอบอาชีพประมง

พ้ืนบ้านที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

 “ป่าโกงกางนี่แต่ก่อนชาวบ้านเขาจะมาตัดเพ่ือเอาไปท า 

ถ่านไปใช้หุงต้มที่บ้าน บ้างก็เอาท าบ้านเขา แต่ช่วงหลังตั้งแต่เรา

ประกาศพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนก็ไม่มีใครเข้าไปอีกเลย”จเร 

พวงนุ่น (สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2560) 
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“ชาวบ้านเองเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นหูเป็นตา ให้กับเรา 
เขาเองก็ไม่เข้ามาตัดไม้ในป่าแห่งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีสิทธิก็ตาม แค่จะ
เข้ามาขอตัดไม้สักต้นไปปักในทะเลเขาก็จะมาถามมาขออนุญาตกัน
ก่อน นี่ก็เป็นผลมาจากที่เขารู้แล้วว่าป่าฝืนนี้ ให้ประโยชน์กับเขา ป่า
มี สัตว์น้ าก็มา มีสัตว์น าเขาก็ได้กินเหลือจากกินก็เอาไปขายเป็น
รายได้ให้กับเลี้ยงครอบครัวของเขา” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 
เมษายน 2560) 

 

ภาพที่  4.10 หมึกทะเลที่ ได้จากการท าประมงของประชาชนในชุมชนหลั งจากการฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

3) ด้านการเมือง การจัดตั้งป่าชุมชน ประกอบด้วยคณะกรรมการป่าชุมชน

ที่สมาชิกมีภูมิล าเนาเดิมเป็นคนในชุมชนเดิมและให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกสรรคัดกรองบุคคลเข้า

มาปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่องดูแลรักษาและปกป้องป่าชุมชนด้วยตนเอง ดังนั้นการบริหารทรัพยากร

ในรูปแบบป่าชุมชน จึงถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากร

ให้แก่ชุมชนอย่างเห็นได้ชัด 

“ไม่ว่าจะท าอะไรเราต้องถามชาวบ้านก่อน ว่าเขาเห็นด้วย

ไหม ถ้าเขาเห็นด้วยเราก็ดึงเขาเข้ามาเป็นแนวร่วม ช่วยกันดูแล
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ทรัพยสินของชุมชน” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์ , 4 เมษายน 

2560) 

“ป่าที่นี่ เป็นป่าของเขา สัตว์น้ าทุกตัวที่นี่ก็ เป็นของเขา 

ชาวบ้านเขาก็รักและหวงแหนทุกอย่างที่เป็นของเขา เราต้องให้เขามี

บทบาทในการที่จะมาดูแลจัดการของของเขา เพราะถ้าจะให้คนอ่ืน

มาดูแลมันก็คงไม่ดีเท่าเขาดูแลสมบัติเขาเอง” อภิศักดิ์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560) 

4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ประชาชนส่วนใหญ่

ในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ส่งผลให้คนในชุมชนไม่

สามารถแยกบ้านเรือน ป่าชายเลน และทะเลออกจากกันได้จึงเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างวิถีชีวิต 

คน น้ าป่า สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานกลายเป็นความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆในชุมชน เช่น ความเชื่อ

ในการไม่ตัดไม้ป่าชายเลนในเวลากลางคืน การนับถือแม่ย่านางซึ่งสามารถสังเกตได้จากเรือประมงของ

คนในชุมชนทุกล าจะมีผ้าหลากสีผูกไว้บริเวณหัวเรือ และพิธีการผูกผ้าเรือหัวโทง เป็นต้น ส่งผลให้

ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี เห็นอกเห็นใจในการประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันใน

สังคม 

“วิถีชีวิตคนเราเกิดมาก็ผูกพันกับธรรมชาติทั้งนั้นแหละ ถ้า

คนอยู่ใกล้ภูเขาก็จะรู้จักต้นไม้ดีว่าตนนี้ ต้นอะไร มีอายุมาแล้วกี่ปี ที่นี่

ก็เหมือนกันเกิดมาก็เห็นทะเลอยู่กับทะเล รู้ดีว่าตรงไหนน้ าตื้นเรือวิ่ง

ไม่ได้ ตรงไหนน้ าลึกเรือวิ่งได้ ที่นี่เขาท ามาหากินกับทะเล เขาก็นับถือ

แม่ยางนาง ออกเรือแต่ละทีก็อุ่นใจ สังเกตได้จากผ้าที่พันที่หัวเรือนั่น

เป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกว่า นับถือแม่ย่านาง ลางทีก็มีการจัดพิธีพันผ้า

เรือหัวโทงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวให้เห็นกันเป็นประจ า”สราวุธ บ ารุง 

(สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   
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“คนแก่ในชุมชนบางคนเขาก็เล่าต่อๆกันมาว่าช่วงกลางคืน

ถ้าพายเรือผ่านป่าชายเลน จะมีสิ่งเร้นลับปรากฏให้เห็นที่หัวเรือ ซึ่ง

จริงๆแล้ว เป็นเพียงแค่กุศโลบายของคนแก่ ที่กลางคืนไม่อยากให้

ลูกหลานออกไปไหน เกรงกลัวว่าจะมีอันตรายและไม่ต้องการให้คน

เข้าไปตัดไมป่าชายเลนในตอนกลางคืน”มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 

เมษายน 2560) 

 

ภาพที่ 4.11 เรือประมงบริเวณบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ 

ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

จากกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน ยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรือ

อวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535 - 2539) ตามที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคนี้มี 2 ประการคือ (1) จ านวนสัตว์น้ าลดลงเนื่องจากเรืออวนรุน-อวน

ลากกวาดต้อนทรัพยากรทุกชนิดในทะเล รวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ได้แก่ ลูกปลา กุ้ง แพลงตอน เป็น

ต้น (2) ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้เนื่องจากเรืออวนรุน-อวนลากกวาดต้อน

อุปกรณ์ประมงพ้ืนบ้านของชาวบ้านไปด้วย จากปัญหาดังกล่าวนี้ท าให้ผู้น าชุมชน น าโดยนายสมชาย 

เหล่าสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง ผู้ซึ่งในอดีตด ารงต าแหน่งก านันต าบลเขาทอง  และ



 
108 

 

 

กลุ่มแกนน าชุมชนประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) 

และ กรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เร่งแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

ขั้นตอนที่ 2 คือ “การจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน” ในที่นี้คือการจัดตั้ง

กลุ่ม “ประมงพ้ืนบ้าน”เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการของประชาชนที่ให้ความสนใจในประเด็น

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดข้ึน เพ่ือท าหน้าที่ในการช่วยสอดส่องดูแล ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรืออวน

รุนอวนลากให้กับกลุ่มผู้น าชุมชนในปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลาก จนประสบผลส าเร็จ และใน

ระยะต่อมากลุ่มผู้น าชุมชนได้เกิดแนวคิดในการป้องกันการเกิดปัญหาการบุกรุกของเรืออวนรุน – อวน

ลาก ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มีการใช้กลยุทธ์การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน

ขั้นตอนที่ 3 คือ “การประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน” โดยออกเป็น

กฎหมายที่บังคับใช้ในพ้ืนที่ของชุมชนเรียกว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ใช้ในการปกป้องคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนครอบคลุมทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์น้ าในของชุมชน 

จากนั้นใช้กลยุทธ์ในขั้นตอนที่ 4 คือ “การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ” ในที่นี้ ชุมชนอาศัยอ านาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่เป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายบังคับใช้ในชุมชน  

ทั้งนี้การประกาศจัดตั้งป่าชุมชน นอกจากเป็นการบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนั้น ชุมชนยัง
ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนในชุมชนได้รับจากการจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชนควบคู่อีกด้วย โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านนิเวศวิทยา 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านการเมือง และ 4) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม ดังนี้ 

 (1) ด้านนิเวศวิทยา คือ ความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะป่าชายเลนผืนนี้เปรียบเสมือนเป็นหม้อข้าวหม้อใหญ่ของคนในชุมชนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า
ขยายพันธ์สัตว์น้ าที่จะเจริญเติบโตออกสู่ท้องทะเล รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศอีกด้วย 

(2) ด้านเศรษฐกิจ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและ
จ านวนทรัพยากรสัตว์น้ าที่เพ่ิมขึ้นในท้องทะเล ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้านในการด ารงชีพได้  
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(3) ด้านการเมือง คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
คณะกรรมการป่าชุมชนท าหน้าดูแลปกป้องทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเอง เป็นการกระจายอ านาจใน
การจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 

 (4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ ความผูกพันระหว่างวิถีชีวิต คน น้ าป่าที่สั่งสมมา
เป็นระยะเวลายาวนานกลายเป็นความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆในชุมชน เช่น ความเชื่ อในการไม่ตัดไม้ป่า
ชายเลนในเวลากลางคืน การนับถือแม่ย่านาง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในการ
ประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันในชุมชน 

 

 

ภาพที่ 4.12 แสดงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน ยุคที่ 2 การบุกรุก
โดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 

 

1.3 ยุคการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

เมื่อเกิดการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างเป็นระบบแล้ว ต่อมาในยุคที่ 3 ปี ประชาชนในชุมชน

ประกอบอาชีพประมงเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนของประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในชุมชน ผู้น าชุมชน

นายสมชาย เหล่าสกุล ก านันต าบลเขาทองจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า
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ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับสภาพชุมชนในช่วงนั้นกระแสวัตถุนิยมก าลังคืบคลานเข้าสู่ชุมชน 

อาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน จากเดิมที่มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย

ท าประมงเพ่ือยังชีพอย่างพอเพียงปรับเปลี่ยนเป็นมุ่งจับสัตว์น้ าเพ่ือรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นโดยไม่สนใจถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง จึงริเริ่มการน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทาง

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าของชุมชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง 

“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศใน

ชุมชนของเรา มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ผมมองเห็นแล้วว่า ตอนนี้

ทรัพยากรมันฟ้ืนขึ้นมามากก็จริงแต่ชาวบ้านที่ท าประมงก็เพ่ิมมากขึ้น

ตามไปด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่นานสัตว์น้ าในทะเลมันจะโตไม่

ทันแล้วก็จะกลับวนไปลูปเดิม คือขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ าอีก ผม

เลยต้องหาวิธีว่าท าอย่างไร ที่จะให้คนในชุมชนมีอาชีพอ่ืนที่สร้าง

รายได้ให้กับเขานอกจากการท าประมง นั่นก็คือการเปิดพ้ืนที่ป่า

ชุมชนผืนนี้ที่ชาวบ้านร่วมกันปกป้องกันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท าเป็น

ที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปเลย สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านป่าก็ไม่เสียหาย

ด้วย”  สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

 “ที่ก านันสมชายต้องใช้การท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์   ก็

เพราะว่าถ้าเราเปิดเป็นการท่องเที่ยวแบบอ่ืน แน่นอน อีกไม่นาน

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนจากที่มันอุดมสมบูรณ์สวยงาม มันก็จะ

ค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปอีก พวกผมก็เห็นด้วยนะ เพราะกว่าเราจะ

ฟ้ืนฟูทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ พอมัน

สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วผมก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ให้มัน

ยาวนานยั่งยืนที่สุด มันก็คงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าการท าท่องเที่ยว

ยั่งยืนแล้ว ชาวบ้านก็มีรายได้ ทรัพยากรก็ไม่ถูกท าลาย นี่แหละคือ

ทางออกท่ีดีที่สุด” สราวุธ บ ารุง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   
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การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ได้เริ่มต้น

ด าเนินการโดยการค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยแกนน า

ชุมชนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน

ด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน (2) ด้านการสื่อสาร

ระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน และ (3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  

1) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – 

อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนการ

จัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพ่ือให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชน และถาม

ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็น ร่วมกันวางแผนด าเนินการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือเป็นการกระตุ้นความรู้สึกถึงการเป็น

เจ้าของร่วมกันของคนในชุมชน 

“การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างแรกเลยที่ผม

ค านึงถึงคือการเปิดโอกาสใช้ชาวบ้านในชุมชนเขาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวว่า เราจะด าเนินการไป

ในทิศทางไหน อย่างไร ตรงนี้ที่ เราต้องท าก็เพราะว่ามันเป็นการ

กระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า รู้สึกหวงแหน รู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของร่วมกัน” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

  ทั้งนี้การวางแผนด าเนินการท่องเที่ยวของชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 1) 

แบ่งเรือประมงออกเป็น 2 กลุ่ม (1) ใช้เรือประมงน านักท่องเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ

บริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ป่าชุมชน (2) ใช้เรือประมงน านักท่องเที่ยวตกปลาบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่

ป่าชุมชน 2) วางแผนเรื่องการขยับขยายกิจกรรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยการวางแผน

จัดตั้ง “กลุ่มเรือคายัค” เพ่ือน ารายได้จากการใช้เรือประมงน านักท่องเที่ยวชมความสวยงามของ

ธรรมชาติและน านักท่องเที่ยวตกปลาบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ป่าชุมชนในระยะแรกมาใช้ในการจัดซื้อ

เรือคายัคเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมพายเรือคายัคของนักท่องเที่ยวในการเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ภายใน
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ป่าชุมชน โดยไม่ขัดกับข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 7 วรรคที่ 4 ว่า ห้ามน าเรือหางยาวหรือเรือที่มีเครื่องยนต์ทุก

ประเภทเข้าไปในเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์บริเวณป่าชุมชนบ้านท่าพรุ -อ่าวท่าเลน 

จังหวัดกระบี่ (องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552) ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่

ภายในพื้นที่ป่าชุมชนจากมลพิษทางเสียง และป้องกันการท าลายรากไม้ป่าโกงกางจากเรือหางยาวหรือ

เรือทุกชนิดที่ติดเครื่องยนต์  

 “แผนที่ได้จากการประชุม ในช่วงแรกคือการแบ่งเรือประมง

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเราใช้เรือประมงน านักท่องเที่ยวชมความ

สวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ป่าชุมชน แล้วก็ใช้

เรือประมงน านักท่องเที่ยวตกปลาบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ป่าชุมชน 

หลังจากนั้นพอเรามีรายได้มากขึ้นก็วางแผนกันต่อว่าจะมีการซื้อเรือ

คายัคเพ่ือจะน านักท่องเที่ยวพายเรือชมธรรมชาติ ที่เราต้องใช้เรือ

คายัคเพราะว่าในข้อบัญญัติได้บอกไว้ว่าเราไม่สามารถน าเรือหางยาว 

หรือเรือที่มีเครื่องยนต์เข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชนได้ ไม่อย่างนั้นมันจะ

รบกวนสัตว์ และท าลายรากไม้ป่าโกงกาง”สราวุธ บ ารุง (สัมภาษณ์, 

5 พฤษภาคม 2560)   
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ภาพที่ 4.13 เรือประมงของประชาชนในชุมชนที่น ามาใช้เป็นเรือน านักท่องเที่ยวตกปลาชมธรรมชาติ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

2) ด้านการสื่อสารระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน  นายสมชาย เหล่าสกุล อดีตก านัน

ต าบลเขาทอง ได้ท าการเปิดพ้ืนที่ในการสื่อสารไปยังประชาชนในชุมชนโดยเน้นการเปิดเวทีประชาคม

ทั้งในระดับหมู่บ้านและเวทีประชาคมทั้งในระดับต าบลขึ้นตามล าดับ โดยเริ่มจากการเปิดเวที

ประชาคมระดับหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านจะมี

บริบทและความคิดเห็นที่แตกต่างและสอดคล้องไปตามพ้ืนที่ของตน  

“ก่อนจะท าอะไรผมต้องสรุปโครงการให้ชาวบ้านฟังก่อน 

ผมก็พูดให้ฟัง ใครมีค าถาม ให้ถามได้เลยทุกเรื่อง พร้อมที่จะให้

ความรู้ทั้งหมด ผมไปแต่ละหมู่บ้าน เพราะความต้องการคนแต่ละ

พ้ืนที่ไม่เหมือนกัน เพ่ือความหลากหลายของข้อคิดเห็น เราจะประชุม

ประชาคมหมู่บ้านและต าบล เราจะเอาข้อมูลมาตกผลึกแล้ว ให้

ประชาคมต าบลเป็นคนตัดสิน กลั่นออกมาให้ชัด” สมชาย เหล่าสกุล 

(สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 
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จากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปจากเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้านแล้ว ก็จะท าการจัดเวที

ประชาคมระดับต าบลขึ้นเพ่ือน าประเด็นที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านมาตกผลึกข้อมูล

และจัดเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือเริ่มการปฏิบัติงานจริง โดยผลจากการประชุมทั้ง  2 ระดับพบว่า 

ประชาชนในชุมชนเห็นด้วยกับการเปิดพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะนอกจากเป็น

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแล้วยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน

ชุมชนอีกด้วย 

 “ตอนเราประชุมเพ่ือจะเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์นี่ ก านันสมชายจะให้ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วก็

ประชุมประคมต าบลต่อเลย เพ่ือหาข้อสรุปว่าชาวบ้านเห็นด้วย 

หรือไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้าง ซึ่งในครั้งนั้นชาวบ้านก็เห็นด้วยกันทั้งนั้น 

เพราะว่าเขาเองก็จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วย”อภิศักดิ์ ดิน

แดง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.14 การรวมกลุ่มประชาคมหมู่บ้าน ของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนจะมีการเปิดพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์อย่างเป็นทางการ ชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าประชาชนในชุมชนที่เข้า
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ร่วมการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนใน

พ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ความหลากลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในป่า

ชุมชน โดยจัดให้มีการศึกษาเส้นทางการพายเรือรับทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมการ

พายเรือคายัคเที่ยวชมป่าชายเลน รวมถึงเรียนรู้พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าชุมชน 

ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจกรรมน านักท่องเที่ยวพาย

เรือคายัคเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของธรรมชาติได้  

“เราพาชาวบ้านที่เข้าร่วมการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชน เรียนรู้เรื่องป่าชุมชนก่อน ว่ามีพ้ืนที่ทั้งหมดเท่าไหร่ แนว
การเดินเรือเริ่มต้นที่ไหน จบลงที่ไหนบ้าง นั่งเรือเลาะรอบๆป่าชาย
เลนเพ่ือดูสัตว์และดูพันธุ์ไม้ที่อยู่ในป่าชายเลนว่ามีชนิดใดบ้าง ถ้าพบ
เจออะไรแปลกๆก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ แล้วจะน ามานั่งพูดคุยกันอีกที 
เพ่ือที่ว่าเวลาชาวบ้านเขาพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขาสามารถบอก
นักท่องเที่ยวได้ว่า ที่เห็นคือสัตว์ชนิดไหน ต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าอะไร ” 
มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

 

 

ภาพที่ 4.15 กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นท่ีป่าชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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4.1.1.3.1 รูปแบบและกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน

ท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการจัดการ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถแบ่งออกออกเป็น 5 ด้านดังนี้ (1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน (2) 

ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน (3) เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จุดเด่นของชุมชน (4) ความพร้อมของผู้ที่

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยว และ(5) การบูรณาการความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน  

1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน 

  ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนของชุมชนท่าพรุ – อ่าท่าเลนจังหวัดกระบี่ นายสมชาย 

เหล่าสกุล ก านันของต าบลเขาทองในสมัยนั้น เป็นบุคคลที่เป็นแกนน าหลักในการริเริ่มการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนแห่งนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตส านึกรักบ้านเกิด และมีความ

ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 

จึงเป็นบุคคลที่รับทราบและเข้าใจในบริบทชุมชนรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นอย่างดี โดย

ในการด าเนินการมีคณะแกนน าที่ร่วมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเวศประกอบด้วย (1) นายมะ

หมูด รักดี ประธานป่าชุมชน (2) นายจเร พวงนุ่น  ก านันต าบลเขาทองในปัจจุบัน (3) นายอภิศักดิ์ ดิน

แดง ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าพรุ และ  (5) นายสราวุธ บ ารุง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านท่าเลนต าบลเขาทอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นกลุ่มบุคคลที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน

รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดข้ึนในชุมชน 

 “ผมเองในสมัยนั้นก็เป็นก านัน เป็นผู้น าชุมชนโดยต าแหน่ง

อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นในชุมชนผมจะรู้ ลูกบ้านจะมา

หาผม ที่ผ่านมาชุมชนของเราก็ผ่านอะไรมามาก กว่าจะมาถึงวันนี้ผม

เองก็ต้องเสี่ยงลูกปืนจากเหตุการณ์เรือประมงของนายทุนที่มาบุกรุก

ทะเลของชุมชน ผมทนดูไม่ได้ถ้าเห็นชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีอะไรจะ

กิน ชุมชนเกิดปัญหาผมจะนิ่งดูดายไม่ได้ผมต้องท าหน้าที่ให้ดีที่สุด
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เพราะผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ พอมาถึง

ช่วงที่ปัญหามันถูกแก้ไขไปแล้ว ผมก็ต้องคิดต่อว่าแล้วจะท ายังไงให้

ชาวบ้านมีกินและทรัพยากรไม่เสียหาย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี่เลย

เป็นหนทางที่ประสานสองอย่างนี้ให้มันไปด้วยกันได้ ” สมชาย เหล่า

สกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

“ก านันสมชาย เป็นคนริเริ่ม ส่วนพวกผมผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 

หมู่บ้าน คุณจเรและคุณมะหมูดประธานป่าชุมชนก็ได้เข้าร่วมเป็น

กลุ่มแกนน า ผลักดันชุมชนให้ท าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยตอนนั้น” 

สราวุธ บ ารุง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   

2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เนื่องด้วยประชาชนในชุมท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในการแก้ปัญหา

ของชุมชนมาตั้งแต่แรกเริ่มที่ชุมชนประสบวิกฤติขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ าและปัญหาการบุกรุกของ

เรืออวนลาก – อวนรุนของกลุ่มนายทุนต่างถิ่น จนสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นมาได้

ด้วยความร่วมมือของแกนน าชุมชนและประชาชนในชุมชน ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการให้ความ

ร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของชุมชน 

“ที่ผ่านมาชุมชนของเราไม่เคยมีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกันเอง 
ที่มันเป็นแบบนี้เพราะคนที่นี่ผ่านวิกฤติเลวร้ายด้วยกันมาก่อน ช่วงที่
ออกไปจับปลา แล้วไม่ได้ปลากลับมา บางคนจับกว่าจะจับได้ก็ต้อง
ออกทะเลไปไกลมากเสี่ยงอันตราย ลูกเมียที่บ้านก็เป็นห่วง มัน
กระทบไปหมดครับ ส าหรับปัญหาทรัพยากรในอดีตที่มันเกิดข้ึน จุดนี้
แหละที่เวลามีการประชุม หรือการจัดเวทีประชาคมขึ้น ชาวบ้านเขา
ก็จะให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมจ านวนมาก” อภิศักดิ์ ดิน
แดง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560) 
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 “พอชุมชนจะท าการท่องเที่ยวชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เห็น

ด้วย เพราะเขาคิดว่าขนาดก่อนหน้านี้เจอวิกฤติเรายังผ่านมาได้ครั้งนี้

ก็เช่นกัน เขาอยากให้ความร่วมมือเพ่ือท าให้งานมันเดินไปได้ เพราะ

เขารู้ว่าสุดท้ายแล้วผลประโยชน์เกิดขึ้นมันก็ย้อนกลับไปหาพวกเขา

นั่นแหละ”สราวุธ บ ารุง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   

3) เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จุดเด่นของชุมชน  

  ก่อนริเริ่มท าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน กลุ่มแกนน าชุมชนและประชาชนได้

ร่วมกันพิจารณาถึงจุดเด่นของชุมชน ที่จะน ามาใช้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างความแตกต่างในการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนโดยจุดเด่นของชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น  2 

ประเภทคือ 1) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ความสวยงามของพรรณไม้บริเวณภูเขาหินปูน 

ความสวยงามของพรรณไม้ป่าชายเลน ความหลากหลายของสัตว์ป่าทั้งสัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 

และสัตว์น้ า ตลอดจนความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในป่าชุมชน 2) จุดเด่นด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการพายเรือคายัค โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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3.1 จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1.1 ความสวยงามของพรรณไม้บริเวณภูเขาหินปูน - เนื่องจากพ้ืนที่ของ

ชุมชนเป็นที่ราบติดทะเล และกลางทะเลมีภูเขาหินปูนที่หลากหลายด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ เช่น 

ตะเคียนหิน ตะเคียนทราย ปรง ไผ่ไหล ตะเคียนสามพอน เตยหิน กล้วยไม้เหลืองกระบี่ รองเท้านารี

เหลืองกระบี่ เป็นต้น  

3.1.2 ความสวยงามของพรรณไม้ป่าชายเลน - นอกจากความงดงามของ

ท้องทะเลแล้วชุมชนแห่งนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายของระบบนิเวศ ที่มีป่าชายเลน

ประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ถั่วขาว ปรงทะเล ตะบูนด า ตะบูน

ขาว เป็นต้น  

3.1.3 ความหลากหลายของสัตว์ป่าทั้งสัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และสัตว์

น้ า - โดยสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนได้แก่ ค่างหัวหอก ลิงแสม ตัวนิ่ม นกบินหลาดง 

(กางเขนดง) นกกรงหัวจุก งูจงอาง นกกินปลา ตะกวดป่าชายเลน กบถูเขา และทรัพยากรสัตว์น้ า

ชายฝั่งได้แก่ หอยชักตีน ปูก้ามแดงและกุ้งชนิดต่างๆ  

3.1.4 ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในป่าชุมชน – ได้แก่วังขนาบน้ า 

มีลักษณะเป็นวังขนาดใหญ่บริเวณเขาขนาบน้ า ช่วงน้ าขึ้นจะมีสีมรกตสวยงามมาก, อ่าวทราย อยู่

ทางด้านนอกของเขาขนาบน้ า พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นหาดทรายขาวละเอียด, โครงกระดูกชาวเล มี

อยู่ตามซอกถ้ าหน้าผาสูงชัน อายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ ซึ่งคนโบราณมีประเพณีใน

การแยกเก็บศพผู้หญิงกับผู้ชายโดยใช้สัญลักษณ์จากทะเล เช่น ศพผู้หญิ งจะมีเหล็กเจาะเปลือกหอย 

ศพผู้ชายจะมีฉมวก เป็นต้น, ภาพเขียนโบราณ เป็นภาพเขียนตามผนังหน้าผา ส่วนมากเป็นรูปปลากับ

เต่า ยังไม่สามารถระบุอายุได้ เนื่องจากยังไม่เคยมีการส ารวจจากกรมศิลปากร,ถ้าจระเข้ มีลักษณะเป็น

ถ้ามีหินงอกหินย้อยสวยงาม บริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ ามีหินลักษณะคล้ายปากจระเข้, ถ้ าปลาดุก เป็น

ถ้ าท่ีมีน้ าทะเลท่วมถึง มีช่องทางทะเลเข้าอ่าวโกงกางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาดุกทะเลและผาหิน

งาม เป็นหน้าผาที่มีลวดลายสวยงาม จนได้รับสมญานามว่า “Paradise Canyon” (สถาบันลูกโลกสี

เขียว, 2546) 
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ภาพที่ 4.16 ผาสุสานชาวเล 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

 

ภาพที่ 4.17 อ่าวทราย จุดแวะพักการพายเรือคายัคของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ที่มา : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

   3.2 จุดเด่นด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 

3.2.1 ส าหรับจุดเด่นด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน พบว่ากิจกรรมหลักท่ีใช้ดึงดูดความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

ชุมชนคือ กิจกรรมการ“พายเรือคายัค”เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด าเนินการ

ภายใต้กรอบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั่นคือ 

“ป่าชุมชน” มาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยพบว่าเส้นทางดังกล่าวมีความแตกต่างจากการพาย

เรือคายัคสถานที่อ่ืนๆในประเทศไทยทั้งในด้านระยะเวลาในการพายเรือ ที่มีระยะทางกว่า  7 เมตร ใช้



 
121 

 

 

เวลาในการพายเรือประมาณ 2 ชั่วโมง และด้านความหลากหลายทางทัศนียภาพของเส้นทางการพาย

เรือคายัคของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความ

สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างคุ้มค่า 

 “จุดแข็งของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นี่คือ ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของ

ป่าชุมชนนี่แหละครับ เพราะว่าเป็นป่าที่มีระยะทางถึง 7 กิโลเมตร 

พายกันอยู่ราว 2 ชั่วโมง ระหว่างทางก็จะเป็นสภาพป่าชายเลนที่อุดม

สมบูรณ์ให้เห็นกันชัดๆ ทั้งต้นแสม ต้นโกงกาง ต้นปลงกล้วยไม้หา

ยาก รองเท้านารีเหลืองกระบี่ พวกนกหน้าตาแปลกๆก็มีให้เห็นบ่อย

นะ ” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

“วิวจะไม่ซ้ า เราจะพายเริ่มจากป่า เข้าภูเขา แม่น้ า แล้วก็

เกาะ มันก็มี 4 วิวที่ไม่ซ้ า ค่ าๆสามารถพายเรือดูพระอาทิตย์ตกได้ที่

หน้าท่าเรือ”สราวุธ บ ารุง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   

4) ความพร้อมของผู้ท่ีให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ความพร้อมของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดเตรียมความ

พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 2 ด้าน คือ (1) ที่พักอาศัยส าหรับนักท่องเที่ยว พบว่าในชุมชนมีการ

จัดเตรียมที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวด าเนินการโดยประชาชนในชุมชนจ านวน 2 แห่ง ที่พักส าหรับ

นักท่องเที่ยวที่ด าเนินการโดยประชาชนภายนอกชุมชนจ านวน 5 แห่ง  

“เราได้พูดคุยในสภากาแฟกันในตอนเช้า ที่ร้านกาแฟร้าน

ประจ าของหมู่บ้านนี่แหละ เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมของ

ชุมชนเรื่องที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว ก็จะมี 2 รายที่เป็นของคนใน

ชุมชนคือ ซีคายัคและคายัคพ้อย ส่วนอีก 5 รายเป็นคนจากที่อ่ืนมา

เช่าพ้ืนที่เพ่ือท าการท่องเที่ยวและบริการห้องพัก ” สราวุธ บ ารุง 

(สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   
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(2) การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แกนน าชุมชน พบว่านายสมชาย เหล่า

สกุล ได้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับประชาชนในชุมชนเพ่ือใช้ในการสื่อสารการ

ท่องเที่ยวของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากใกด์น าเที่ยวของบริษัททัวร์ในชุมชนในการเป็นวิทยากร

ฝึกอบรม 

“ผมจัดอบรมให้ชาวบ้านด้วยนะ ขอความร่วมมือใกด์น าเที่ยว

ของบริษัททัวร์ในชุมชนมาฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับ

ชาวบ้านที่ท าการท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านคนอ่ืนๆในชุมชน เพราะ

ภาษาอังกฤษต้องใช้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวแน่นอน ง่ายๆเวลาฝรั่งขี่

มอเตอร์ไซค์มาแวะถามทาง ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าไปทาง

ไหน ไปอีกกี่กิโล” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

5) การบูรณาการความรู้ควบคู่กับไปกับความเพลิดเพลิน 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท่าพรุ – อ่าท่าเลนจังหวัดกระบี่ มุ่งเน้น

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาแสวงหาความเพลิดเพลิน เที่ยวชมความ

สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิด

โอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมโดยการพายเรือคายัคตามเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสความ

สวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่งพบว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความ

สนใจและเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก  

“กิจกรรมหลักของชุมชนเราคือเราเน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัส

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลนของชุมชน เขาจะได้

สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งพันธ์พืช พันธ์สัตว์ 

อย่างนักท่องเที่ยวที่ เป็นฝรั่งเขาจะมาเที่ยวกันเยอะมาก เพราะ

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาจะชอบเรียนรู้ ชอบเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ๆ

อีกอย่างชอบความท้าทายในการการพายเรือคายัค ชมป่าชายเลนที่นี่

ด้วย” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 
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ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนนอกจากสามารถสร้างความเพลินเพลินให้กับ

นักท่องเที่ยวแล้ว ชุมชนยังค านึงถึงการทอดแทรกความรู้ในระหว่างการท่องเที่ยวทั้งในด้านพรรณ

กล้วยไม้ พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นตามแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน โดย

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะท าหน้าที่ในการน าเที่ยวและอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์รวมทั้งพันธ์พืช

พันธุ์สัตว์ที่พบเห็นระหว่างการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 

 “นอกจากพายเรือคายัคแล้ว ใกด์ในชุมชนของเราสามารถ

ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วย ทั้งเรื่องระดับน้ า พรรณกล้วยไม้ 

พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อายุของต้นไม้ รวมถึงการเกิดภูเขาหินปูนชนิด

ต่างๆกับนักท่องเที่ยว” สราวุธ บ ารุง (สัมภาษณ์ , 5 พฤษภาคม 

2560)   

 จากกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน ยุคที่ 3 การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) ตามที่ได้

กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดการน ากลยุทธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นกลไกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมี 2 ประการคือ (1) กลุ่มผู้น าชุมชนค านึงถึงปริมาณสัตว์

น้ าที่อาจลดลงอีกครั้งในอนาคตเนื่องจากประชาชนในชุมชนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นการประกอบอาชีพ

ประมงของประชาชนสูงขึ้นตาม  (2) กลุ่มผู้น าชุมชนต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จาก

ช่องทางอ่ืนนอกเหนือจากการท าประมง จากสาเหตุดังกล่าวนี้ท าให้กลุ่มผู้น าชุมชนใช้กลยุทธ์ใน

ขั้นตอนที่ 5 คือ “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยว”  โดยกลุ่มผู้น าชุมชนได้

ริเริ่มแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยว ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

โดยการน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ในระยะแรกของการด าเนินการผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนได้ค านึงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทใน 3 ด้าน 

ได้แก่ 1) การตัดสินใจร่วมกัน 2) การสื่อสารระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน และ3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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(1) การตัดสินใจร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนตัดสินใจร่วมกันโดย

การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและเวทีประชาคมระดับต าบลตามล าดับ เพ่ือรวมรวบความ

คิดเห็นในการเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

(2) การสื่อสารระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน กลุ่มผู้น าชุมชนจะไม่ด าเนินการตามความ

คิดเห็นของตนเพียงอย่างเดียว แต่จะท าการเปิดพ้ืนที่การสื่อสารให้กับประชาชนโดยการจัดเวที

ประชาคมและการพูดคุยผ่านสภากาแฟตามร้านอาหารเช้าของชุมชน เพื่อวางแผนการท่องเที่ยวของ

ชุมชนร่วมกัน เช่น การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นพื้นท าการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน การวางแผนก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน การพูดคุยเตรียมความพร้อมในด้านการ

บริการข้อมูลข่าวสารและที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนชุมชนจะเปิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้น า

ชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเตรียมความพร้อมด้านการ

ท่องเที่ยว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ กิจกรรมศึกษาเส้นทางป่าชุมชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมการพายเรือคายัคเที่ยวชมป่าชุมชนของนักท่องเที่ยว และ

กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชุมชน เพ่ือศึกษาพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆที่

อาศัยอยู่ในป่าชุมชน ส าหรับให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวในขณะท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

ชุมชน 

นอกจากนี้ชุมชนยังบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ”โดยยึดหลักการเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 5 ด้าน

ได้แก่ (1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน (2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน (3) เอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น/จุดเด่นของชุมชน (4) ความพร้อมของผู้ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยวและ (5) 

การบูรณาการความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน  

(1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน ล้วนเป็นผู้ที่มีจิตส านึกรักบ้านเกิด และมีความ

ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 

จึงเป็นบุคคลที่รับทราบและเข้าใจในบริบทชุมชนรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นอย่างดี  
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(2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความต่อเนื่องในการให้ความร่วมมือและเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 

เนื่องจากประชาชนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนมาตั้งแต่แรกเริ่มที่ชุมชนประสบ

วิกฤติต่างๆทั้งการขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ าและปัญหาการบุกรุกของเรืออวนลาก  – อวนรุนของ

กลุ่มนายทุนต่างถ่ินที่เกิดข้ึนในชุมชน 

(3) เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น/จุดเด่นของชุมชน ชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงจุดเด่นของ

ชุมชน ที่จะน ามาใช้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพ่ือสร้างความแตกต่างในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้

เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ได้แก่ ความสวยงามของพรรณไม้บริเวณภูเขาหินปูน ความสวยงามของพรรณไม้ป่าชายเลน ความ

หลากหลายของสัตว์ป่าทั้งสัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า และสัตว์น้ า ตลอดจนความสวยงามของแหล่ง

ท่องเที่ยวภายในป่าชุมชน 2) จุดเด่นด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการพายเรือ

คายัคชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตลอด

เส้นทางการพายเรือในพ้ืนที่ป่าชุมชนชุมชนซึ่งระยะทางถึง 7 กิโลเมตร เป็นต้น    

(4) ความพร้อมของผู้ที่ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนมีการ

จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ที่พักอาศัยส าหรับ

นักท่องเที่ยว และ (2) การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกลุ่มผู้น าชุมชนจัดให้มีการอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนน าไปใช้ในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน

ต่อไป  

(5) การบูรณาการความรู้ควบคู่กับไปกับความเพลิดเพลิน ชุมชนมุ่งเน้นตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาแสวงหาความเพลิดเพลิน เที่ยวชมความสวยงาม และ

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนนอกจาก

สามารถสร้างความเพลินเพลินให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ชุมชนยังค านึงถึงการทอดแทรกความรู้ใน

ระหว่างการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นตามแหล่งท่องเที่ยว

ของชุมชน  
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ภาพที่  4.18 แสดงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน ยุคที่  3 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

จากการที่ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทางเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาและการบริหารจัดการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาสรุปเป็นตารางแสดงภาพรวมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงภาพรวมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ยุคที่/ป ีพ.ศ. สาเหต ุ/ ปญัหา กลยุทธ์/ วิธีการ ผลที่ได้รับ 

ยุคที่ 1 
วิกฤตทรัพยากรธรรมชาต ิ

ถูกท าลาย                          
(พ.ศ.2512 -2534) 

• รัฐบาลเปิดสัมปทานป่ามีการตัดไม้ป่าชาย
เลนจ านวนมาก 

• จ านวนสัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็ว  

• ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้านแบบเดิมได้  

• เกิดการท าประมงเชิงท าลาย 

• การให้ความรู้กับประชาชน 
- ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน  
- ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย 

 

• ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

• เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการท าประมงเชิง
ท าลาย  

• ร่วมกันปลูกป่าชายเลนทดแทน 

 

ยุคที่ 2 
การบุกรุกโดยเรือ 

อวนรุน-อวนลากของนายทุน
ต่างถิ่น 

(พ.ศ. 2535  - 2539) 

• จ านวนสัตว์น้ าลดลง /เรืออวนรุน-อวนลาก
กวาดต้อนทรัพยากรสัตว์น้ าขนาดเล็ก  

• เรืออวนรุน -อวนลากกวาดต้อนอุปกรณ์
ประมงพื้ นบ้ าน  /ประชาชนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้ 

 

• จัดตั้งกลุ่มเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 

- การจัดตั้งกลุ่ม “ประมงพื้นบ้าน 

• ออกกฎหมายควบคุม 
- ข้อบัญญัติท้องถิ่น “ป่าชุมชน” 

• จัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “องค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 

• ประชาชนมีบทบาทในจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ด้วยตนเองอย่างทั่วถึง 

• เกิดความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

• เรืออวนรุน – อวนลากหมดไปจากชุมชน 
 

ยุคที่ 3 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ควบคู่กับการทอ่งเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
(พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

• ประชากรเพิ่ มขึ้น /อัตราการท าประมง
เพิ่มขึ้น  

• ประชาชนในชุมชนมีรายได้ทางเดียวจากการ
ท าประมง 

 

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการ
ท่องเที่ยว  

- การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

• รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

- การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

• ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 

• ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการท า
ประมง 

• การท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

• เกิดความยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนใน
ชุมชน 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

จากการที่ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบกับ
การศึกษาเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่พบว่า กระบวนการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแตกต่างกันตามสถานการณ์และบริบทของชุมชนในแต่ละยุค
เช่นเดียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสามารถ
แบ่งกระบวนการสื่อสารออกเป็น 3 ยุคคือ ยุคท่ี 1 วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย (พ.ศ. 2512 - 
2534) ยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น (พ.ศ. 2535  - 2539) และยุคที่ 
3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน)  โดย
ผู้วิจัยวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละยุคตามองค์ประกอบ
ของการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร (S) เนื้อหาสาร (M) สื่อ/ช่องทาง (C) ผู้รับสาร (R) ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

2.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

 2.1.1 กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 1 วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลาย ปี (พ.ศ. 2512 - 2534) 

 2.1.2 กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-
อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 

 2.1.3 กระบ วนการสื่ อ ส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในยุ คที่  3 ก ารอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

 2.1.4 ภาพรวมของกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ  - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ 

 2.1.5 ระดับการสื่อสารแบบส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

  



 
129 

 

 

2.1  กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

ผู้วิจัยศึกษากระบวนการสื่อสารของชุมชนในแต่ละยุคพบว่ามีความแตกต่างตามสถานการณ์
บริบทชุมชนแต่ละยุคเช่นเดียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนตามองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร (S) เนื้อหาสาร (M) สื่อ/ช่องทาง 
(C) ผู้รับสาร (R) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 1วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลาย ปี (พ.ศ.2512 -2534) 

 2.1.1.1) ผู้ส่งสาร (sender) พบว่านายสมชาย เหล่าสกุล อดีตก านันต าบลเขา

ทอง เกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรที่เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นผู้ริเริ่มก่อให้เกิดกระบวนการ

บริหารจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการรวบรวมประชาชนที่เป็นแกนน าชุมชนทั้งผู้น าชุมชนที่เป็น

ทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ 

อิหม่าม บีหลั่น กอเต็บของชุมชน เป็นต้น ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารร่วมกัน ซึ่งในระยะแรกได้มีการประชุม

เฉพาะผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนเพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและได้ข้อสรุป

การด าเนินการในขั้นตอนแรกคือ “การให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน”  ผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน า

ชุมชนจึงได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ในที่นี้คือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาร่วมท าหน้าที่เป็นผู้

ส่งสารร่วม 
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ภาพที่ 4.19 นายสมชาย เหล่าสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง 
(อดีตก านันต าบลเขาทอง) 

ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

“ในช่วงแรกเลยที่ชุมชนของเราเกิดปัญหา คนที่เป็นต้นคิดเริ่ม

จัดการปัญหาทรัพยากรที่เกิดขึ้นในชุมชนคือ ท่านนายกสมชาย เหล่า

สกุล เมื่อก่อนแกเป็นก านันต าบลเขาทอง เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม บีหลั่น กอเต็บนี่ ลูกน้องแกทั้งนั้น 

รวมทั้งพวกผมด้วยที่เป็นกรรมการหมู่บ้านในตอนนั้น” นายดลฮา

หรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

“เริ่มต้นพูดคุยติดต่อกันจากการที่หมู่บ้ านของเรามีปัญหา

ทรัพยากร คือป่าก็ไม่มี สัตว์น้ าก็ไม่มีให้จับ ตอนนั้นก านันสมชาย แก

เลยเรียกพวกเรามาประชุมกันเป็นกลุ่มเฉพาะก่อน มีแกนน าชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ามด้วยเพราะโต๊ะอีหม่ามท่ีนี่คน

นับถือมาก ส่วนใหญ่มุสลิมทั้งนั้น ก็ได้มาพูดคุยกันว่าตอนนี้ปัญหามัน

เกิดแล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องเริ่มต้น

แก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้ชาวบ้านก่อน   ” นายวุฒินันท์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 
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 “นอกจากนั้นเราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้ามาด้วย 

หลังจากที่เราตกลงกันได้แล้วว่า เราจะให้ความรู้กับชาวบ้าน ถ้าเรา

พูดกันอย่างเดียวชาวบ้านเขาอาจจะไม่เชื่อ เราเลยต้องเอาคนมี

ความรู้มาพูดเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเชื่อแล้ว

ท าตาม” นายอะหรีม พิศแลงาม (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 2.1.1.2) เนื้อหาสาร (message) ผู้น าชุมชน กลุ่มแกนน าชุมชนและเจ้าหน้าที่

จากกรมป่าไม้ ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสารเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

ของประชาชนในชุมชน 2) ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย โดยชี้ประเด็นให้ประชาชนใน

ชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกท าลายที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศและการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านของตนเอง ทั้งยังได้เน้นย าให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบ

ร้ายแรงของการท าประมงเชิงท าลายที่กวาดเอาทรัพยากรสัตว์น้ าหน้าดิน สัตว์น้ าวัยเจริญพันธ์เป็น

จ านวนมาก สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อระบบนิเวศทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการท าประมงเชิงท าลายและหันมาประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 

“เรื่องที่ให้ความรู้กับชาวบ้านก็จะเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรที่

เกิดขึ้นในชุมชนนี่แหละครับ เราพยายามบอกชาวบ้านว่าปัญหาที่

เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาของเราทุกคน เพราะมันกระทบกันหมด ก านัน

สมชาย ถึงขั้นต้องอธิบายว่า ทรัพยากร คืออะไร เพราะชาวบ้านเขา

ไม่รู้จริงๆครับตอนนั้น ส่วนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เขาก็ให้ความรู้

เกี่ยวกับความส าคัญของระบบนิเวศในป่าชายเลนว่ามันเป็นอย่างไร 

แล้วเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้านอย่างไร ท าไมถึงต้องช่วยกัน

ดูแลรักษาไม่ให้ถูกท าลายไปมากกว่านี้  ” นายวุฒินันท์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 “นอกจากเรื่องทรัพยากรป่าไม้แล้ว เรื่องการท าประมง

ท าลายล้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนตอนนั้น เราก็
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บอกให้ประชาชนเลิกท าประมงเชิงท าลายเสีย เพราะว่ามันท าให้สัตว์

น้ ายิ่งหายาก ลดจ านวนลงเร็ว ย้ าให้เห็นถึงผลกระทบว่าจับสัตว์น้ ามา

ได้จ านวนมากจริง แต่เอาไปใช้ได้แค่นิดเดียวมันไม่คุ้ม ลูกปลา ลูกกุ้ง

ที่ยังกินไม่ได้ก็ต้องทิ้งไป แทนที่จะรอให้มันโตแล้วจะเอามากิน มา

ขาย” นายอะหรีม พิศแลงาม (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 2.1.1.3) สื่อ/ช่องทาง (media/channel) พบว่าช่วงที่ชุมชนประสบวิกฤตขาด

แคลนทรัพยากรปี (พ.ศ.2512 -2534) ผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนใช้สื่อ/ช่องทางในการสื่อสาร 

3 รูปแบบคือ 1) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 2) สื่อบุคคล “การเจรจาแบบบ้านต่อบ้าน” และ3) สื่อ

กิจกรรม “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

  (1) การประชุม “ประชาคมระดับหมู่บ้าน” เป็นการประชุมประชาชนในแต่

ละหมู่บ้านซึ่งในต าบลเขาทองประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านในสระ หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง 

หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน หมู่ที่ 4 บ้านน้ าโครมโครม หมู่ที่ 5 บ้านท่าพรุ และหมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง ใช้

การประชุมดังกล่าวนี้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดเนื้อสารในประเด็นของชุมชนทั้ง 2 ประเด็นตามเวที

ประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือให้เนื้อหาสารสามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมากท่ีสุด  

“เวทีประชาคม คือการจัดพ้ืนที่ประชุมของชาวบ้านแต่ละ

หมู่บ้าน ในต าบลของเราคือต าบลเขาทอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 6 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านในสระ หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง หมู่ที่ 3 บ้านท่า

เลน หมู่ที่ 4 บ้านน้ าโครมโครม หมู่ที่ 5 บ้านท่าพรุ และหมู่ที่ 6 บ้าน

ท่าทองหลาง ขั้นตอนนี้คือเราจัดประชุมแยกแต่ละหมู่บ้านเลย

หมู่บ้านใครหมู่บ้านมัน ไม่ใช่แค่เฉพาะ บ้านท่าพรุ-บ้านท่าเลนเท่านั้น 

เราให้ความรู้ทุกหมู่บ้านเลย” นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 

พฤษภาคม 2560) 

“เราจะสลับกันไปว่าอาทิตย์นี้ไปให้ความรู้กับหมู่บ้านไหนบ้าง 

แล้วแต่วันที่ชาวบ้านสะดวกในการรวมตัว แต่ส่วนมากจะเป็นวันเสาร์

อาทิตย์มากกว่า เพราะชาวบ้านเขาจะอยู่บ้าน ที่เราต้องใช้วิธีนี้เพราะ
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มันง่ายที่สุด เข้าถึงชาวบ้านได้มากที่สุด ชาวบ้านไม่ต้องมีความรู้อะไร

มากมาย แค่มาร่วมนั่งฟังก็จะได้รับความรู้กันอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ” 

นายวุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.20 การประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

   (2) สื่อบุคคล นอกจากการใช้ช่องทางการประชุม  “ประชาคมระดับ

หมู่บ้าน” เป็นช่องทางหลักที่ใช้การถ่ายทอดเนื้อหาสาร ผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนยังใช้ “สื่อ

บุคคล” เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดเนื้อหาสารอีกด้วย เนื่องจากพบว่ายังมีประชาชนบางกลุ่ม

ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและยังใช้เครื่องมือประมงท าลายล้างในการประกอบ

อาชีพประมง ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเนื้อสารไปยังผู้รับสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด อิหม่ามประจ า

ชุมชน ในที่นี้คือ นายมะหมูด รักดี จึงท าหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการถ่ายทอดเนื้อหาสารด้วยตนเอง โดย

การ“การเจรจากับประชาชนแบบบ้านต่อบ้าน” เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนในการละเลิกการ

ใช้เครื่องมือประมงเชิงท าลาย ทั้งนี้เนื่องจากบริบทชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

ดังนั้นการพูดคุยเจรจาแบบบ้านต่อบ้านของอิหม่ามจึงประสบผลส าเร็จ ประชาชนให้ความร่วมมือ

เนื่องจากอิหม่ามชุมชนเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือในฐานะผู้น าทางศาสนาอยู่แล้ว จึง
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สามารถท าหน้าที่ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายในชุมชน

ได ้

“มันก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนอีกนั่นแหละที่เขาไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม บางคนก็รู้แต่หลีกเลี่ยง เราเลยต้องใช้วิธีการให้ โต๊ะอิหม่าม

ชุมชน สมัยนั้นก็คือบังหมุด มะหมุด รักดี ช่วยเดินคุยกับชาวบ้านเลย 

บ้านไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแล้วยังใช้เครื่องมือประมงเชิงท าลาย 

เราจะไปที่นั่นเพ่ือไปพูดคุยกันถึงบ้านเลย” นายอะหรีม พิศแลงาม 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

“บังหมุดแกเก่งน่ะ เป็นผู้น าทางศาสนาที่ชาวบ้านที่นี่ก็ให้

ความเคารพ นับถือแกอยู่แล้ว เพราะในชุมชนของเรานี่มุสลิมทั้งนั้น 

ถ้าโต๊ะอิหม่ามไปขอร้อง หรือว่าขอช่วยให้ปฏิบัติตาม ชาวบ้านเขาก็

จะไม่ขัดเพราะเขานับถือ ” นายดลฮาหรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 

พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.21 การเจรจากับประชาชนแบบบ้านต่อบ้านของกลุ่มผู้น าชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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   (3) สื่อกิจกรรม หลังจากที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการเลิกใช้อุปกรณ์

ท าประมงแบบท าลายล้าง ผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชน ยังใช้สื่อกิจกรรมในที่นี้คือ “กิจกรรมปลูก

ป่าชายเลน” เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การฟ้ืนฟูป่าชายเลนด้วยตนเอง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ การปลูกฝังความรู้สึกรัก 

หวงแหน และเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของประชาชนในชุมชน ตามที่สมาชิกกรรมการ

หมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ต้นไม้ต้นไหนที่เขาปลูก เขาจะไม่มีวันตัด แล้วถ้ามีคนมาตัด

ต้นไม้ของเขา เขาก็จะออกมาปกป้องต้นไม้ของเขาเอง  ” นาย

วุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 2.1.1.4) ผู้รับสาร (receiver) คือกลุ่มประชาชนในชุมชน พบว่าประชาชนใน

ชุมชนให้ความสนใจในการเข้าร่วม การประชุม เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ประเด็นที่จะมีการพูดคุยเป็นประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงต่อคนในชุมชนประกอบ

กับปัจจัยเอ้ือด้านบริบทชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ดังนั้น ปัญหาการ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ป่าชายเลน และสัตว์น้ า จึงเป็นปัญหาที่ประชาชนในชุมชนให้ความ

สนใจร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก หมู่บ้านละกว่า  50 คน 

เช่นเดียวกับการร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของชุมชนที่มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

กว่า 100 ครัวเรือน  

 “คนที่เข้าร่วมการประชุมก็คือชาวบ้านในชุมชนเลยครับ ทุก

หมู่บ้านเลยในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีคนเข้ามาร่วมประชุมราว 30 ถึง 

40 คนได้ เขาต้องมาเพราะว่าเขาเดือดร้อน สัตว์น้ าไม่มีนี่เขาก็ไม่รู้จะ

เอาอะไรกิน ออกไปจับปลาไม่มีปลาให้จับ เขาเองก็ล าบากก็เลยมา

กันหมด ” นายอะหรีม พิศแลงาม (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

“ด้วยความที่เขาเดือดร้อน เพราะฉะนั้นวิธีไหนก็ตามที่ท าให้

ทรัพยากรสัตว์น้ ากลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเขาก็ยินดีที่จะเข้า
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ร่วมกิจกรรมกับเรา ให้ความร่วมมือกับเรา เบื้องต้นเราแจ้งไปว่าจะมี

การปลูกป่าทดแทนหลังจากที่เราประชุมประชาคมหมู่บ้านกันเสร็จ 

นัดแนะวันเวลา พอถึงวันจริงชาวบ้านมากันเยอะมากๆ ส่วนใหญ่จะ

มากันเป็นครอบครัวเลย รวมๆแล้ววันนั้น 100กว่าครัวเรือนได้ ” 

นายวุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.22 ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน  
จังหวัดกระบี่ 

ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

จากกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคท่ี 1 วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี 
(พ.ศ.2512 -2534) ที่กล่าวมาแล้วนั้น วิจัยได้น าข้อมูลมาสรุปเป็นภาพแสดงกระบวนการสื่อสารเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในยุคท่ี 1 วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ. 2512 - 2534) ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.23 แสดงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคท่ี 1วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลาย  ปี (พ.ศ.2512 -2534) 

 

2.1.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวน
ลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 

  2.1.2.1) ผู้ส่งสาร (sender) พบว่าช่วงที่ชุมชนประสบปัญหาการบุกรุกโดยเรืออวน

รุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535  - 2539) สามารถแบ่งบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้ส่ง

สารออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนในชุมชน 2) ผู้น าชุมชน 3) กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 4) หน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่น ดังนี้  

   (1) กลุ่มประชาชนในชุมชน  สืบเนื่องจากประชนในชุมชนได้รับความ

เดือดร้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพประมงถูกเรืออวนรุน - อวนลากท าลายกวาดล้างไปด้วย 

ในระยะนี้ประชาชนในชุมชนจึงเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเป็นกลุ่มแรก ท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้น า

ชุมชนและแกนน าชุมชน ตามท่ีสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  
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   “คือช่วงที่ปัญหามันเริ่มเกิด ชาวบ้านเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่

ได้รับความเดือดร้อน อวนปู ไซของเขาถูกเรืออวนรุน-อวนลาก กวาด

ไปหมดเขาประกอบอาชีพไม่ได้ ขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินกัน เขาก็บ่น

กันที่ร้านขายอาหารตอนเช้าๆ ก็ได้ยินไปถึงผู้ใหญ่บ้านเพราะแกก็นั่ง

อยู่ด้วย” นางนัดดา เด็นมินทร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

   (2) กลุ่มผู้น าชุมชน  พบว่าผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนท าหน้าที่เป็น

ผู้ส่งสาร ในช่วงที่มีการด าเนินการปราบปราบเรืออวนรุน - อวนลาก เนื่องจากกลุ่มผู้น าชุมชนเป็น

คณะท างานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาแต่เดิม ดังนั้นเมื่อชุมชนประสบ

ปัญหาขึ้นอีกครั้งกลุ่มผู้น าชุมชนจึงเป็นกลุ่มที่เป็นแกนน าหลักในการแก้ไขปัญหาชุมชน ตามที่สมาชิก

กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

   “ก านันแกก็อยู่เฉยไม่ได้พอชาวบ้านเดือดร้อน เสียงบ่นหนา

หูแกทนดูลูกบ้านโดนเอาเปรียบจากเรือพวกนั้นไม่ได้ ก็เรียกประชุม

คณะท างานเหมือนเดิมเพ่ือหาทางจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้น” นาย

ดลฮาหรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

  (3) กลุ่มประมงพื้นบ้าน  กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือท า

หน้าที่เป็นผู้ส่งข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมทั้งพิกัดเรืออวนรุน – อวนลากให้กับกลุ่มผู้น าชุมชน ซึ่ง

เป็นคณะท างานหลักร่วมกับกลุ่มผู้น าชุมชนในการด าเนินการปราบปราบเรือออวนรุน– อวนลาก โดย

กลุ่มกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจัดเป็นกลุ่มผู้ส่งสารมี่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ผู้น าชุมชนให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่าน

หนึ่งเล่าว่า 

“กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือ

ช่วยปราบเรืออวนรุน – อวนลากให้หมดไปจากชุมชนของเรา หน้าที่

หลักก็คือต้องคอยสอดส่องเรือพวกนั้น ถ้าเห็นก็ต้องรีบแจ้งไปทางเรือ
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ตรวจการณ์ทันที ๆไม่อย่างนั้นมันจะไหวตัวทันและหนีไปได้” นาง

นัดดา เด็นมินทร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 (4) หน่วยงานราชการในท้องถิ่น  หลังจากที่ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา

การบุกรุกเรืออวนรุน- อวนลากหมดไปจากชุมชนแล้ว ได้มีการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนของ

ชุมชนเป็นพ้ืนที่ “ป่าชุมชน” โดยใช้กลไกทางกฎหมายช่วยสร้างความเข้มงวดจริงจังในการปกปักษ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ในที่นี้คือ 

“องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง” ผู้ซึ่งรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ชุมชนโดยอ านาจหน้าที่อยู่แล้วจึงท า

หน้าที่เป็นผู้ส่งสารในการออกกฎหมายบังคับใช้ในพ้ืนที่ของชุมชนผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามที่สมาชิก

กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

   “หลังจากปัญหาจบไปแล้วเราก็ป้องกันไม่ให้เรือพวกนั้นเข้า

มาอีกโดยการประกาศพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนไปเลย ก็ให้

ทางอบต. เขาออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศในราช

กิจจาเป็นเรื่องเป็นราว ใครฝ่าฝืนหรือท าผิดหลังจากนี้ ก็ต้องรับโทษ

ตามกฏหมายกันไป นายอะหรีม พิศแลงาม (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 

2560)  

  2.1.2.2) เนื้อหาสาร (message) พบว่าช่วงที่ชุมชนประสบปัญหาการบุกรุกโดย
เรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535 - 2539) สามารถแบ่งเนื้อหาสารออกเป็น 3 
ระยะตามบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร คือ 1) ระยะก่อนการปราบปราบเรืออวนรุน-อวนลาก 2) 
ระยะด าเนินการปราบปรามเรืออวนรุน-อวนลาก 3)ระยะหลังการปราบปราบเรืออวนรุน-อวนลาก 
ดังนี้ 

(1) ระยะก่อนการปราบปราบเรืออวนรุน -อวนลาก เนื่องจากระยะนี้
ประชาชนในชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ดังนั้นรายละเอียดของเนื้อหาสารจึงเกี่ ยวข้องกับความ
เดือดร้อนของประชาชนในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน อุปกรณ์การท าประมงของประชาชนถูก
ท าลายจากการกวาดล้างของเรืออวนรุน-อวนลาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนท าให้ไม่สามารถประกอบ
อาชีพประมงพ้ืนบ้านได้ ดังนั้น การน าเสนอเนื้อหาสารในลักษณะนี้มีอิทธิพลกับผู้รับสารค่อนข้างสูง
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เนื่องจากเป็นการบอกเล่าเรื่องจากสถานการณ์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนส่งผลให้เนื้อหาสารมี
น้ าหนักและมีความน่าเชื่อถือ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่ประชาชนต้องการส่งสารถึง ในที่นี้
คือ กลุ่มผู้น าชุมชนเป็นอย่างมาก สอดคล้องสมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“อะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเรา

จริงๆ ผู้น าชุมชนคือปราการด่านแรกเลยที่จะเป็นคนรับฟังและ

แก้ปัญหา เพราะเขาคือที่ พ่ึงของชาวบ้าน” นายวุฒินันท์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560 

(2) ระยะด าเนินการปราบปรามเรืออวนรุน -อวนลาก มีเนื้อหาสาร
เกี่ยวข้องกับ กระบวนการปราบปราบเรืออวนรุน-อวนลากของชุมชน ดังนี้ (1) เมื่อมีการจับกุมเรืออวน
รุน- อวนลากเป็นครั้งแรก จะท าการว่ากล่าวตักเตือนก่อน 1 ครั้ง (2) เมื่อพบว่ามีการกระท าผิดเป็น
ครั้งที่ 2 จะมีการด าเนินการจับกุมในขณะที่กระท าความผิดในทะเลและจัดท าบันทึกว่ากล่าวตักเตือน 
ท าประวัติ ถ่ายรูป พร้อมทั้งสั่งห้ามการเข้ามาท าประมงในพ้ืนดังกล่าว และ (3) เมื่อพบว่ามีการกระท า
ผิดเป็นครั้งที่ 3 จะมีการด าเนินการจับกุมขั้นเด็ดขาด โดยการน าบันทึกว่ากล่าวตักเตือนที่ได้ท าประวัติ
ไว้ในครั้งก่อนแนบกับส านวนคดี ที่นายสมชาย เหล่าสกุล ก านันต าบลเขาทองเป็นผู้เขียนส านวนคดี
ด้วยตนเองทั้งหมด จากนั้นส่งไปยังศาลเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป สอดคล้องกับสมาชิกกรรมการหมู่บ้าน
ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ปราบจริง จับจริง ครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ครั้งแรกหยวนๆ 

ตักเตือนแต่ไม่จับ ครั้งที่สองบันทึก ท าประวัติเลย แต่ถ้ายังมีครั้งที่

สาม ก็จับเลยครับส่งศาลพิจารณาต่อเลย” นายดลฮาหรีม ตนคลัง 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)   

นอกจากเนื้อหาสารเกี่ยวข้องกับกระบวนการปราบปราบเรืออวนรุน-อวนลากของชุมชนแล้วยัง

พบว่า มีเนื้อหาสารที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนอีกด้วย 

ซึ่งเนื้อหาสารในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ส่ง

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนให้แก่เรือออกตรวจการณ์ของกลุ่ม

ผู้น าชุมชน สอดคล้องกับสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า 
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“ผมจะออกไปลาดตระเวนเงียบๆ ช่วงดึก เมื่อพบเห็นเรืออวน

พวกนั้นผมก็แจ้งไปที่ก านันทันที” นายสาการียา ขุนด าริ (สัมภาษณ์, 

3 พฤษภาคม 2560) 

(3) ระยะหลังการปราบปราบเรืออวนรุน-อวนลาก มีเนื้อหาสารเกี่ยวข้อง

กับการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยรายละเอียดเนื้อหาที่ระบุไว้ใน

ข้อบัญญัติเกี่ยวข้องกับการ ห้ามหักกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ เก็บของป่าล่าสัตว์หรือจับสัตว์น้ าทุกชนิดรวมทั้ง

ห้ามน าเรือติดเครื่องยนต์เข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน และในระยะหลังได้มีการการปรับปรุงรายละเอียด

เนื้อหาในข้อบัญญัติให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน

ยุคต่อไปคือยุค “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” มีการประกาศกฎเกณฑ์ ระเบียบในการให้บริการการ

ท่องเที่ยวของชุมชนไว้เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ในชุมชนร่วมอยู่ด้วย (องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552) ทั้งนี้เนื้อหาสารในลักษณะดังกล่าว

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชนในการป้องกันปัญหาการเข้ามาบุกรุกหรือท าลายทรัพยากรป่า

ชุมชนที่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปโดยมีผลบังคับใช้ทั้งประชาชนในชุมชนและประชาชนนอกชุมชน

ที่มีความต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนผืนนี้ 

  2.1.2.3) สื่อ/ช่องทาง (media/channel) พบว่าช่วงที่ชุมชนประสบปัญหาการบุก

รุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535  - 2539) สามารถแบ่งสื่อ/ช่องทาง

ออกเป็น 4 รูปแบบ 1) สภากาแฟ 2) การประชุมประชาคม 3) วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ 4) สื่อ

สิ่งพิมพ์ ดังนี้  

  (1) สภากาแฟ ด้วยบริบทชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

หลังจากปฏิบัติศาสนกิจคือการละหมาด ซุบฮิ ในตอนเช้าตรู่ ส่งผลให้ประชาชนนิยมออกมาทาน

อาหารเช้าหลังจากปฏิบัติศาสนกิจเสร็จ ดังนั้นร้านขายอาหารเช้าของชุมชนจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มี

บทบาทในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างประชาชนกันเองและ

ระหว่างประชาชนกับกลุ่มผู้น าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของชุมชน และ

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ปัญหาการบุกรุกของเรืออวนรุน –

อวนลากจึงส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ตามท่ีสมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  
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  “กิจวัตรประจ าวันตอนเช้าของคนที่นี่คือ ออกมาทานอาหาร

เช้าที่ร้านขายอาหารเช้าในหมู่บ้านของตนเอง ช่วงที่ปัญหาเรืออวนรุน

เข้ามานี่ไม่ว่าจะไปร้านไหน ชาวบ้านบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า 

เดือดร้อนจริงๆ ท ามาหากินไมได้วางอวนไว้อวนก็หาย ถูกเรือนายทุน

ลากไปหมด” นายวุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

 

 

ภาพที่ 4.24 สภากาแฟบริเวณร้านขายอาหารเช้าของชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

  (2) การประชุมประชาคม ระยะนี้มีการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

และประชุมประชาคนระดับต าบลควบคู่กัน โดยเริ่มจากการจัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านทุก

หมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นจากประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ของต าบลเขาทอง 

จากนั้นจึงจัดประชุมประชาคมระดับต าบลขึ้นอีกครั้ง โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและความคิดเห็นจาก

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเข้ามาพูดคุยสรุปประเด็นและวางแนวทางในการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน และได้ข้อสรุปของชุมชนให้มีการจัดตั้ง “กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน” เพ่ือเป็นกลุ่มเฉพาะใน

การสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือการปราบรามเรืออวนรุน –อวนลากของชุมชน ตามที่สมาชิก

กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  
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  “เราใช้ช่องทางการประชุมโดยจัดเวทีประชาคมทั้ง 2 ระดับ

คือ หมู่บ้านและต าบล เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนได้

ข้อสรุปว่า จะมีการจัดตั้ง “กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน” มาช่วยเป็นหูเป็นตา

ให้ความช่วยเหลือคณะท างานด้วย” นายดลฮาเฉม วันศุกร์ 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

 (3) วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ  เป็ นสื่ อและช่องทางการสื่ อสารที่ มี

บทบาทระหว่างการสื่อสารของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มผู้น าชุมชน ใช้ในการรายงานความ

เคลื่อนไหวของกลุ่มเรืออวนรุน – อวนลาก โดยพบว่าสาเหตุที่เลือกใช้สื่อวิทยุสื่อสารเพราะเป็น

อุปกรณ์ที่สามารถหมุนคลื่นความถี่ให้อยู่ในเคลื่อนเดียวกันกับกลุ่มเรือดังกล่าว สามารถดักฟังการ

สื่อสารของกลุ่มเรือดังกล่าวและเข้าสกัดจับได้อย่างทันท่วงที ทว่าฝ่ายเรืออวนรุน – อวนลากก็สามารถ

ใช้กลยุทธ์นี้ดักฟังการสื่อสารระหว่างกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและกลุ่มผู้น าชุมชนได้เช่นเดียวกัน จากนั้นจึง

มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยใช้ช่องทางการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือแทนเนื่องจากมีสะดวกรวดเร็ว

และฝ่ายเรืออวนรุน – อวนลากไม่สามารถดักฟังการสื่อสารได้ 

 “ตอนแรกเราใช้วิทยุเครื่องแดงดักฟังพวกนั้นก่อน แต่นานๆ

เข้าเรือพวกนั้นมันก็ไหวตัวทัน รู้หมดว่าเราจะท าอะไร ไปจับตอนไหน 

เราเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้มือถือแทน” นางประดับ ประสมศรี 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.25 การใช้วิทยุสื่อสารในการปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลากของชุมชน 
ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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 (4) สื่อสิ่งพิมพ์ พบว่าชุมชนใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบหนังสือราชการที่เรียกว่า 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ในการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร (ภาคผนวก ค.)  เพ่ือ

แจ้งให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบของชุมชนโดยทั่วกัน ส่งผลให้ภายหลักจากการการ

ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชนผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพต่อกฎหมาย

อย่างเคร่งครัดรวมทั้งปัญหาการบุกรุกของเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่นหมดไปจากชุมชน

อย่างสิ้นเชิง 

   “ตั้งแต่มีประกาศออกมาชาวบ้านก็ไม่มีใครเข้าไปตัดไม้ ใน

ป่าชุมชนอีกเลย ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ห้ามขนาดนั้น ชาวบ้านยัง

สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ตลอดเวลา เพียงแค่เลือกเอาต้นที่มัน

ล้มออกมาใช้ได้เลย แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้า เขาบอกว่ากลัวถูกจับ” 

นายยะโกบ จิตนารี (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 2.1.2.4) ผู้รับสาร (receiver) พบว่าช่วงที่ชุมชนประสบปัญหาการบุกรุกโดยเรือ

อวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535  - 2539) สามารถแบ่งผู้รับสารออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1) กลุ่มผู้น าชุมชน 2) กลุ่มประชนในชุมชน 3) กลุ่มเรืออวนรุน-อวนลาก ของนายทุนต่างถิ่น 

  (1) กลุ่มผู้น าชุมชน เนื่องจากผู้น าชุมชนและกลุ่มแกนน าชุมชนเป็นกลุ่ม

บุคคลที่ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพนับถือและนึกถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ปัญหาภายในชุมชน

รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นกลุ่ม

ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการเป็นผู้รับสาร ตามที่สมาชิกกลุ่มประมง

พ้ืนบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า 

   “คนในชุมชนปกครองโดยผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนก็มีหน้าที่

ดูแลทุกข์ สุขของคนในชุมชน พอมีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องเล็ก

เรื่องใหญ่ เขาก็จะนึกถึงผู้น าชุมชนก่อน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ก านัน 

หรืออิหม่ามก็ตาม บุคคลเหล่านี้คือคนแรกที่ชาวบ้านจะนึกถึง” นาย

สาการียา ขุนด าริ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

 นอกจากการท าหน้าที่เป็นผู้รับสารในระยะแรกในการรับฟังความเดือดร้อน

ของประชาชนในชุมชนที่เกิดการบุกรุกของเรืออวนรุน  – อวนลากแล้ว พบว่ากลุ่มผู้น าชุมชนยังท า
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หน้าที่เป็นผู้รับสารในระยะที่ก าลังด าเนินการปราบรามอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มี

บทบาทหลักในการปราบปรามเรืออวนรุน-อวนลากในเขตพ้ืนที่ชุมชน ดังนั้น ผู้น าชุมชนจึงเป็นผู้รับ

สารที่มีบทบาทส าคัญในระยะนี้ด้วย 

 “ช่วงที่ปราบปรามเรืออวนรุนอวนลากนี่ เราก็รับข่าวจากกลุ่ม

ประมงพ้ืนบ้านเป็นหลักเลย เขาจะคอยแจ้งสถานการณ์กับเราตลอด

เพ่ือให้เราเข้าไปจับได้ทัน” นายดลฮาหรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 

พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.26 กลุ่มผู้น าชุมชนออกเรือตรวจการณ์เพ่ือปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลาก 
ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 

  (2) ประชาชนในชุมชนและสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน  เนื่องจากปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวิถีชีวิตของชุมชนดังนั้นการ

แก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนในชุมชนคือหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

โดยในระยะนี้กลุ่มประชาชนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 จังหวะ คือ จังหวะแรกเป็นการสื่อสารไปยังผู้รับสาร

ในภาพรวม ในที่นี้ประชาชนทั่วไปในชุมชนเพ่ือให้รับทราบการวางแผนด าเนินงาน จังหวะที่สองเป็น

การสื่อสารไปยังผู้รับสารในลักษณะที่เป็นกลุ่มเฉพาะในที่นี้คือ สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือ

รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและเตรียมความพร้อมในการร่วมลงมือปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้น า

ชุมชน ตามที่สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า 
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  “เขาคือคนพ้ืนที่ เขารู้ดีว่าจะต้องจัดการกับปัญหายังไง ถ้า

เจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องใช้กลยุทธ์วิธีการแบบไหน ถึงจะจัดการกับ

ปัญหานั้นได้ ” นางประดับ ประสมศรี (สัมภาษณ์ , 3 พฤษภาคม 

2560)  

   (3) กลุ่มเรืออวนรุน-อวนลาก ของนายทุนต่างถิ่น จากการที่ชุมชนมีการ

ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชน เพ่ือป้องการการบุกรุกของเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถ่ินที่จะ

เข้ามากวาดล้างทรัพยากรสัตว์น้ าของชุมชน ผ่านข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นกฎหมายที่ยังคับใช้ในพ้ืนที่

ของชุมชน ดังนั้นเรืออวนรุน – อวนลาก ซึ่งเป็นเรือติดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จึงไม่สามารถเข้าไปจับ

สัตว์น าภายในพื้นที่ป่าชุมชนได้ ตามเนื้อหาที่ระบุในข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า “ ห้ามน าเรือหางยาวหรือเรือ

ที่มีเครื่องยนต์ทุกประเภทเข้าไปในพ้ืนที่ป่าชุมชน เว้นแต่เรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

เท่านั้น” (องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552) และหากฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการทางกฎหมาย 

เช่นเดียวกับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนให้สัมภาษณ์ว่า 

  “หลังจากที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นออกมา ก็ไม่มีเรืออวนรุน - 

อวนลาก ล าไหนปรากฏให้เห็นในพ้ืนชุมชนของเราอีกเลย” นายมะ

หนาบ รักดี (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

จากกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลาก 

ของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 2539) ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสรุปเป็นภาพ

แสดงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของ

นายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535 - 2539) ดังนี้ 
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ภ าพที่  4.27 แ สด งก ระบ วน การสื่ อ ส าร เพ่ื อสร้ า งการมี ส่ วน ร่ วม ในยุ คที่  2 ก ารบุ ก รุ ก 
โดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 

 

2.1.3 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

 2.1.3.1) ผู้ส่งสาร (sender) พบว่าช่วงที่ชุมชนใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) สามารถแบ่งบทบาทการท าหน้าที่เป็นผู้
ส่งสารออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้น าชุมชน 2) กลุ่มประชาชน  

(1) กลุ่มผู้น าชุมชน พบว่าผู้น าชุมชน นายสมชาย เหล่าสกุล อดีตก านัน
ต าบลเขาทอง และกลุ่มแกนน าชุมชน ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ริเริ่มเกิด
แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โดยใช้การท่องเที่ยว
เข้ามาเป็นกลไกในการสอดส่องดูทรัพยากรธรรมชาติ กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่า รู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของร่วมกัน รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามที่
กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า 

“ท่านนายก สมชาย แกเป็นต้นคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศขึ้นมา แกบอกว่า จะใช้นักท่องเที่ยวนี่แหละเป็นคนมาช่วยดูแล
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ป่าชุมชนของเรา  ”นายดลฮาหรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 
2560) 

ดังนั้นกลุ่มผู้น าชุมชนจึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารกลุ่มแรกที่ส่งสารไปยัง
ผู้รับสารในที่นี้คือ “ประชาชนในชุมชน” เพ่ือให้รับทราบวัตถุประสงค์ของการเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็น
พ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรม
ขาติในชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชน  

(2) กลุ่มประชาชน ประชาชนเป็นกลุ่มผู้ส่งสารอีกกลุ่มหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้ส่งสารไปยังบุคคลภายนอกชุมชนในที่นี้คือ “กลุ่มนักท่องเที่ยว” เนื่องจากการที่ชุมชนเปิดพ้ืนที่ท า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นรูปแบบของการสื่อสารการท่องเที่ยวแบบทางเลือก ที่ประชาชนเป็นกลุ่ม
หลักที่มีบทบาทในการผู้สื่อสารกับกลุ่มนักท่องเที่ยว  สามารถให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าทั้ง
ในด้านข้อมูลการท่องเที่ยวและความเป็นมาของการท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดีสะท้อนถึงความรู้
ความเข้าใจในบริบทชุมชนอย่างเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ตามท่ีกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“เคยมีนักท่องเที่ยวพายเรือหลงในป่าชุมชน ก็ได้ชาวบ้านนี่
แหละพานักท่องเที่ยวออกมาส่ง”นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 
3 พฤษภาคม 2560)   

2.1.3.2)  เนื้ อ ห าส า ร  (message)  พ บ ว่ า ช่ ว งที่ ชุ ม ช น ใช้ ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) มีเนื้อหาสารแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบคือ  1)เนื้อหาสารเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน  2) เนื้อหาสาร
เกี่ยวกับการสื่อสารการท่องเที่ยวภายนอกของชุมชน 

(1) เนื้อหาสารเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน  เกิดขึ้น
ในช่วงทีชุมชนเพ่ิงริเริ่มด าเนินการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดเนื้อหาสารเกี่ยวกับการใช้แนวคิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน การใช้รูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นกิจกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น ที่พักอาศัยและการบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ตามที่
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมท่านหนึ่งกล่าวว่า  
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“ท่านนายกสมชาย กับแกนน าก็ประชุมร่วมกับชาวบ้าน
พูดคุยกันก่อนจะเปิดการท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านได้เข้าใจการท างาน  
เตรียมความพร้อมทั้ งเรื่องที่ พัก และการให้บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนของเรา ” 
นายยะโกบ จิตนารี (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

(2) เนื้อหาสารเกี่ยวกับการสื่อสารการท่องเที่ยวภายนอกของชุมชน 
เกิดขึ้นในช่วงที่ชุมชนด าเนินการท่องเที่ยว โดยลักษณะของเนื้อหาสารคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชุมชน เป็นการท่องเที่ยวตามกระบวนทัศน์ทางเลือกที่ ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ ยวหรือ
บุคคลภายนอกชุมชนให้รับทราบถึงความโดดเด่นด้านทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ตามที่
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“การท่องเที่ ยวของที่ นี่ เป็นการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ 
นักท่องเที่ยวที่อยากมาดูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชุมชน 
เขาก็จะมาที่นี่เพราะโดดเด่นที่สุดของจังหวัดกระบี่แล้ว”  นางมีนา 
โต๊ะหมุด (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 2.1.3.3) สื่อ/ช่องทาง (media/channel) พบว่าช่วงที่ชุมชนใช้การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) มีการใช้สื่อ/ช่องทางใน

การสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) สภากาแฟ 2) การประชุมประชาคม 3) สื่อกิจกรรม 

  (1) สภากาแฟ  ใช้เป็นช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มผู้น าชุมชนกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันเองภายในชุมชน โดยการสภา

กาแฟจะเกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือเก่าและใหม่ของชุมชน การใช้ช่องทางการพูดคุยแบบไม่เป็น

ทางการลักษณะนี้เป็นการพูดคุยแบบโยนหินถามทาง เพ่ือส ารวจท่าทีและความคิดเห็นของประชาชน

ในชุมชนเกี่ยวกับการเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่าประชาชนมีท่าทีและความ

คิดเห็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจะด าเนินการเปิดพ้ืนที่การสื่อสารแบบเป็นทางการอีก

ครั้งในข้ันตอนต่อไป สอดคล้องตามที่กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งเล่าว่า 

 “เราต้องฟังเสียงชาวบ้านก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ วิธีที่ดี

ที่สุดก็คือ คุยแบบสบายๆ ในสภากาแฟ จิบกาแฟไป คุยไป เราจะได้
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ค าตอบที่เป็นธรรมชาติ เป็นความต้องการของชาวบ้านจริงๆ”  นาย

ดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

  (2) การประชุมประชาคม นอกจากการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการแล้ว 

ชุมชนยังใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการในรูปแบบของ “การประชุมประชาคมหมู่บ้านและการประชุม

ประชาคมต าบล” เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับ

บริบทของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน และน า

ข้อสรุปจากเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่การประชุมชนประชาคมระดับต าบลเป็นล าดับต่อไป

เพ่ือตกผลึกข้อมูลและเรียงล าดับความส าคัญ ในการวางแผนด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน

ต่อไป ตามท่ีกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งเล่าว่า 

 “พอเราส ารวจเสียงชาวบ้านแล้วพบว่า ชาวบ้านเห็นด้วย

เป็นส่วนใหญ่ คราวนี้เราก็ต้องประชุมประชาคมทั้ง2 ระดับกันอีกที 

เพ่ือจัดระเบียบความคิดและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวแบบจริงจัง”  

นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่  4.28 การส ารวจความคิด เห็ นของประชาชน ในขุมชน ในการประชุมประชาคม 
ของต าบลเขาทอง 

ที่มา : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง, 2552 
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  (3) สื่อกิจกรรม พบว่าช่องทางในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน คือ 

“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ในที่นี้คือ กิจกรรมพายเรือคายัคเพ่ือเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศภายในป่าชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ท าหน้าที่เป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวใน

รูปแบบการท่องเที่ยวแบบทางเลือกโดยพบว่า วัตถุประสงค์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวใน

ชุมชนคือ ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเป็นหลัก โดยสื่อกิจกรรมใน

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนดังกล่าวนี้นอกจากดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่าง

ดีแล้ว พบว่ายังก่อให้เกิดช่องทาง/สื่อในรูปแบบอ่ืนอีกด้วย เช่น “สื่อบุคคล” คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนและน าไปบอกต่อนักท่องเที่ยวท่านอ่ืนๆ รวมทั้งสื่อ“สื่อ

อินเตอร์เน็ต”เป็นการบอกต่อในลักษณะการเขียน Review ,Blog ท่องเที่ยวต่างๆเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ชุมชน 

 “ชุมชนเรามีจุดเด่นอยู่แล้วนะ พายคายัคที่นี่ดังระดับโลก 
นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มาแล้วจะมาอีก คือ  ของดีจริงเราแทบ
ไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์อะไรเลย นักท่องเที่ยวเขาไปบอกต่อกันเอง 
ปีปีหนึ่งต่างชาติมาทุกทวีปเลย คุณมาดูได้”  นายอะหรีม พิศแลงาม 
(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 2.1.3.4) ผู้รับสาร (receiver) พบว่าช่วงที่ชุมชนใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) ผู้รับสารสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มประชาชน 2) กล ุ่มนักท่องเที่ยว 

(1) กลุ่มประชาชน ด้วยประชาชนในชุมชนมีศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของชุมชนร่วมกัน ดังนั้นเมื่อจะด าเนินการเปิดพ้ืนที่ของชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในชุมชนจึงกลุ่มผู้รับสารกลุ่มแรกที่จะต้องรับทราบนโยบาย ขั้นตอนการด าเนินงานรวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชน ตามที่กรรมการ
หมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ถ้าจะเปิดการท่องเที่ยวของชุมชน คนในชุมชนจะต้อง
ทราบก่อนถ้าเขาไม่เห็นด้วยการท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะจะ
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ท างานล าบากชาวบ้านไม่ช่วย เราท ากันเองไม่ได้หรอกครับ” นาย
วุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

(2) กลุ่มนักท่องเที่ยว คือผู้รับสารที่เป็นบุคคลภายนอกชุมชน ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนส่วนใหญ่
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากเนื้อหาของสารเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบทางเลือกตามที่ได้กล่าวในข้างต้น ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะจะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนรวมถึงการได้แสวงหาความท้าทายพบเจอ
ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคุณลักษณะเหล่านี้มักปรากฏให้เห็นในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เป็นชาวต่างชาติ นิยมการท่องเที่ยวแบบท้าทาย ค้นหาความแปลกใหม่ให้กับตัวเองอยู่เสมอ ตามที่
กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“ในชุมชนของเราส่วนใหญ่จะเจอฝรั่งมากกว่าคนไทย 
เพราะฝรั่งเขาชอบความท้าทายชอบการที่ได้สัมผัสธรรมชาติ บางราย
ถึงขึ้นไม่พายเรือแต่นอนหงายไหลไปตามน้ าเลยก็มี เขาบอกว่าที่นี่
สวยมา เขาชอบ” นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 
2560) 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบกับการศึกษา
เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลมาสรุปเป็นภาพแสดงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคที่ 3  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.29 แสดงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในยุคท่ี 3 การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

  

2.1.4 วิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

จากการศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละยุคตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ภาพรวมของการสื่อสารในแต่ละยุคตามองค์ประกอบของการ
สื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร (S) เนื้อหาสาร (M) สื่อ/ช่องทาง (C) ผู้รับสาร (R) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.4.1 ผู้ส่งสาร(S)  จากการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ยุคจะเห็นได้ว่า ผู้ส่งสารในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีความหลากลายและสลับบทบาทการเป็นผู้ส่งสารร่วมกัน
ภายในชุมชน ทั้งในลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน กลุ่มแกนน า
ชุมชน และประชาชน กลุ่มหรือหน่วยงานภายในชุมชนได้แก่ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังยังรวมถึงบุคคลภายนอกชุมชนในที่นี้คือ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1.4.1.1 กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าที่เป็นทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ และกลุ่มผู้น าที่ไม่เป็นทางการได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นของชุมชน โดยกลุ่ม
ผู้น ากลุ่มนี้พบว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารมากที่สุดและเป็นกลุ่มผู้ส่งสารกลุ่มแรก
ที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ตามที่สมาชิกกรรมการ
หมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ในช่วงแรกเลยที่ชุมชนของเราเกิดปัญหา คนที่เป็นต้นคิดเริ่ม

จัดการปัญหาทรัพยากรที่เกิดขึ้นในชุมชนคือ ท่านนายกสมชาย เหล่า

สกุล เมื่อก่อนแกเป็นก านันต าบลเขาทอง เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม บีหลั่น กอเต็บนี่ ลูกน้องแกทั้งนั้น 

รวมทั้งพวกผมด้วยที่เป็นกรรมการหมู่บ้านในตอนนั้น” นายดลฮา

หรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

เนื่องจากผู้น าที่เป็นทางการดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ประชาชนในชุมชน ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ประชาชนในชุมชนให้ความเคารพนับถือโดยอ านาจ
หน้าที่ ประกอบกับคุณลักษณะบางประการของผู้น าชุมชน เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในชมชนว่า
เป็นผู้ที่มีจิตส านึกในความเป็นนักอนุรักษ์และ เป็นผู้ริเริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนรวมทั้งค านึงถึงผลกระทบจากที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนภายในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ตามที่
สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ก านันแกก็อยู่เฉยไม่ได้พอชาวบ้านเดือดร้อน เสียงบ่นหนา
หูแกทนดูลูกบ้านโดนเอาเปรียบจากเรือพวกนั้นไม่ได้ ก็เรียกประชุม
คณะท างานเหมือนเดิมเพ่ือหาทางจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้น” นาย
ดลฮาหรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

  จากลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดความไว้วางใจในการ
วางแผน หรือการตัดสินในการแก้ปัญหาของชุมชน เช่นเดียวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ อิหม่าม 
คอเต็บ บิหลั่นของชุมชน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้น าตามธรรมชาติที่ประชาชนในชุมชนให้ความ
เคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้น าทางศาสนา ยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าหรือการขอความร่วมมือ
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ของกลุ่มผู้น าในลักษณะดังกล่าวด้วยความเต็มใจในฐานะพ่ีน้องร่วมศาสนาเดียวกัน ตามที่สมาชิก
กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“บังหมุดแกเก่งน่ะ เป็นผู้น าทางศาสนาที่ชาวบ้านที่นี่ก็ให้

ความเคารพ นับถือแกอยู่แล้ว เพราะในชุมชนของเรานี่มุสลิมทั้งนั้น 

ถ้าโต๊ะอิหม่ามไปขอร้อง หรือว่าขอช่วยให้ปฏิบัติตาม ชาวบ้านเขาก็

จะไม่ขัดเพราะเขานับถือ ” นายดลฮาหรีม ตนคลัง (สัมภาษณ์, 3 

พฤษภาคม 2560) 

จะเห็นได้ว่าการท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้น าชุมชนที่เป็นทางการและผู้น า
ชุมชนที่ไม่เป็นทางการตามที่กล่าวมานั้น เป็นการส่งเสริมบทบาทและเสริมศักยภาพในการท าหน้าที่
เป็นผู้ส่งสารของชุมชนซึ่งกันและนอกจากลักษณะความโดดเด่นในการเป็นอนุรักษ์และเป็นที่เคารพ
นับถือทางศาสนาของประชาชนในชุมชนแล้ว กลุ่มผู้น าชุมชนยังที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของ
ประชาชนในชุมชนทั้งยังเป็นกลุ่มบุคคลมีความคุ้นชินกับแนวทางในการติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชน
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.1.4.1.2 บุคคลภายนอกชุมชน นอกจากกลุ่มผู้น าชุมชนท าหน้าที่ผู้ส่งสารเป็นหลักภายใน
ชุมชนแล้วยังพบว่า ชุมชนได้มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกชุมชน ในที่นี้คือ เจ้าหน้าที่จากกรมป่า
ไม้ ได้เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารร่วมด้วยในช่วงที่ชุมชนประสบวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย
ในยุคที่ 1 ปี (พ.ศ.2512 -2534) เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดี ดังนั้นในช่วงที่ป่าชายเลนของชุมชนถูกท าลาย เจ้าหน้าที่จากกรม
ป่าไม้จึงเป็นผู้ที่สวมบทบาทเป็นผู้ส่งสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญป่าชายเลนซึ่งเป็น
ของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อระบบนิเวศของชุมชน สร้างความน่าเชื่อถือในแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการให้กับประชาชนในชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนได้เป็นอย่างดี ตามที่สมาชิกกรรมการ
หมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

 

ส่วนเจ้าหน้ากรมป่าไม้เขามีความรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้ดีอยู่

แล้ว ค าพูดเขาน่าเชื่อถือมากกว่าพวกผมอีก เราก็เลยเชิญเขามาให้

ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของระบบนิเวศในป่าชายเลนกับชาวบ้าน
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ว่ามันเป็นอย่างไร แล้วเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้านอย่างไร 

ท าไมถึงต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้ถูกท าลายไปมากกว่านี้” นาย

วุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

  2.1.4.1.3 กลุ่ม /หน่วยงานภายในชุมชน ได้แก่ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเพ่ือวัตถุประสงค์บางประการและ
บางสถานการณ์เท่านั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารของชุมชนมาก
ที่สุด ในกรณีนี้พบว่ากลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารไปยังกลุ่มผู้น าชุมชนเพียงวกลุ่มเดียว
ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้น าชุมชนในระยะการด าเนินการ
ปราบปราบเรืออวนรุน – อวนลาก ตามที่สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้
ว่า 

“กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือ

ช่วยปราบเรืออวนรุน – อวนลากให้หมดไปจากชุมชนของเรา หน้าที่

หลักก็คือต้องคอยสอดส่องเรือพวกนั้น ถ้าเห็นก็ต้องรีบแจ้งไปทางเรือ

ตรวจการณ์ทันที ๆไม่อย่างงั้นมันจะไหวตัวทันและหนีไปได้” นาง

นัดดา เด็นมินทร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากกลุ่มประมงพ้ืนบ้านตามที่กล่าวมาแล้วนั้นยังพบว่ามีผู้ส่งสารที่มีลักษณะเดียวกันคือ
เป็นผู้ส่งสารเพ่ือวัตถุประสงค์บางประการและบางสถานการณ์เท่านั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารของชุมชนมากที่สุด  ในกรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่นี้คือ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนต้องอาศัยอ านาจหน้าในการการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชนและการ
ออกกฎหมายข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่ของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มงวดตาม
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ใน
ข้างต้นไว้ว่า 

“หลังจากปัญหาจบไปแล้วเราก็ป้องกันไม่ให้เรือพวกนั้นเข้า

มาอีกโดยการประกาศพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนไปเลย ก็ให้

ทางอบต. เขาออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศในราช
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กิจจาเป็นเรื่องเป็นราว ใครฝ่าฝืนหรือท าผิดหลังจากนี้ ก็ต้องรับโทษ

ตามกฏหมายกัน ไป  นายอะหรีม  พิศแลงาม (สั มภาษณ์ , 3 

พฤษภาคม 2560)  

2.1.4.2 เนื้อหาสาร (M) จากการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

ภาพรวมจะเห็นได้ว่า เนื้อหาสารจะมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัญหาของ

ชุมชนในแต่ละยุค ได้แก่ ยุคที่ 1วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ.2512 -2534) เป็นยุคที่

ชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายเลนถูกท าลาย ปริมาณสัตว์น้ าลดลงรวมทั้ง

ปัญหาการท าประมงเชิงท าลายของคนในชุมชน ตามท่ีผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ในช่วงปี พ.ศ. 2515 เป็นช่วงที่มีการสัมปทานป่ารวมถึงป่า

ชายเลนด้วย ท าให้มีการตัดไม้โกงกางไปเผาถ่าน ตัดกันแบบท าลาย

ล้าง ยิ่งในสมัยนั้นมีทั้งโจร เสือ และผู้มีอิทธิพลมากมาย พอให้

สัมปทานไปแล้ว มันก็ไม่ไปตัดไม้ตามที่สัมปทานท าให้พ้ืนที่ป่าหายไป 

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ต้นไม้หรือป่าโกงกางที่คอยเป็นร่มเงาบัง

แดดเป็นที่หลบภัยให้สัตว์น้ าขนาดเล็กอย่างพวกแพลงตอนก็ไม่มีที่อยู่ 

คราวนี้เราต้องมามองว่า เมื่อระบบนิเวศเสียก็จะท าให้สัตว์น้ าค่อย ๆ 

หายไปด้วย” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

“มันตัดไม้ คือตัดแล้วมันไม่ได้ปลูก ตัดแล้วก็ตัดเลย เอาไป

เผ่าถ่านส่งต่างประเทศ ส่งสิงคโปร์ พอช่วงหลังป่าก็หมดไปเรื่อยๆ 

นายทุนสัมปทานนี่เอาเปรียบมาก เขาไม่ได้ตัดแค่พ้ืนที่ที่สัมปทานแต่

ตัดหมดไม้ทุกชนิด ทั้งต าบลเขาทองร่วมกันแล้ว 2 พันกว่าไร่ ป่าที่

เขาเว้นไว้ใช้สอยกับชุมชนก็เข้ามาตัดหมด ไม่เว้น” อภิศักดิ์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เนื้อหาสารในยุคนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ง
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ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ใน
ข้างต้นไว้ว่า 

“เรื่องที่ให้ความรู้กับชาวบ้านก็จะเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรที่

เกิดขึ้นในชุมชนนี่แหละครับ เราพยายามบอกชาวบ้านว่าปัญหาที่

เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาของเราทุกคน เพราะมันกระทบกันหมด ก านัน

สมชาย ถึงขั้นต้องอธิบายว่า ทรัพยากร คืออะไร เพราะชาวบ้านเขา

ไม่รู้จริงๆครับตอนนั้น  นายดลฮาเฉม วันศุกร์  (สัมภาษณ์ , 3 

พฤษภาคม 2560) 

“นอกจากเรื่องทรัพยากรป่าไม้แล้ว เรื่องการท าประมงท าลาย

ล้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นปัญหาของชุมชนตอนนั้น เราก็บอกให้

ประชาชนเลิกท าประมงเชิงท าลายเสีย เพราะว่ามันท าให้สัตว์น้ ายิ่ง

หายาก ลดจ านวนลงเร็ว ย้ าให้เห็นถึงผลกระทบว่าจับสัตว์น้ ามาได้

จ านวนมากจริง แต่เอาไปใช้ได้แค่นิดเดียวมันไม่คุ้ม ลูกปลา ลูกกุ้งที่

ยังกินไม่ได้ก็ต้องทิ้งไป แทนที่จะรอให้มันโตแล้วจะเอามากิน มาขาย” 

นายอะหรีม พิศแลงาม (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

ต่อมาในยุคที่ 2 ยุคการบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 
2539) เป็นยุคที่ชุมชนประสบปัญหาการบุกรุกของเรืออวนรุน – อวนลาก อุปกรณ์ประมงของ
ประชาชนถูกท าลาย และปริมาณสัตว์น้ าลดจ านวนลง เนื้อหาสารจึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลกระทบ 
กระบวนการปราบปราบและความเคลื่อนไหวของเรืออวนรุน -อวนลากรวมทั้งเนื้อหาสารเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของชุนชน ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ปราบจริง จับจริง ครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ครั้งแรกหยวนๆ 

ตักเตือนแต่ไม่จับ ครั้งที่สองบันทึก ท าประวัติเลย แต่ถ้ายังมีครั้งที่

สาม ก็จับเลยครับส่งศาลพิจารณาต่อเลย” นายดลฮาหรีม ตนคลัง 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)   
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“ผมจะออกไปลาดตระเวนเงียบๆ ช่วงดึก เมื่อพบเห็นเรืออวน

พวกนั้นผมก็แจ้งไปที่ก านันทันที” นายสาการียา ขุนด าริ (สัมภาษณ์, 

3 พฤษภาคม 2560) 

ยุคที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (พ.ศ. 2540 – 
ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ชุมชนใช้การท่องเที่ยวมาเป็นกลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เนื้อหาสารจึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน (การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) และการสื่อสารการท่องเที่ยว
ภายนอกชุมชน (การท่องเที่ยวแบบทางเลือก) ตามที่สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนให้สัมภาษณ์ใน
ข้างต้นไว้ว่า 

“ท่านนายกสมชาย กับแกนน าก็ประชุมร่วมกับชาวบ้าน
พูดคุยกันก่อนจะเปิดการท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านได้เข้าใจการท างาน  
เตรียมความพร้อมทั้ งเรื่องที่ พัก และการให้บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชุมชนของเรา ” นายยะโกบ จิต
นารี (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

“การท่องเที่ ยวของที่ นี่ เป็นการท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ 
นักท่องเที่ยวที่อยากมาดูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชุมชน 
เขาก็จะมาที่นี่เพราะโดดเด่นที่สุดของจังหวัดกระบี่แล้ว”  นางมีนา 
โต๊ะหมุด (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

จากความสอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหาสารกับบริบทสถานการณ์ปัญหาของชุมชน
ในแต่ละยุคตามที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่กลุ่มผู้น า
ชุมชนได้ท าการสื่อสารออกไปยังชุมชนผู้รับสารให้ เกิดความรู้ความเข้าใจและก่อให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมตามความคาดหวั งของชุ มชน ได้ เป็ น อย่ างดี  โดยยุ คที่  1วิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ.2512 -2534) พบว่าประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ 
เห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เกิดความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของ
ร่วมกันตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการละเลิกการท าประมงเชิงท าลายและหันมา
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ตามที่ผู้น าชุมชนและสมาชิกกรรมการหมู่บ้านให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้
ว่า 
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“แต่ตอนนั้นชาวบ้านบางส่วนก็มีการต่อต้านอยู่บ้าง มีทั้งคน
ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลาก 
แต่เราถือว่าเราท างานตามกฎหมายสุดท้ายก็มีการปรับเปลี่ยน
ยอมรับ” อภิศักดิ์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)  

หลังจากนั้นชาวบ้านก็รวมตัวกันช่วยกันปลูกป่าทดแทน คน
ละต้นสองต้น สามสี่ต้นด้วยไม่นานทรัพยากรต่างๆมันก็ค่อยๆฟ้ืนตัว
จนสมบูรณ์ขึ้นมามันเอง” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์ , 4 เมษายน 
2560) 

“ด้วยความที่เขาเดือดร้อน เพราะฉะนั้นวิธีไหนก็ตามที่ท าให้

ทรัพยากรสัตว์น้ ากลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเขาก็ยินดีที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรมกับเรา ให้ความร่วมมือกับเรา” นายวุฒินันท์ ดินแดง 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

ยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 
พบว่าประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการปราบปราบเรือวนรุน-อวนลาก เป็นผู้รายงาน
สถานการณ์ปัญหาและเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มเฉพาะ
ในการช่วยส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรืออวนรุน-อวนลากระหว่างการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้น า
ชุมชน จนกระทั่งชุมชนสามารถปราบปรามเรืออวนรุน-อวนลากได้ส าเร็จ ตามท่ีผู้น าชุมชนท่านหนึ่งให้
สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ช่วงนั้นเราก็มีชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเพราะ

ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้ว เขาพบเรืออวนรุน -อวนลากที่ไหนก็

จะแจ้งมาที่เราเลย ตั้งแต่ตอนนั้นเรืออวนรุน- อวนลากก็เริ่มน้อยลง

จนค่อยๆหมดไปจากชุมชน มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 

2560) 

ยุคที่3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (พ.ศ. 2540 – 
ปัจจุบัน ) พบว่าประชาชนในชุมชน เห็นคุณ ค่าและรู้สึ กถึ งความเป็น เจ้ าของร่วมกันของ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติคือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
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สามารถสร้างรายได้ให้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนดังนั้นประชาชนในชุมชนจึงความร่วมมือในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนส่งผลให้การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถด าเนินการท่องเที่ยวมาจนถึงยุคปัจจุบัน สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของผู้น าชุมชนที่ให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างแรกเลยที่ผม

ค านึงถึงคือการเปิดโอกาสใช้ชาวบ้านในชุมชนเขาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวว่า เราจะด าเนินการไป

ในทิศทางไหน อย่างไร ตรงนี้ที่ เราต้องท าก็เพราะว่ามันเป็นการ

กระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า รู้สึกหวงแหน รู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของร่วมกัน” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เนื้อหาสารที่น าเสนอในแต่ละยุคจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์
กับสถานการณ์ปัญหาและบริบทชุมชนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาสารมากขึ้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเกียวกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
จนกระทั่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับสาร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลข้างต้นมาสรุปเป็นตาราง
แสดงแสดงความสอดคล้องระหว่างบริบท/สถานการณ์ปัญหาชุมชนกับการน าเสนอเนื้อหาสารของ
ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงความสอดคล้องระหว่างบริบท/สถานการณ์ปัญหาชุมชนกับการน าเสนอเนื้อหาสารของชุมชน ท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ 
ยุคท่ี/ปี พ.ศ. บริบทชุมชน / สถานการณ์ปัญหา รายละเอียดเนื้อหาสาร ผลของเนื้อหาสารที่สอดคล้องกบับริบท 

 
ยุคที ่1 

วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกท าลาย                          

(พ.ศ.2512 -2534) 

• ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  

• ป่าชายเลนถูกท าลาย  

• ปริมาณสัตว์น้ าลดลง 

• การท าประมงเชิงท าลายของคนใน
ชุมชน 

• แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

• ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย 

• ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้  เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

• เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการละเลิกการ
ท าประมงเชิงท าลายและหันมาประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้าน 

 
ยุคที ่2 

การบุกรุกโดยเรือ 
อวนรุน-อวนลากของ

นายทุนต่างถิ่น 
(พ.ศ. 2535  - 2539) 

• การบุกรุกของเรืออวนรุน – อวนลาก  

• อุปกรณ์ ประมงของประชาชนถูก
ท าลาย 

• ปริมาณสัตว์น้ าลดจ านวนลง 
 

• ผลกระทบของเรืออวนรุน-อวนลาก  

• การปราบปราบเรืออวนรุน-อวนลาก 

• ความเคลื่อนไหวของเรืออวนรุน-อวนลาก 

• กฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุน 

• ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการปราบ
ปราบเรือวนรุน-อวนลาก  

• จัดตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านข้ึนมาเป็นกลุม่เฉพาะใน
การช่วยส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรืออวน
รุ น -อ วน ล าก  จ น ก ระ ทั่ ง ชุ ม ช น ส าม าร ถ
ปราบปรามเรืออวนรุน-อวนลากได้ส าเร็จ 

ยุคที ่3 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน   
(พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

• ชุมชนใช้การท่องเที่ยวมาเป็นกลไกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่
กับการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

• การเปิดพื้นท่ีชุมชนเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว  

• การจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน (การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)  

• การสื่อสารการท่องเที่ยวภายนอกชุมชน 
(การท่องเที่ยวแบบทางเลือก)  

• ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  

• ให้ความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของ 

• ชุม ชนประสบความส า เร็ จ เป็ นที่ รู้ จั กของ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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   2.1.4.3 สื่อ/ช่องทาง (C) จากการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

ภาพรวมจะเห็นได้ว่า ชุมชนมีการใช้สื่อและช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสาร ได้แก่ การประชุม ซึ่ง

สามารถแยกย่อยออกเป็น การประชุมเฉพาะกลุ่ม การประชุมประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ

ต าบล, สภากาแฟ, การใช้สื่อบุคคล, สื่อกิจกรรม, สื่ออินเตอร์เน็ต, สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร 

ได้แก่ วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น พบว่าชุมชนเลือกใช้สื่อ/ช่องทางแตกต่างกัน โดยเน้นการ

เลือกใช้งานสื่อ/ช่องทางที่สอดคล้องระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็นหลัก ดังนี้ 

1) สื่อ/ช่องทางการประชุม ส าหรับการประชุม จัดเป็นสื่อและช่องทางที่มีบทบาท
มากที่สุดในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจะเห็นได้ว่าในชุมชนมีการจัดประชุม
บ่อยครั้งและใช้สื่อ/ช่องทางการประชุมครอบคลุมทั้ง 3 ยุค เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถ
จัดแบ่งรูปแบบการพูดคุยออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การพูดคุยแบบเป็นทางการ ได้แก่  การประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและการประชุมประชาคมระดับต าบล และ 2) การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
สภากาแฟและการประชุมเฉพาะกลุ่ม  

(1) การพูดคุยแบบเป็นทางการ 

การประชุมประชาคมหมู่บ้านและการประชุมประชาคมระดับต าบลนั้น เป็นการพูดคุยแบบ
เป็นทางการ พบว่าผู้น าชุมชนมักใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชนเพ่ือวางแผน ท าข้อตกลงหรือชี้แจงขั้นตอนด าเนินงาน
กับประชาชน โดยพบว่าในแต่ละยุคล้วนมีการพูดคุยแบบเป็นทางการผ่านการประชุมประชาคมทั้งใน
ระดับหมู่บ้านและต าบลทั้งสิ้น เช่น ในยุคที่ 3 จัดการประชุมประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบล 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชน ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“พอเราส ารวจเสียงชาวบ้านแล้วพบว่า ชาวบ้านเห็นด้วย
เป็นส่วนใหญ่ คราวนี้เราก็ต้องประชุมประชาคมทั้ง2 ระดับกันอีกที 
เพ่ือจัดระเบียบความคิดและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวแบบจริงจัง”  
นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 
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   (2) การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 

การประชุมเฉพาะกลุ่มเป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการระหว่างผู้น าชุมชนคือนาย สมชาย 
เหล่าสกุล อดีตก านันต าบลเขาทองและกลุ่มผู้น าชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้านรวมทั้งอิหม่าม บีหลั่น กอเต็บของชุมชน เพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ร่วมกันก่อนด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้าน
ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“เริ่มต้นการพูดคุยติดต่อกันจากการที่หมู่บ้านของเรามีปัญหา

ทรัพยากร คือป่าก็ไม่มี สัตว์น้ าก็ไม่มีให้จับ ตอนนั้นก านันสมชาย แก

เลยเรียกพวกเรามาประชุมกันเป็นกลุ่มเฉพาะก่อน มีแกนน าชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ามด้วยเพราะโต๊ะอีหม่ามนี่ที่นี่

คนนับถือมาก คนส่วนใหญ่มุสลิมทั้งนั้น ก็ได้มาพูดคุยกันว่าตอนนี้

ปัญหามันเกิดแล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะต้อง

เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้ชาวบ้านก่อน   ” นายวุฒินันท์ ดิน

แดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 นอกจากการประชุมเฉพาะกลุ่มระหว่างผู้น าชุมชนและกลุ่มผู้น าชุมชนแล้ว ยังพบว่า
ชุมชนยังใช้การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการอีกรูปแบบหนึ่งคือ  “สภากาแฟ” เป็นช่องทางการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่สนใจร่วมกันภายในชุมชนอีกด้วย โดยสภากาแฟเป็นการพูดคุย
ระหว่างกลุ่มผู้น าชุมชนกับประชาชนในชุมชนรวมทั้งการพูดคุยระหว่างกลุ่มประชาชนด้วยกันเอง 
ทั้งนี้ลักษณะกลุ่มจะเป็นเพียงการสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็กๆ มักใช้เป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาและ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน โดยในยุคที่ 2 พบว่าสภากาแฟเกิดขึ้นบริเวณร้านขาย
อาหารเช้าของชุมชนและเป็นการพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการบุกรุกของเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่ง
ให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

  “กิจวัตรประจ าวันตอนเช้าของคนที่นี่คือ ออกมาทานอาหาร

เช้าที่ร้านขายอาหารเช้าในหมู่บ้านของตนเอง ช่วงที่ปัญหาเรืออวนรุน

เข้ามานี่ไม่ว่าจะไปร้านไหน ชาวบ้านบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า 
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เดือดร้อนจริงๆ ท ามาหากินไมได้วางอวนไว้อวนก็หาย ถูกเรือนายทุน

ลากไปหมด” นายวุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

 ทั้งนี้นอกจากร้านขายอาหารเช้าในชุมชนที่ประชาชนในชุมชนใช้เป็นช่องทางในการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบสภากาแฟตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังพบว่า สภากาแฟเกิดขึ้น
ได้ทุกที่ที่มีการชุมนุมกันของประชาชนในชุมชน โดยในยุคท่ี 3 สภากาแฟจะเกิดขึ้นบริเวณท่าเรือของ
ชุมชนทั้งท่าเรือเก่าและท่าเรือใหม่เป็นการพูดคุยแบบโยนหินถามทาง เพ่ือส ารวจท่ าทีและความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ว่า
ประชาชนทีท่าทีและความคิดเห็นอย่างไร ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ใน
ข้างต้นไว้ว่า 

  “เราต้องฟังเสียงชาวบ้านก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ วิธีที่ดี

ที่สุดก็คือ คุยแบบสบายๆ ในสภากาแฟ จิบกาแฟไป คุยไป เราจะได้

ค าตอบที่เป็นธรรมชาติ เป็นความต้องการของชาวบ้านจริงๆ”  นาย

ดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าสื่อ/ช่องทางการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนเพ่ือแจ้งข่าวสารและเปิดโอกาสให้มี

การแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันภายในชุมชน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง 

(two-way communication) ซึ่งผู้รับสารในที่นี้คือประชาชนในชุมชนสามารถโต้ตอบ (feedback) 

ได้ในทันที สร้างความคุ้นเคยและเข้าใจอันดีในการมีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของในชุมชน 

2) สื่อบุคคล พบว่ามีบทบาทในยุคที่ 2 เป็นยุคที่ประชาชนในชุมชนบางกลุ่มใช้
อุปกรณ์ประมงเชิงท าลายในการท าประมง ดังนั้นชุมชนจึงใช้สื่อบุคคลในที่นี้คือนายมะหมูด รักษ์ดี 
อิหม่ามประจ าชุมชน ในการพูดคุยท าความเข้าใจและเจรจาแบบบ้านต่อบ้าน เพ่ือโน้มน้าวใจ
ประชาชนในชุมชนบางส่วนที่ไม่เข้าร่วมการประชุมประชาคมและยังใช้อุปกรณ์ประมงเชิงท าลายใน
การท าประมง ให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน รวมทั้งได้พูดคุยท าการขอความร่วมมือกันฉันท์พ่ีน้องร่วมศาสนาเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชน
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กลุ่มดังกล่าวค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการยอมรับในเนื้อหาสารและยกเลิกการท าประมงเชิง
ท าลายในที่สุด ตามท่ีผู้น าชุมชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ในช่วงมีปัญหามีการเดินคุยกับลูกบ้านทุกบ้าน เพ่ือเจรจา
ต่อรองให้มีการเปลี่ยนวิธีท ามาหากินในทะเล ท าประมงแบบไม่
กระทบสัตว์น้ า บางบ้านก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยก็มี เนื่องจากเป็นชาว
มุสลิมเหมือนกันจึงพูดคุยได้ง่าย ท าให้ปัญหามันค่อยๆลดลงจนหมด
ไป” มะหมูด รักดี (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การสื่อสารลักษณะนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประชาชนในชุมชน เป็นการสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ทั้งนี้
บทบาทในการโน้มน้าวใจของสื่อบุคคล ยังไม่ยุติลงเพียงยุคที่ 2 เท่านั้น โดยพบว่า ในยุคที่ 3 ยุคที่
ชุมชนใช้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาเป็นกลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากร “สื่อบุคคล” มีบทบาทในการ
ท าหน้าที่โน้มน้าวบุคคลภายนอกชุมชนให้เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนอีก
ด้วย โดยสื่อบุคคลในยุคนี้ คือ “กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง” ที่เดินทางเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 
ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเพ่ือการท่องเที่ยวของชุมชน ในลักษณะของการบอกต่อแบบปากต่อปาก ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชนจ านวนมาก ตามที่
สมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

 “ชุมชนเรามีจุดเด่นอยู่แล้วนะ พายคายัคที่นี่ดังระดับโลก 
นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มาแล้วจะมาอีก คือ  ของดีจริงเราแทบ
ไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์อะไรเลย นักท่องเที่ยวเขาไปบอกต่อกันเอง 
ปีปีหนึ่งต่างชาติมาทุกทวีปเลย คุณมาดูได้”  นายอะหรีม พิศแลงาม 
(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

3) สื่อกิจกรรม  นอกจากสื่อการประชุมและสื่อบุคคลมีบทบาทในการสื่อสารเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ยังพบว่าสื่อกิจกรรมก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญไม่แพ้กัน 
โดยกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้นได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ส าหรับสื่อกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” พบว่าชุมชนจัดขึ้นหลังจากที่มีการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและผลกระทบ
จากการท าประมงเชิงท าลาย เมื่อประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในประเด็น
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ดังกล่าว สื่อกิจกรรมจึงมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในชุมชนที่บ่งบอกถึงความรัก หวงแหน และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนด้วยตนเอง ตามท่ีสมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ต้นไม้ต้นไหนที่เขาปลูก เขาจะไม่มีวันตัด แล้วถ้ามีคนมาตัด

ต้นไม้ของเขา เขาก็จะออกมาปกป้องต้นไม้ของเขาเอง  ” นาย

วุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 เช่นเดียวกับกิจกรรม “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็นสื่อกิจกรรมของชุมชนในระยะ
ที่ชุมชนใช้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกในที่นี้คือ “กลุ่มนักท่องเที่ยว” ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนด้วยตนเอง น าไปสู่การแสดงออกและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรใน
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน นับเป็นสื่อที่มีความส าคัญในการเน้นย้ าประสาทการรับรู้
ทั้ง 5 ของประชาชนผู้รับสารได้เป็นอย่างดีและก่อให้เกิดการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตามที่สมาชิก
กรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ในชุมชนของเราส่วนใหญ่จะเจอฝรั่งมากกว่าคนไทย 
เพราะฝรั่งเขาชอบความท้าทายชอบการที่ได้สัมผัสธรรมชาติ บางราย
ถึงขึ้นไม่พายเรือแต่นอนหงายไหลไปตามน้ าเลยก็มี เขาบอกว่าที่นี่
สวยมา เขาชอบ” นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 
2560) 

4) สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์สื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ในที่นี้คือ ข้อบัญญัติ
ป่าชุมชน และสื่ออุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสื่อเฉพาะกิจดังกล่าวนี้เป็น
สื่อที่มีบทบาทในลักษณะเดียวกันคือ เป็นการท าหน้าที่สื่อหรือช่องทางในการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์
บางประการและบางสถานการณ์ในการสื่อสารของชุมชนเท่านั้น โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารเป็นส าคัญ เช่น ในยุคที่ 2 ที่กลุ่มประมงพ้ืนบ้านมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การใช้สื่อหรือเครื่องมือการสื่อสารให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร สอดคล้องตามที่สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ใน
ข้างต้นไว้ว่า  
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 “ตอนแรกเราใช้วิทยุเครื่องแดงดักฟังพวกนั้นก่อน แต่นานๆ

เข้าเรือพวกนั้นมันก็ไหวตัวทัน รู้หมดว่าเราจะท าอะไร ไปจับตอนไหน 

เราเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้มือถือแทน” นางประดับ ประสมศรี 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

เช่นเดียวกับข้อบัญญัติป่าชุมชน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดท าขึ้นเฉพาะกิจ ในช่วงหลังการ
ปราบปรามเรืออวนรุน-อวนลากของชุมชน โดยมีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นสื่อในการส่งสารไปยัง
ประชาชนอาศัยอ านาจหน้าในการการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชนและการออกกฎหมายข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่ชุมชนและให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นถือได้ว่า
ข้อบัญญัติป่าชุมชนเป็นเพียงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ท าหน้าที่ในกรณีการออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่ของ
ชุมชนเท่านั้นเพ่ือเน้นย้ าความเข้มงวดของเนื้อหาสารและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ าในอนาคต 
ตามท่ีสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนและผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

 “ตั้งแต่มีประกาศออกมาชาวบ้านก็ไม่มีใครเข้าไปตัดไม้ ในป่า

ชุมชนอีกเลย ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ห้าวขนาดนั้น ชาวบ้านยังสามารถ

เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ตลอดเวลา เพียงแค่เลือกเอาต้นที่มันล้ม

ออกมาใช้ได้เลย แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้า เขาบอกว่ากลัวถูกจับ” นาย

ยะโกบ จิตนารี (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

“ผมต้องมาคิดต่อว่า แล้วหลังจากนี้พอทรัพยากรมันฟ้ืนตัว

พวกเรือหากินผิดกฎหมายพวกนี้มันจะเข้ามากวาดล้างทรัพยากรอีก

ไหม ก็เลยคุยกับพักพวกแกนน าว่าเราประกาศพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่

ป่าชุมชนไปเลยน่าจะดี ออกกฎหมายเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้น จะได้

คุ้มครองไปทั้งป่าชายเลนแล้วก็สิ่งมีชีวิตสัตว์น้ าทุกตัว” สมชาย เหล่า

สกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

2.1.4.4 ผู้รับสาร (R) พบว่าในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้รับสารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มประชาชนในชุมชน และ 2) กลุ่มประชาชนภายนอก
ชุมชน ได้แก่ กลุ่มเรืออวนรุน- อวนลาก และนักท่องเที่ยว ดังนี้ 
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 1) กลุ่มประชาชนในชุมชน ประชาชนในชุมชนถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้รับสารหลักและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นผู้ส่งสารในชุมชนจึงต้องท า
การสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้ความเข้าใจและตอบสนองวัตถุประสงค์การสื่อสารของตนได้มาก
ที่สุด โดยผู้ส่งสารในชุมชนค านึงถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆได้แก่ 1) ทักษะในด้านการสื่อสารของ
ผู้รับสาร 2) ทัศนคติของผู้รับสาร และ 3) ระดับความรู้ของผู้รับสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ทักษะในด้านการสื่อสาร จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ส่งสารของชุมชนมักใช้
รูปแบบการ “พูดคุย” สื่อสารกับประชาชนในชุมชนมากกว่าการใช้สื่อประเภทอ่ืนที่อาจต้องใช้ทักษะ
ในการอ่านหรือเขียน โดยเน้นการพุดคุยทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและการประชุมประชาคมระดับต าบล และรูปแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุม
เฉพาะกลุ่มและสภากาแฟ ควบคู่กัน ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนและสามารถซักถาม
จนเกิดความเข้าใจได้ในทันที ตามท่ีสมาชิกกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“เราจะสลับกันไปว่าอาทิตย์นี้ไปให้ความรู้กับหมู่บ้านไหนบ้าง 

แล้วแต่วันที่ชาวบ้านสะดวกในการรวมตัว แต่ส่วนมากจะเป็นวันเสาร์

อาทิตย์มากกว่า เพราะชาวบ้านเขาจะอยู่บ้าน ที่เราต้องใช้วิธีนี้เพราะ

มันง่ายที่สุด เข้าถึงชาวบ้านได้มากที่สุด ชาวบ้านไม่ต้องมีความรู้อะไร

มากมาย แค่มาร่วมนั่งฟังก็จะได้รับความรู้กันอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ” 

นายวุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

(2) ทัศนคติของผู้รับสาร พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 2.1) 
ทัศนคติของผู้รับสารต่อตนเอง 2.2) ทัศนคติของผู้รับสารต่อผู้ส่งสารและ2.3) ทัศนคติของผู้รับสารต่อ
เนื้อหาของสาร  

2.1) ทัศนคติต่อตนเองของผู้รับสารพบว่า ประชาชนในชุมชนมี
ความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ เช่น 
กรณีการจัดตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มจากประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหา
ของชุมชนและอยากเข้าร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้น าชุมชน  

2.2) ทัศนคติของผู้รับสารต่อผู้ส่งสารพบว่า ประชาชนในชุมชนมี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้น าและให้ความเคารพในฐานะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจาก
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ประชาชนในชุมชนโดยการปฏิบัติตามค าชี้แนะและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กรณีการเจรา
จาขอความร่วมมือแบบบ้านต่อบ้านให้ประชาชนในชุมชนละเลิกจากการท าประมงเชิงท าลายของ 
นายมะหมูด รักษ์ดี อิหม่ามประจ าชุมชน ประชาชนให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้น าชุมชนใน
ฐานะพ่ีน้องร่วมศาสนาเดียวกัน  

2.3) ทัศนคติของผู้รับสารต่อเนื้อหาของสารพบว่า ประชาชนชน

ในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาสารเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและการแก้ ไข

ปัญหาของชุมชน ภายใต้การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้แก่ ยุคที่  1

วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ.2512 -2534) เป็นยุคที่มีเนื้อหาสารเกี่ยวกับ แนว

ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย ยุคท่ี 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น 

ปี (พ.ศ. 2535 - 2539) เป็นยุคที่มีเนื้อหาสารเกี่ยวกับ  ผลกระทบ กระบวนการปราบปราบและความ

เคลื่อนไหวของเรืออวนรุน-อวนลากรวมทั้งเนื้อหาสารเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุน และในยุคที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (พ.ศ. 

2540 – ปัจจุบัน) เป็นยุคที่มีเนื้อหาสารเกี่ยวกับ การเปิดพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยว การ

จัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน (การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) และการสื่อสารการท่องเที่ยวภายนอก

ชุมชน (การท่องเที่ยวแบบทางเลือก) ส่งผลประชาชนผู้รับสารเกิดการเปิดรับสารเนื่องจากเนื้อหาสาร

ที่กล่าวมานี้ล้วนความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนแทบทั้งสิ้น 

 (3) ระดับความรู้ของผู้ รับสาร  มองเรื่องความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชนผู้รับสาร พบว่าประชาชนผู้รับสารมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสถานการณปัญหา

และบริบทของชุมชนในแต่ยุคเป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการรับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์การ

สื่อสารของกลุ่มผู้ส่งสารในชุมชน โดยจะเห็นได้ชัดในช่วงสถานการณ์เรืออวนลาก – อวนรุน บุกรุก

ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดลง และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

ประมงพ้ืนบ้านเนื่องจากเครื่องมือการท าประมงของตนถูกท าลายเสียหายเป็นจ านวนมาก ดั้งนั้น

ประชาชนในชุมชนจึงมีพ้ืนฐานความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว เมื่อกลุ่มผู้ส่งสารของ

ชุมชนท าการสื่อสารจึงก่อให้เกิดการเปิดรับและเข้าใจในวัตถุประสงค์การสื่อสารน าไปสู่การให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินงานภายในชุมชน 
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 2) กลุ่มประชาชนภายนอกชุมชน ในที่นี้คือ (1) กลุ่มเรืออวนรุน – อวนลาก และ 
(2) กลุ่มนักท่องเที่ยว 

(1) กลุ่มเรืออวนรุน – อวนลาก เป็นกลุ่มผู้รับสารที่ชุมชนให้ความส าคัญ
ในการท าการสื่อสารเพ่ือขอความร่วมมือในการเคารพต่อกฎหมาย “ข้อบัญญัติท้องถิ่นของชุมชน” 
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบในด้านต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารกับกลุ่มเรืออวน
รุน – อวนลาก ทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) ทักษะในด้านการสื่อสาร 2) ทัศนคติของผู้รับสารและ 3) ระดับ
ความรู้ ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าชุมชนอาจให้ความส าคัญไปที่ “ทัศนคติของผู้รับสารเป็นส าคัญ” 
เนื่องจากกลุ่มผู้รับสารกลุ่มนี้เป็นบุคคลภายนอกชุมชนทั้งยังเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนใน
ชุมชนดังนั้น ทัศนคติของผู้รับสารกลุ่มนี้จึงมีความขัดแย้งต่อกลุ่มผู้ส่งสารในชุมชน จะเห็นได้จากการ
ยิงต่อสู้กันในระหว่างที่กลุ่มผู้น าชุมชนใช้เรือตรวจการณ์ออกลาดตระเวนพ้ืนที่ท้องทะเลของชุมชน 
ตามท่ีผู้น าชุมชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“จนกระทั่งมีการยิงกันครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเราท ารายงานไปยัง
ผู้ว่า แต่ผู้ว่าไม่เชื่อจะขอตามไปดูให้เห็นกับตา ก็มีท่านผู้ว่าวีระ รอด
เรืองแล้วก็นายอ าเภอเมืองกระบี่ นายวีระ บุญยัง ลงเรือตรวจการณ์
ไปกับเราด้วยปรากฏว่าก็มีการยิงกันอีก ตอนนั้นนายอ าเภอมุดอยู่ใต้
ผม คือเรืออวนรุน-อวนลาก ยิงมาหาเรือเรา ของเขาเป็นเรือใหญ่ เรือ
เร็ว ของเราใช้เรือหางยาวล าเล็ก” อภิศักดิ์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 5 
พฤษภาคม 2560)  

ซึ่งการตอบโต้ลักษณะนี้เป็นการตอบโต้โดยใช้ความรุนแรง สะท้อนถึงทัศนคติความ
คิดเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกันกับกลุ่มผู้ส่งสารในชุมชน  กล่าวคือ “ฝ่ายหนึ่งต้องการทรัพยากรจ านวน
มากโดยไม่ค านึงถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน อีกฝ่าย
หนึ่งต้องการให้เรืออวนรุน – อวนลากหมดไปจากชุมชนเพราะค านึงถึงผลกระทบทั้งระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน”  

จากทัศนคติและความขัดแย้งดังกล่าวนี้ส่งผลชุมชนต้องใช้รูปแบบการสื่อสารที่
แตกต่างจากการสื่อสารกับประชาชนผู้รับสารในชุมชนที่มุ่งเน้น “การพูดคุย”  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ใน
ที่นี้คือ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ไปยังประชาชนในชุมชนและประชาชน
ภายนอกชุมชนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในพ้ืนที่ชุมชนทั้งทางบกและทางทะเล มีข้อความระบุเป็น



 
172 

 

 

ลายลักษณ์อักษรในหนังสือราชการ มีความเข้มงวดและน้ าหนักในการสื่อสารมากกว่าการพูดคุย จึง
ก่อให้เกิดความเด็ดขาดส่งผลให้กลุ่มเรือ – อวนลากจึงหมดไปจากชุมชน 

(2)  กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มผู้รับสารที่มีความส าคัญกับการสื่อสาร
การท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด นอกจากเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดรายได้เรื่องการท่องเที่ยวให้กับ
ประชาชนในชุมชนแล้ว อีกนัยหนึ่งยังเปรียบเสมือนเป็น “สื่อบุคคล” อีกกลุ่มหนึ่งของชุมชนที่ท า
หน้าที่ในการบอกต่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยวให้กับบุคคลภายนอกคนอ่ืนๆ ให้
รู้จักและมีเกิดความต้องการในการมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ของชุมชน ดังนั้นในช่วงที่ชุมชนเข้าสู่
ยุคที่ 3 ซึ่งเป็นยุคของการใช้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาเป็นกลไกในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มประชาชนในชุมชนมี
ความมุ่งเน้นด้านการสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารการท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้ว่า
ชุมชนใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในที่นี้คือ “การพายเรือคายัคเข้าเยี่ยมชมระบบนิเวศและ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน” เป็นสื่อในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งพบว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติที่ดีต่อประชาชนโดยการมาเข้าร่วมการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีประชาชนใน
ชุมชนเป็นผู้ส่งสารหลัก และมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาสารในที่นี้คือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” พบว่า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนมีวัตถุประสงค์หลักคือเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพ่ือสัมผัสความหลากลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลนของ
ชุมชน สอดคล้องกับการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ชุมชนเตรียมความพร้อมโดยการบูรณาความรู้
ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามที่ผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์
ในข้างต้นไว้ว่า 

“กิจกรรมหลักของชุมชนเราคือเราเน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัส

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลนของชุมชน เขาจะได้

เรียนรู้พันธ์สัตว์และพันธ์ไม้แปลกตาที่อยู่ในป่าชายเลน ชุมชนของเรา

เลยมีฝรั่งมาเยอะมาก เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาจะชอบเรียนรู้ 

ชอบเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ๆกิจกรรมที่เขาชอบมากๆเลยคือการ

พายเรือคายัค ชมป่าชายเลน” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์ , 4 

เมษายน 2560) 
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จากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ภาพรวมของการสื่อสารในแต่ละยุคตามองค์ประกอบของการ
สื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร (S) เนื้อหาสาร (M) สื่อ/ช่องทาง (C) ผู้รับสาร (R) ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลมาสรุปเป็นตารางแสดงภาพรวมขององค์ประกอบการสื่อสารตามกระบวนการสื่อสารเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ  - 
อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงภาพรวมของขององค์ประกอบการสื่อสารตามกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ยุคท่ี/ปี พ.ศ. ผู้ส่งสาร (S) เนื้อหาสาร (M) สื่อ/ช่องทาง (C) ผู้รับสาร (R) 
 

ยุคที่ 1 
วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ      

ถูกท าลาย                          
(พ.ศ.2512 -2534) 

• ผู้น าชุมชน (นายสมชาย 
เหล่าสกุล) 

• กลุ่มผู้น าชุมชน                

• เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

• แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย 

• ประชุมเฉพาะกลุ่ม 

• ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

• สื่อบุคคล“เจรจาบ้านต่อบ้าน” 

• สื่อกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” 
 

• กลุ่มผู้น าชุมชน 

• กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมการ
ประชุม 

• กลุ่มประชาชนที่ไม่เข้าร่วม
การประชุม 

• กลุ่มประชาชนในชุมชน 

ยุคที่ 2  
การบุกรุกโดยเรือ 

อวนรุน-อวนลากของนายทุน
ต่างถิ่น      

 (พ.ศ. 2535  - 2539) 

• ประชาชนในชุมชน 

• กลุ่มผู้น าชุมชน     

• กลุ่มประมงพื้นบ้าน            

• อ ง ค์ ก รป ก ครอ งส่ ว น
ท้องถิ่น 

 

• ผลกระทบจากเรืออวนรุน-อวนลาก 

• กระบวนการปราบรามเรืออวนรุน-อวนลาก 

• ความเคลื่อนไหวเรืออวนรุน-อวนลาก 

• กฎหมายคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 

• สภากาแฟ 

• ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล 

• วิทยุสื่อสาร,โทรศัพท์มือถือ 

• สื่อสิ่งพิมพ์ “ข้อบัญญัติป่าชุมชน” 
 

• กลุ่มผู้น าชุมชน 

• ประชาชนในชุมชน 

•  กลุ่มเรือ อวนรุน- อวนลาก 

ยุคที่ 3  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการทอ่งเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน  (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) 

• กลุ่มผู้น าชุมชน                

• ประชาชนในชุมชน 
 

• การเปิดพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่การท่องเท่ียว 

• การจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชน“การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

• การสื่อสารการท่องเที่ยว ภายนอกชุมชน
“การท่องเท่ียวแบบทางเลือก” 

• สภากาแฟ 

• ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล 

• สื่อกิจกรรม“การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

• สื่อบุคคล (นักท่องเที่ยวบอกต่อ) 

• สื่ออินเตอร์เน็ต(นักท่องเที่ยว)“Reviw,Blog” 

• กลุ่มนักท่องเที่ยว 
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2.1.5 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

จากกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าประชาชนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมใน
ด้านต่างๆรวมทั้งการมีส่วนร่วมในด้านการสื่อสาร” หรือเรียกอีกอย่างว่า “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม” 
ซึ่งวิจัยพบประเด็นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  1) การ
ให้ข้อมูลข่าวสารของผู้น าชุมชน (Inform) 2) การรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน (Consult) 3) 
การเกี่ยวข้อง (Involve) ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 4) ความร่วมมือ (Collaboration) 
และ 5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) โดยผู้วิจัยน าประเด็นการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ประเด็น
ดังกล่าวนี้มาวิเคราะห์ตามระดับของการสื่อสารแบบมีส่วนรวมทั้ง 3 ระดับดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร 

การมีส่วนร่วมในระดับนี้เป็นการขยายแนวคิดของผู้รับสารให้ตระหนักถึงสิทธิที่ตน
พึงรู้ สิทธิในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของตนต่อสาธารณะ และสร้างหลักประกันในการมีส่วนร่วม
ของผู้รับสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสารจะต้องโดยประชาชนในชุมชนต้องมีการส ารวจว่า 
มีช่องทางอะไรบ้างที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร
ตามท่ีกล่าวมานี้สามารถวัดได้จากการให้ข้อมูลข่าวสารของผู้น าชุมชนดังนี้ 

  1.1 การให้ข้อมูลข่าวสารของผู้น าชุมชน (Inform) พบว่าประชาชนในชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทั้ง 3 ยุค โดยยุคแรกเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย ตามที่กลุ่มผู้น าชมุชนให้สัมภาษณ์ใน
ข้างต้นไว้ว่า 

ในสมัยนั้นชาวบ้านไม่รู้เรื่องว่าค าว่า ทรัพยากรนี่คืออะไร 

แล้วท าไมต้องอนุรักษ์ ผมต้องอธิบายให้เขารู้ว่า ทรัพยากรคือ ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ปลา กุ้ง หอย ทุกตัว 

รวมถึงท้องทะเลที่เราออกเรือไปหาปลากันทุกวัน เพราะถ้าในทะเล

มันไม่มีปลา ไม่มีกุ้ง ไม่มีอะไรให้เราจับมากินได้อีกแล้ว แล้วเราทุกคน
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ที่นี่ก็จะไม่มีอะไรกิน เลี้ยงครอบครัวส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือกัน

ไม่ได้”สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

“เราให้ความรู้เรื่องประมงเชิงท าลาย อย่างที่เราเห็นกันใน

ชุมชนคือการใช้อวนลาก อวนรุน โดยยกตัวอย่างว่า อวนรุนที่จับปลา

มาได้100 กิโล น ามาใช้ได้จริงๆเพียง 20 กิโลเท่านั้น ที่เหลืออีก 80 

ต้องทิ้งเพราะไม่มีเครื่องให้เก็บสด ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมัน

ประเมินค่าไม่ได้” จเร พวงนุ่น (สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2560)  

เช่นเดียวกับยุคที่ 2 ที่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงมาตรการในการปราบปรามเรือ
อวนรุน- อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ที่มีกระบวนการด าเนินการโดยเริ่มจากขั้นแรก เมื่อมีการจับกุม
เรืออวนรุน- อวนลากเป็นครั้งแรก จะท าการว่ากล่าวตักเตือนก่อน 1 ครั้ง จากนั้นเมื่อพบว่ามีการ
กระท าผิดเป็นครั้งที่ 2 จะมีการด าเนินการจับกุมในขณะที่กระท าความผิดในทะเลและจัดท าบันทึกว่า
กล่าวตักเตือน ท าประวัติ ถ่ายรูป พร้อมทั้งสั่งห้ามการเข้ามาท าประมงในพ้ืนดังกล่าว และขั้นสุดท้าย
เมื่อพบว่ามีการกระท าผิดเป็นครั้งที่ 3 จะมีการด าเนินการจับกุมขั้นเด็ดขาด โดยการน าบันทึกว่ากล่าว
ตักเตือนที่ได้ท าประวัติไว้ในครั้งก่อนแนบกับส านวนคดี ที่นายสมชาย เหล่าสกุล ก านันต าบลเขาทอง
ในสมัยนั้นเป็นผู้เขียนส านวนคดีด้วยตนเองทั้งหมด จากนั้นส่งไปยังศาลเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป ตามที่
ผู้น าชุมชนหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ช่วงที่มีปัญหาอวนรุน – อวนลาก เราได้มีการจับกุม ตอน

แรกก็ว่ากล่าวตักเตือนก่อนหนึ่งครั้ง ถ้ายังท าผิดอีกเราก็จะจับกุม

ขณะที่ก าลังกระท าความผิดในทะเลเลย โดยมีผม เป็นหัวหน้าทีมเลย 

และ ผรส. คือผู้ช่วยทั้งหมู่บ้าน 1-6 หมู่บ้าน และก็ผู้ช่วยปกครอง 

ก านันจะอยู่ข้างบน ช่วยประสานงานอยู่ข้างบน ผมจะอยู่ในทะเลเป็น

ตัวหลัก ตอนนั้นก็คือจับกุม ครั้งแรกได้มา 30 กว่าล า ก็ไม่ได้บันทึก

ส่ง บันทึกว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ท าประวัติ  ถ่ายรูป พอต่อไปห้าม

ออกมาท าประมงในพ้ืนที่นี้ แต่ว่าบางล าก็ยังออกมาอีกคราวนี้ เรา

เลยจับกุมขั้นเด็ดขาด ก านันสมชายแกเขียนส านวนคดีเองทั้ ง

หมดแล้วส่งศาลพิจารณาต่อ พร้อมแนบบันทึกด าเนินคดีที่เราท า
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ประวัติการจับกุมในครั้งก่อนไปด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเราได้ว่า

กล่าวตักเตือนก่อนแล้ว เขาจะได้ไม่อ้างว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ตักเตือน เพราะ

จริงๆแล้วเราว่ากล่าวตักเตือนก่อนถึงจะจับ จเร พวงนุ่น (สัมภาษณ์, 

6 เมษายน 2560)  

 ในยุคที่ 3 มีการแจ้งข่าวสารไปยังประชาชนก่อนจะมีการเปิดพ้ืนที่ของชุมชนเป็นพ้ืนที่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้น าชุมชนได้สรุปโครงการและแนวทางทั้งหมดให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป โดยพบว่าช่องทางหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้กับ
ประชาชนในชุมชนคือ “การจัดประชุมประชาคม” ตามท่ีผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ก่อนจะท าอะไรผมต้องสรุปโครงการให้ชาวบ้านฟังก่อน 

ผมก็พูดให้ฟัง ใครมีค าถาม ให้ถามได้เลยทุกเรื่อง พร้อมที่จะให้

ความรู้ทั้งหมด ผมไปแต่ละหมู่บ้าน เพราะความต้องการคนแต่ละ

พ้ืนที่ไม่เหมือนกัน เพ่ือความหลากหลายของข้อคิดเห็น เราจะประชุม

ประชาคมหมู่บ้านและต าบล เราจะเอาข้อมูลมาตกผลึกแล้ว ให้

ประชาคมต าบลเป็นตัวตัดสิน กลั่นออกมาให้ชัด” สมชาย เหล่าสกุล 

(สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกสถานการณ์และบริบทของชุมชนในแต่ละยุค ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะ
นี้เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นแรกและเป็นขั้นที่มีความส าคัญส าคัญมากที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกที่ชุมชน
เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการภายในชุมชน  

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร 
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร สามารถวัดตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชน 2 ด้าน คือ การรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน (Consult) และการเกี่ยวข้อง (Involve) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 การรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน (Consult) พบว่าผู้กลุ่มน าชุมชนรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร เข้ามามี
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ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ด าเนินการบริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับของชุมชน เช่น การรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนใน
ยุคที่ 2 เป็นยุคที่เครื่องมือประมงของประชาชนได้รับความเสียหายจากเรืออวนรุน-อวนลาก และใน
ยุคที่ 3 ที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยส ารวจท่าทีของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการ
เปิดพื้นที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ตามที่สมาชิกกรรมการหมู่บ้านให้สัมภาษณ์ในข้างต้น
ไว้ว่า 

 “เราต้องฟังเสียงชาวบ้านก่อนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ วิธีที่ดี

ที่สุดก็คือ คุยแบบสบายๆ ในสภากาแฟ จิบกาแฟไป คุยไป เราจะได้

ค าตอบที่เป็นธรรมชาติ เป็นความต้องการของชาวบ้านจริงๆ”  นาย

ดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 “พอเราส ารวจเสียงชาวบ้านแล้วพบว่า ชาวบ้านเห็นด้วย

เป็นส่วนใหญ่ คราวนี้เราก็ต้องประชุมประชาคมทั้ง2 ระดับกันอีกที 

เพ่ือจัดระเบียบความคิดและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวแบบจริงจัง”  

นายดลฮาเฉม วันศุกร์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

2.2 การเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนใน
ชุมชนว่าข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่น าเสนอไปได้รับการพิจารณาในการด าเนินการบริหาร
จัดการของชุมชน เช่น ในยุคที่ 3 ที่กลุ่มผู้น าชุมชนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
การด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนจากนั้นจึงน าแนวคิดและข้อคิดเห็นดังกล่าว
ประกอบการตัดสินใจและด าเนินการต่อไป  ตามที่ผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อย่างแรกเลยที่ผม

ค านึงถึงคือการเปิดโอกาสใช้ชาวบ้านในชุมชนเขาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวว่า เราจะด าเนินการไป

ในทิศทางไหน อย่างไร ตรงนี้ที่ เราต้องท าก็เพราะว่ามันเป็นการ

กระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า รู้สึกหวงแหน รู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของร่วมกัน” สมชาย เหล่าสกุล (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2560) 
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3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน 

การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนในชุมชนเข้า
ร่วมการ การวางแผนและการก าหนดนโยบายในการสื่อสารชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างสื่อแต่ละประเภทในการสื่อสารชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะนี้สามารถวัดได้จากระดับความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการให้
ความร่วมมือของประชาชนในยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี 
(พ.ศ. 2535 – 2539) ดังนี้ 

 3.1 ความร่วมมือ (Collaboration) ในยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวน
ลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535 – 2539) ประชาชนในชุมชนมีบทบาทในการให้ความ
ร่วมมือกับชุมชนทั้งการร่วมตัดสินใจและการเข้าร่วมด าเนินการบริหารจัดการของชุมชน โดยมี
การจัดตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจากความต้องการของตนเองเพ่ือเข้าร่วมในปฏิบัติการปราบปราม
เรืออวนรุนอวนลากร่วมกับกลุ่มผู้น าชุมชน ทั้งยังก าหนดนโยบายวางแผนในการสื่อสารด้วย
ตนเองโดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการ
สื่อสารของชุมชนมากที่สุด คือ จากเดิมที่ใช้วิทยุเครื่องแดงในการส่งข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับเรืออวนรุน- อวนลากไปยังกลุ่มผู้น าชุมชน แต่เมื่อพบว่าสื่อดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการ
สื่อสาร ที่ฝั่งตรงข้ามสามารถดักฟังการสื่อสารระหว่างตนกับผู้น าชุมชนได้ จึงมีการปรับเปลี่ยน
สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสื่อสารเป็น โทรศัพท์มือถือแทน เพ่ือไม่ให้กลุ่มเรืออวนรุน – อวนลากไหว
ทราบข้อมูลในการสื่อสารระหว่างตนกับกลุ่มผู้น าชุมชน ตามที่สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่าน
หนึ่งให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

 “ตอนแรกเราใช้วิทยุเครื่องแดงดักฟังพวกนั้นก่อน แต่นานๆ

เข้าเรือพวกนั้นมันก็ไหวตัวทัน รู้หมดว่าเราจะท าอะไร ไปจับตอนไหน 

เราเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้มือถือแทน” นางประดับ ประสมศรี 

(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560) 

 จากการให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน

ดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนได้ให้บทบาทการมีส่วนร่วมกับประชาชนในระดับสูงที่สุด 

โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในกระบวนการด าเนินงานในยุคที ่2 ซึ่งเป็นยุคที่ชุมชนมีการบุกรุก
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โดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ส่งผลให้มีความ

เกี่ยวเนื่องไปยังยุคที่ 3 คือการเสริมอ านาจแก่ประชาชน ดังนี้ 

 3.2 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) ส าหรับการเสริมอ านาจแก่

ประชาชน ในยุคที่ 3 ซึ่งเป็นยุคที่ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน พบว่าประชาชนเกิดความมั่นใจและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน มีศักดิ์และ

สิทธิ์ในการปกป้องดูแลรักษารวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด้วยตนเอง โดย

ประชาชนในชุมชนมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเปิดพ้ืนที่ป่าชุมชนให้เป็นพ้ืนที่ด าเนินการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนหรือไม่ ทั้งยังมีบทบาทในการเป็นผู้ก าหนดนโยบายและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ป่าชุมชนในที่นี้คือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ด้วยตนเองอีกด้วย ตามที่สมาชิกกรรมการ

หมู่บ้านและผู้น าชุมชนให้สัมภาษณ์ในข้างต้นไว้ว่า 

“ถ้าจะเปิดการท่องเที่ยวของชุมชน คนในชุมชนจะต้อง
ทราบก่อนถ้าเขาไม่เห็นด้วยการท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะจะ
ท างานล าบากชาวบ้านไม่ช่วย เราท ากันเองไม่ได้หรอกครับ” นาย
วุฒินันท์ ดินแดง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2560)  

“แผนที่ได้จากการประชุม ในช่วงแรกคือการแบ่งเรือประมง

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเราใช้เรือประมงน านักท่องเที่ยวชมความ

สวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ป่าชุมชน แล้วก็ใช้

เรือประมงน านักท่องเที่ยวตกปลาบริเวณรอบนอกของพ้ืนที่ป่าชุมชน 

หลังจากนั้นพอเรามีรายได้มากขึ้นก็วางแผนกันต่อว่าจะมีการซื้อเรือ

คายัคเพ่ือจะน านักท่องเที่ยวเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงาม

ของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน”สราวุธ บ ารุง 

(สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2560)   

จากการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร 2) การมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร และ3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน ที่สามารถวัดได้ตามประเด็นต่างๆที่
พบในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสรุป
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เป็นภาพแสดงระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.30 แสดงระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
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ตอนที่ 3 ผลของการสื่อสารเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัด
กระบี่ 

ส าหรับการศึกษาผลของการสื่ อสารเพ่ื อการสร้างการมี ส่ วน ร่วม ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) ร่วมกับการ
สังเกตการณ์ (Observation) ในพ้ืนที่จริงโดยแบ่งออกเป็น  

3.1 ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนจากมุมมองประชาชนภายในชุมชน 

3.2 ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนจากมุมมองประชาชนภายนอกชุมชน 

จากการที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ (Observation) ในพ้ืนที่จริง โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท่าพรุ  – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่พบว่า ชุมชน
ประสบผลส าเร็จด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ 1) ด้านจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของชุมชน และ 3) ด้านการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนี้ 

1) ด้านจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ผู้วิจัยสังเกตเห็นความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนในที่นี้คือ “ป่าชุมชน”  ซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่ชุมชนใช้เป็นทรัพยากรในการท่องเที่ยว จากอดีตถึงปัจจุบันพบว่า
ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบเห็น
ร่องรอยการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าชายเลนหรือการน าเรือติดเครื่องยนต์เข้ามาในพ้ืนที่การท่องเที่ยว
ของชุมชนแต่อย่างใด อีกทั้งประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นยังสะท้อนให้ผู้วิจัย
เห็นถึงจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างชัดเจน ในการสามารถบอก
เล่าประวัติความเป็นมาในการต่อสู้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศในป่าชุมชนกับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย  
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ภาพที่ 4.32 บริเวณบ้านของประชาชนที่เปิดเป็นพื้นที่รับฝากรถส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

ภาพที่ 4.31 ป่าชุมชน ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
 

2) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของชุมชน พบว่านับแต่ชุมชนเปิดพ้ืนที่ท า
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนในชุนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้จากการท่องเที่ยวใน
หลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การเปิดพ้ืนที่บริเวณบ้านเพ่ือรับฝากรถให้กับ
นักท่องเที่ยว การน าผักผลไม้ในชุมชนมาขายให้กับนักท่องเที่ยว การเปิดร้านขายอาหารท้องถิ่น ร้าน
ขายของช าในชุมชน รวมทั้งรายได้จากการจ้างในธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ลูกหลานของ
ประชาชนในชุมชนได้รับการจ้างงานเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจ้างแม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก
ส าหรับนักท่องเที่ยวและการจ้างพนักงานขับรถรับ – ส่งนักท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น จากตัวอย่างที่
กล่าวมานี้ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้และความเท่าเทียมกันในชุมชนไม่ว่าวัยเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่
ก็สามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนได้ 
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ภาพที่ 4.33 ผลไม้ตามฤดูกาลที่ประชาชนน ามาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไป-มา ในชุมชน 

 

ภาพที่ 4.34 ร้านสะดวกซ้ือภายในพ้ืนที่ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน 

 

ภาพที่ 4.35 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสาธิตวิธีการพายเรือคายัคให้กับนักท่องเที่ยว 
 3) ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว จากการที่ผู้วิจัยสังเกตบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในที่นี้คือ “การพายเรือคายัคเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ป่าชุมชน” พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
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การท่องเที่ยวโดยสังเกตได้จากสีหน้า ท่าทาง และการพูดคุยระหว่างการพายเรือ ซึ่งพบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็น สัตว์ พันธ์ไม้แปลกตา และลักษณะภูเขา
หินปูนที่มีความสวยงามโดดเด่นบริเวณ 2 ข้างทางระหว่างการพายเรือ โดยจะช่วยกันบันทึกภาพและ
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นอย่างสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ายังมีนักท่องเที่ยว
บางกลุ่มที่มีท่าทีที่เหนื่อยล้าอยู่บ้าง ด้วยความยาวของระยะทางในการพายเรือที่มีระยะทางถึง  7 
กิโลเมตร และต้องใช้ระยะเวลาในการพายถึง 2 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพายเรือต่อไปจนถึง 
“แคนยอน” จุดที่ได้รับสมญานามว่าเป็นหน้าผาที่สวยงามระดับโลก กลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวก็
เปลี่ยนจากท่าทีเหนื่อยล้าเป็นชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติดังกล่าวอย่างตื่นตาตื่นใจ ซึ่ งสะท้อน
ให้เห็นถึงความอ่ิมเอมใจในการได้เข้ามาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์สวยงามของทรัพยากรการท่องเที่ยว
ในชุมชนแห่งนี้ 

 

ภาพที่ 4.36 นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 

 

ภาพที่ 4.37 ภูเขาหินปูนในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 
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ภาพที่ 4.38  “แคนยอน” จุดที่ได้รับสมญานามว่าเป็นหน้าผาที่สวยงามระดับโลก 
 

3.1 ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

นอกจากการสังเกตการณ์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้วิจัยยังได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลการ
สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ 1) มุมมองจากประชาชนภายในชุมชน และ2) มุมมองจาก
ประชาชนภายนอกชุมชน โดยมุมมองจากประชาชนภายในชุมชน คือ กลุ่มประชาชนในชุมชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนจ านวน 9 คน ส่วนมุมมองจากประชาชนภายนอกชุมชนได้แก่ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน 12 คน โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว
จะน ามาใช้ในการประเมินผลการด าเนินการในภาพรวมของชุมชนทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับผลของการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ออกเป็น 2 ระดับดังนี้   

3.1.1 ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนจากมุมมองประชาชนภายในชุมชน 

3.1.2 ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนจากมุมมองประชาชนภายนอกชุมชน 
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3.1.1 ผลการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของชุมชนจากมุมมองประชาชนภายในชุมชน 

จากการศึกษาการบริหารจัดการและการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตามที่ได้กล่าวไปในบทก่อนหน้านี้ จะเห็นได้
ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นภาย ใน
ชุมชน ทั้งทรัพยากรป่าไม้ชายเลนตลอดจนระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชนต่างผ่านพ้น
สถานการณ์วิกฤติในช่วงเวลาต่างๆหลากหลายรูปแบบ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้น าชุมชน
และประชาชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกระตุ้น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้การด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนดังปัจจุบัน ดังนั้นการสื่อสารเพ่ือสร้างมีส่วนร่วม
ของชุมชนภายใต้ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร สื่ อ/ช่องทางการสื่อสาร 
และประชาชนผู้รับสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการโน้มน้าวให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นคือ 1) การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 2) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของชุมชน และ3) ด้านการสร้างความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยว   

ทั้งนี้ผลการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ผู้วิจัยศึกษาจากมุมมองของบุคคลภายในชุมชนในที่นี้คือ กลุ่ม
ประชาชนในชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนได้แก่ กลุ่มประชาชนภายในชุมชนที่
ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน กลุ่มประชาชนภายในชุมชนที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นและกลุ่มประชาชนภายในชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน
จ านวน 9 คนโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการสื่อสารเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1.1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนภายในชุมชนกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ประชาชนในชุมชนที่ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายในชุมชน กลุ่ม
ประชาชนภายในชุมชนที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและกลุ่มประชาชนภายในชุมชนที่ประกอบ
อาชีพค้าขายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชนจ านวน 9 คน พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกับแนวคิดของ
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ผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเปิดพ้ืนที่ของชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ด าเนินการท่องเที่ยวภายใต้กรอบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเป็นที่รู้จักของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ตามที่กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนให้สัมภาษณ์
ว่า  

 “ก็เห็นด้วยนะคะ เพราะตั้งแต่ที่นี่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นคน
ก็รู้จักว่า จังหวัดกระบี่ มีชุมชนของเรานี่แหละที่มีธรรมชาติที่สวยงาม 
มีป่าชายเลนสมบูรณ์แบบนี้อยู่ด้วย เพราะส่วนใหญ่คนที่เขามาเที่ยว
จังหวัดกระบี่เขาก็นึกถึงแต่เกาะ”  เรืองรอง เกกินะ (สัมภาษณ์, 9 
พฤษภาคม 2560) 

ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การจ้างงานประชาชนใน
ชุมชนรับ – ส่งนักท่องเที่ยว การจ้างพนักงานท าความสะอาดที่พักของนักท่องเที่ยวรวมทั้ง การจ้าง
งานมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของบริษัทน าเที่ยวภายในชุมชน ตามที่อภิฉัตร ศรีพิทยานันท์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ของบริษัทน าเที่ยวในชุมชนกล่าวว่า 

 “เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ เพราะผมเองก็ได้มาเป็นใกด์นี่
แหละ ผมมีรายได้จากตรงนี้ อีกอย่างชุมชนเรามีของดีธรรมชาติเรา
สวยงามมากๆ ถูกแล้วครับที่ต้องท าเป็นที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ได้มาสัมผัส ข้างในมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ ธรรมชาติสวยงาม
สมบูรณ์ดีทุกอย่าง คนที่นี่ก็จะได้มีรายได้กันด้วย”  อภิฉัตร ศรีพิทยา
นันท์ (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2560) 

ประชาชนที่ประกอบธุรกิจร้านค้าภายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชนมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้นจากเดิมที่มีรายได้น้อย เนื่องจากสภาพพ้ืนที่และบริบทของชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากนัก สอดคล้องตามที่ ห้าหวา ผิวดี เจ้าของร้านขายของช าภายในพ้ืนที่การท่องเที่ยว
ของชุมชนกล่าวว่า   

 “ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวที่นี่ก็ดีนะคะ ขายของดีขึ้นฝรั่งมาแวะ
ซื้อของบ่อย บางทีพายเรือเสร็จสงสัยจะเหนื่อย แวะซื้อน้ าทีหนึ่งเป็น
โหลๆก็มี ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ขายของก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะชุมชน
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ของเรามันอยู่ลึก ถนนหนทางก็ไม่ค่อยจะดี นักท่องเที่ยวเขาก็ไม่
รู้จัก”  ห้าหวา ผิวดี (สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2560) 

 นอกจากนี้ กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนมีความเห็น
ในด้านจุดเด่นของการท่องเที่ยวของชุมชนว่ามีจุดเด่นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1) จุดเด่นด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน  2) จุดเด่นด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน และ 3) ด้าน
ความเป็นกันเองของชุมชน ดังนี้  

1) จุดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ในที่นี้คือ “ป่าชุมชน” เป็นป่าชาย
เลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ภูเขาหินปูน พันธ์กล้วยไม้ชนิด
ต่างๆที่เติบโตอยู่บนภูเขาหินปูน ความอุดมสมบูรณ์ของไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง ต้นแสม ปรง
ทะเล เป็นต้น รวมถึงความหลากลายทางชีวภาพของสัตว์ในป่าชายเลนที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ลิงแสม 
ปูก้ามแดง เป็นต้น ทั้งนี้พบว่ายังมีความสวยงามโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในระหว่าง  2 ข้างทางที่
น่าสนใจ ได้แก่ แคนยอน ถ้ าจระเข้ อ่าวทรายที่มีหาดทรายขาวละเอียดใช้เป็นจุดแวะพักของ
นักท่องเที่ยว สอดคล้องตามที่ สุรสิทธิ์  เกกินะ ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวภายในชุมชนกล่าวว่า 

 “เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนของเรานี่ชัดมาก 
นักท่องเที่ยวเขาจะชื่นชอบมากการที่ได้มาเห็น มาสัมผัสความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลน มีทั้ งต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นปรง พันธ์
กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ พวกลิงแสม ปูก้ามแดงก็มีให้เห็น 
เท่านั้นไม่พอยังมีอ่าวทราย ที่มีทรายสีขาวละเอียดให้นักท่องเที่ยวได้
แวะพักถ่ายรูปกัน พักเหนื่อยจากการพายเรือ แต่ที่ เป็นไฮไลท์การ
ท่องเที่ยวของเราเลย คือ แคนยอน ตรงนี้นักท่องเที่ยวจะชอบมาก
เขาเรียกว่า พาราไดซ์แคนยอน  ”  สุรสิทธิ์  เกกินะ (สัมภาษณ์, 7 
พฤษภาคม 2560) 

 2) จุดเด่นด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน คือ การพายเรือคายัคเข้าชมความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชุมชน ที่มีระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้ระยะทางในการพายเรือนานถึง 
2 ชั่วโมง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตาม
เส้นทางคดเคี้ยวภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน เพ่ือสัมผัสความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของธรรมชาติได้
อย่างเต็มอ่ิมเกิดสุนทรียภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติที่เป็นที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในลักษณะนี้มักเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป 
ตามท่ี ศิรภัสสร ชายเขาทอง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นของบริษัมน าเที่ยวภายในชุมชนท่าหนึ่งกล่าวว่า 

 “พายคายัคที่นี่ต่างจากที่อ่ืนนะ ไม่มีที่ไหนมีระยะทางยาว
ขนาดนี้ ใช้เวลาพายนานขนาดนี้ รวมๆแล้ว 7 กิโล ใช้เวลาประมาณ 
2 ชั่วโมง ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโรปนี่เขาจะชอบมากๆเลย ที่ได้พายเรือ
นานๆแบบนี้ เพราะเขาจะได้ชมธรรมชาตินานๆ”  ศิรภัสสร ชายเขา
ทอง (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.39 ทัศนียภาพที่ประกอบไปด้วยผู้เขาหินปูนสลับกับป่าชายเลน 
ระหว่างเส้นทางการพายเรือคายัค 

3) ด้านความเป็นกันเองของชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร เนื่องจากตระหนักดีว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวคือกลุ่มคนที่สร้างรายได้กับ
ชุมชนและเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในการสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้อีกทางหนึ่งด้วย 
ตามท่ี ทักษิณา นุ้ยสุชล เจ้าของธุรกิจร้านมินิมาร์ทในชุมชนกล่าวว่า 

 “เราเน้นความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวนะ บางทีเขาขับ
รถมาไม่ลงจากรถเราหิ้วของส่งกันถึงรถเลย”  ทักษิณา นุ้ยสุชล 
(สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2560) 
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  เช่นเดียวกับร้านขายอาหารในชุมชนจะให้ความส าคัญกับการบริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เช่น การปรุงอาหารรสชาติกลางๆ การจัดเตรียมผลไม้ของ
ท้องถิ่นไว้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชนเป็นต้น  

 “ฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ชอบกินเผ็ดอาหารที่เราท าเราก็จะเน้น
รสชาติกลางๆ ไม่เผ็ดมาก เขาจะได้กินได้ ผลไม้ก็เหมือนกันฝรั่งชอบ 
เราก็ต้องหาผลไม้มา เช่น พวกสับปะรด แตงโม อะไรแบบนี้วางขาย
ไว้ที่ร้านตลอด คือเรายึดหลักบริการที่ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร 
ชอบอะไรเราต้องสังเกตแล้วจ าเพ่ือจะได้จัดหาจัดเตรียมไว้ให้พร้อม
เลยที่ร้าน”  มาริษา สงวนสินธุ์   (สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2560) 

จากความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน
ตามที่กล่าวมานี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้น าชุมชนที่ท าการ
ส่งสารกับประชาชนในชุมชนให้เกิดความรักความหวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยไม่
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมักเป็นการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลในรูปแบบการ
ประชุม ได้แก่ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล รวมถึงการสนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการในสภากาแฟตามร้านขายอาหารเช้าในชุมชน ประกอบกับการใช้สื่อกิจกรรม ได้แก่ การปลูก
ป่า เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและให้ความ
ร่วมมือในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดเป็น
จุดเด่นที่สามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการท าการสื่อสารการท่องเที่ยวไปยังประชาชนภายนอกชุมชน ใน
ที่นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  

3.1.1.2 ด้านการสื่อสารในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของชุมชน 

  3.1.1.2.1 ผู้ส่งสาร/สื่อบุคคล  

  “สื่อบุคคล” พบว่าผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนค่อนข้างมาก สามารถโน้มน้าวคนในชุมชนเกิดเกิดความตระหนัก หวงแหน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่มีความโดดเด่นใน
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หลากหลายด้าน ทั้งการเป็นนักอนุรักษ์ มีจิตส านึกและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการปกป้องดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในชุมชน ตามที่ อาหลี พ่ึงหล้า 
ผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“นายกสมชายท่านเป็นคนที่เก่งมากๆเลย ลุยสุดๆไม่กลัวใคร
ด้วย สมัยก่อนท่านเป็นก านันที่นี่ ดุเอาการอยู่ ท่านปราบเรืออวนยิง
กันสนั่นในทะเลฝ่าลูกกระสนก็ท ามาแล้ว ใครมาท าอะไรผิดที่ผิดทาง
ในชุมชนนี่ไม่ได้เลยนะ ก านันเอาจริงจับจริง ไม่มียกเว้นเลย  เห็นเลย
ว่าเป็นคนหนึ่งที่รักชุมชนของตัวเองมากรวมทั้งเป็นห่วงเป็นใยปาก
ท้องชาวบ้านที่นี่ด้วย ก็เลยมีแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นแบบนี้ 
ที่จริงท่านไม่ต้องท าก็ได้เพราะล าพังตัวท่านเองเป็นคนรวยอยู่แล้ว
ครับ”  อาหลี พึ่งหล้า (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2  

ทั้งนี้ผู้น าชุมชนบางท่านเป็นบุคคลที่เป็นผู้น าทางศาสนา เช่นนายมะหมูด รักษ์ดี อิหม่าม
ประจ าชุมชนจึงส่งผลให้ได้รับการเคารพนับถือและความไว้วางใจจากคนในชุมชนเช่นเดียวกับกลุ่มผู้น า
ชุมชนท่านอ่ืนๆซึ่ง จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปรวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การท่องเที่ยวของชุมชน ต่างให้การยอมรับในบทบาทของผู้ชุมชนโดยทั่วกัน  

“บังหมุดนี่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับคนในชุมชนมาก เพราะแก
เป็นคนดี ได้รับเลือกเป็นอิหม่ามของชุมชน เวลาแกขอร้องขอความ
ร่วมมืออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครขัด เพราะเกรงใจและนับถือแก
มาก คนที่รู้เรื่องศาสนาชาวบ้านเขาจะให้ความเชื่อถือเป็นพิเศษ”  มา
ริษา สงวนสินธุ์ (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

 “ผู้ใหญ่บ้านที่นี่เขาก็ท างานหนักกันนะ ดูแลสนใจปัญหา
ลูกบ้านดีอย่างตอนที่เราพายเรือคายัคพานักท่องเที่ยวกลับฝั่ง บางที
เห็นเรือชาวบ้านที่วางอวนเครื่องเรือเสียอยู่ ในทะเล สักพักทีม
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านที่นี่เขาก็จะไปช่วยกัน เรื่องเล็กๆน้อยแต่เขาก็
ไม่ละเลย”  หงสาวดี ศรีสหัสวรรษ  (สัมภาษณ์ , 11 พฤษภาคม 
2560) 
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3.1.1.2.2 ส่ือ/ช่องทางและเนื้อหาสาร  

  ส าหรับสื่อหรือช่องทางหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารพบว่า  การประชุมเป็นสื่อ/
ช่องทางหลักที่ชุมชนใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันภายในของ
ชุมชน โดยการประชุมของชุมชนจะจัดขึ้นในรูปแบบของการ “ประชุมประชาคม” และเนื้อหาสารส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และบริบทชุมชนในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ในอดีตช่วงที่ชุมชนมีปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและช่วงระยะหลัง
ที่ชุมชนเข้าสู่ยุคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื้อหาของสารก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการการการท่องเที่ยว
ของชุมชน ได้แก่ การให้บริการนักท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
ค่าบริการการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น  

“ส่วนใหญ่เวลาจะตกลงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ

ชุมชน ก็จะมีการประชุมกัน ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องไปเข้า

ร่วมกันหมดเพราะที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัว มีอะไรทางผู้น าเขาก็

จะเรียกประชุมพูดคุยกับเราโดยตรงเลย อย่างเวลาจะคุยให้ปรับปรุง

การดูแลนักท่องเที่ยวของใกด์ท้องถิ่นใกด์ที่นี่ของทุกบริษัทจะต้องเข้า

ร่วมกันหมด ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อ่ืนแต่ถ้ามาท างานในชุมชนของเรา

ก็ถือว่าเป็นคนในชุมชนต้องรับรู้และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน”  ศิร

ภัสสร ชายเขาทอง (สัมภาษณ์,9 พฤษภาคม 2560) 

 “ก็จะมีการจัดประชุมกันบ่อย อย่างวันก่อนจะมีการออก
ข้อบัญญัติเก็บค่าบริการการท่องเที่ยวของชุมชน ทางผู้น าเขาก็เรียก
ประชุมผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดมาพูดคุยกันก่อน ว่าเห็นด้วย
หรือไม่ เปิดโอกาสให้เราได้ซักถามว่าท าไมต้องจัดเก็บแล้วเงินส่วนนี้ที่
จัดเก็บจะเอาไปไหนท าอะไรบ้าง ตรงนี้ในที่ประชุมเราพุดคุยและถาม
ผู้น าได้เลย จนกว่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันสุรสิทธิ์  เกกินะ (สัมภาษณ์, 7 
พฤษภาคม 2560) 

  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีประชาชนบางกลุ่มที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมของชุมชนได้ทุกครั้ง เนื่องจากอุปสรรคทางด้านเวลาและภารกิจส่วนตัวที่มีความแตกต่างกัน 
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จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสื่อสารโดยใช้ การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการในรูปแบบ “สภา
กาแฟ” บริเวณท่าเทียบเรือทั้งเก่าและใหม่ของชุมชน ซึ่งบริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าวนี้มักเป็นที่ชุมนุม 
ล้อมวงนั่งจิบน้ าชา กาแฟ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวภายในชุมชนในช่วงเวลาเช้าและเย็นของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขาย รวมทั้งประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน ท า
ให้ผู้น าชุมชนมีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่มประชาชนดังกล่าวก่อให้เกิดความทั่วถึงในการรับข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนภายในชุมชนมากขึ้น  

 “หลังจากส่งนักท่องเที่ยวกลับที่พักตอนเย็นๆผมก็ชอบมานั่ง

กินกาแฟที่ท่าเรือประจ า บ่อยครั้งที่ได้เสนอความเห็นเรื่องปรับปรุง

การให้บริการการท่องเที่ยวกับผู้ใหญ่เขาไป อย่างช่วงหน้าไฮท์ซีซั่ น 

ทั้งเดือนไม่ได้เข้าประชุมเลย อย่าว่าแต่เข้าประชุมเลยครับ เวลาผม

กินข้าวบางวันยังไม่มี ต้องกินน้ าประทังความหิวไปก่อน เพราะไม่มี

เวลาจริงๆ”  อภิฉัตร ศรีพิทยานันท์ (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2560) 

 

“ที่ประชุมไม่ค่อยได้เข้าร่วมเท่าไหร่นะ แต่จะมาที่ท่าเรือเป็น

ส่วนใหญ่ มาที่นี้ก็ได้เจอก านันเจอผู้ใหญ่เขาเหมือนกัน เขาชอบมานั่ง

กินกาแฟนั่งคุยกับชาวบ้านที่นี่ ส่วนเราก็ต้องไปรอซื้อปลา กุ้งสดๆไป

ท าขายนักท่องเที่ยว นั่งรอก็ได้ฟังเขาคุยกันไปด้วย มาริษา สงวนสินธุ์ 

(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 4.40 การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบ “สภากาแฟ” บริเวณท่าเทียบเรือใหม่ 
ของชุมชนชน 

 

  ทั้งนี้การที่ชุมชนเปิดพ้ืนที่ด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ยังเปรียบเสมือนการใช้

กลยุทธ์สื่อกิจกรรมในที่นี้คือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน” ช่วยในการผสานการรับรู้ถึง

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารของชุมชนที่ต้องการให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนรู้สึกถึงคว ามเป็น

เจ้ าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันภายในชุมชน ก่อให้ เกิดความร่วมมือในการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกันในที่สุด  จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่ม

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนโดย ใช้

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการตอกย้ าภาพลักษณ์และจุดยืนการท่องเที่ยวของชุมชนที่ใช้การ

พายเรือคายัคน านักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติ แทนการใช้เรือติดเครื่องยนต์หรือเรือชนิดอ่ืนๆที่อาจ

ก่อให้เกิดเสียงรบกวนสัตว์และสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้ 

 “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเรานี่มันก็เหมือนยิงปืน
นัดเดียวได้นกสองตัวเลย เป็นการบอกชาวบ้านที่นี่ว่าเราต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใช้ เป็นสินค้าของชุมชนดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้ แล้วก็เป็นการบอกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ให้เขารู้ด้วยว่าชุมชนของเราอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ถึงได้มี
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ธรรมชาติที่ สวยงามมาจนถึงทุกวันนี้ ให้ เขาได้มาเยี่ ยมชม  ”   
เรืองรอง เกกินะ (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2560) 

 “การที่เราใช้เรือคายัคพานักท่องเที่ยวชมธรรมชาติเพ่ือที่ว่า

จะได้ไม่มีเสียงรบกวนสัตว์ ไม่สร้างความเสียหายให้ป่าชายเลนด้วย”  

หงสาวดี ศรีสหัสวรรษ  (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุมชนมีการปรับใช้สื่อ/ช่องทางในการสื่อสาร โดย
เลือกใช้สื่อ/ช่องทางในการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนเน้นการเข้าถึงประชาชนผู้รับสารเป็น
ส าคัญ  ก่อ ให้ เกิดประสิทธิผล ในการสื่ อสารน ามาซึ่ งความร่วมมื อ ในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

 

ภาพที่ 4.41 เรือคายัคที่ชุมชนใช้เป็นอุปกรณ์น านักท่องเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ภายในป่าชุมชน 
3.1.1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของชุมชน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน 
พบว่า ส่วนใหญ่พอใจกับการด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ที่ใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มาเป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชน เนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
จุดเด่นของชุมชนทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ติดทะเลมีทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมทั้ง
ทรัพยากรป่าชายที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามที่ได้กล่าวไปใน
ข้างต้น  
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“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมันก็ดีอยู่แล้ว ยั่งยืนแน่นอนทั้งคนทั้ง

ทรัพยากรเลย ชุมชนเรามาถูกทางแล้ว ดึงจุดเด่นที่มีเอามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นี่ก็เป็นเพราะคนรักป่าก่อน

ป่าเลยตอบแทนด้วยการให้รายได้คน  สู้อุตส่าห์ฟูมฟักรักษากันมาพอ

ถึงเวลาก็เหมือนคืนก าไรให้กับคนในชุมชนนั่นแหละ ”   สุรสิทธิ์  เก

กินะ (สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2560) 

และยั งสอดคล้องกับจุดยืนของประชาชนในชุมชนในการร่วมกันอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยกิจกรรมการพายเรือคายัคที่ชุมชนให้เป็นกิจกรรมในการ
ด าเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
แล้วพบว่ายังเป็นกิจกรรมที่ไม่ท าลายหรือส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่
ชุมชนน ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 “ในป่าชายเลนแบบนี้ ใช้เรือเครื่องนี่คงไม่ดีแน่ๆ รากไม้พัง
หมด ใช้เรือคายัคนี่แหละ ไม่กระทบป่าแล้วยังได้อรรถรสจากความ
สนุ ก ในการพายเรือของนั กท่ อง เที่ ย ว อีกด้ วยนะคะ เพ ราะ
นักท่องเที่ยวเขาพายเรือเข้าไปติดในป่าโกงกางแล้วเขาจะหัวเราะกัน
สนุกสนาน บางทีเราก็ข าไปด้วย”  หงสาวดี ศรีสหัสวรรษ (สัมภาษณ์, 
11 พฤษภาคม 2560) 

ทั้งนี้ยังพบว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
เข้ามาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ชุมชนจะ
ไม่มุ่งเน้นการไหลบ่าของจ านวนนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป ทั้งนี้เพ่ือรักษาสภาพความเป็นชุมชนและ
ป้องกันผลกระทบต่อที่อาจเกิดข้ึนกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ  

 “เราไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะ วันหนึ่งเราจะมีการ
พายเรือแค่ 2 รอบเท่านั้น แต่ละกรุ๊ปเราจะจัดเลยว่ารับได้กี่คน 
เพราะถ้ารับมากไปเดี๋ยวจะดูแลไม่ทั่วถึงกลัวจะเกิดการขโมยกล้วยไม้
ระหว่างทางใส่กระเป๋าไป แบบนี้กระทบทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
แน่นอน อีกอย่างเราอยากรักษาวิถีชุมชนกับธรรมชาติให้คงอยู่ด้วย”  
เรืองรอง เกกินะ (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 4.42 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน 
 อย่างไรก็ตาม พบว่าประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต เนื่องจากประชาชนใน
ชุมชนที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหันไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ของบริษัททัวร์ในลักษณะของ
จังหวัดกระบี่ ตามท่ีสุรสิทธิ์  เกกินะ ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวในชุมชนท่านหนึ่งกล่าวว่า 

 “เรื่องที่ต้องเร่งหาทางแก้ไขเลยตอนนี้หลักคือ ใกด์ของเรานี่
แหละ เริ่มหายากและน้อยลงแล้วครับ  ส่วนใหญ่จะพากันไปเป็นไกด์
ที่อ่ืนกัน”  สุรสิทธิ์  เกกินะ (สัมภาษณ์, 7พฤษภาคม 2560) 

เนื่องจากสภาพการท างาน รูปแบบการให้บริการการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีความแตกต่าง
จากการให้บริการการท่องเที่ยวแบบอ่ืนกล่าวคือ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนไม่เพียงจะต้องพายเรือ
ด้วยตนเองตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตรเท่านั้นแต่จะจะต้องลากเรือและเก็บเรือเองหลังจากเสร็จสิ้น
จากกิจกรรม ดังนั้นส่งผลให้มัคคุเทศก์ในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าไม่คุ้มกับค่าเหนื่อย หากไปประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก์ของบริษัททัวร์ในลักษณะอ่ืนภายในจังหวัดกระบี่ จะท าให้ตนเองเหนื่อยน้อยกว่าและ
บางครั้งอาจได้รายได้ดีกว่าการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน 

“อย่างเพ่ือนที่รู้จักกันตอนนี้ก็ไม่ได้ท าแล้วคะ เป็นผู้หญิง

ด้วยเขาบอกเหนื่อยเกินไป ไปท าที่อ่ืนรายได้ดีกว่า ไม่เหนื่อยด้วย แค่

พูดในที่ร่มแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว แต่ที่นี่ไม่ใช่ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแถมบาง
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ทีทิบส์จากนักท่องเที่ยวก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง” ศิรภัสสร ชายเขาทอง 

(สัมภาษณ์,9 พฤษภาคม 2560) 

ส่วนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ยังประกอบอาชีพอยู่ภายในพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน ให้เหตุผล
ในการประกอบอาชีพว่า ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาชีพเท่านั้น เนื่องจากต้องด าเนินการ
ให้บริการพร้อมทั้งดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มต้นในการลากเรือ สอนนักท่องเที่ยวพายเรือและ
ดูแลนักท่องเที่ยวระหว่างพายเรือตลอดจนดูแลความเรียบร้อยเก็บเรือเข้าที่และเสิร์ฟผลไม้ให้กับ
นักท่องเที่ยวจนจบกระบวนการด้วยตนเองทั้งสิ้น 

 “ไม่มีใครเขาอยากท าหรอกครับ เพราะมันเหนื่อย การเป็น
ใกด์ที่ชุมชนนี่คือต้องใจรักจริงๆ ทุกอย่างเราต้องท าเองหมดลากเรือ 
แบกไม้พาย เก็บเรือ เสิร์ฟผลไม้ให้นักท่องเที่ยว” อภิฉัตร ศรีพิทยา
นันท์ (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2560) 

  จากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชนบางท่าน
ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจคือ การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยการจัดให้มี
การอบรมมัคคุเทศก์น้อยภายในชุมชน เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หารายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและมองเห็นคุณค่าร่วม ช่วยกันสานต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสืบต่อไป ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้เกิดความ
คุ้มค่าพร้อมทั้งยังสามารถแก้ปัญหามัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ีมีแนวโน้มก าลังลดลงในอนาคตได้อีกด้วย 

 “อยากให้มีการอบรมเด็กในชุมชนให้เขาเป็นใกด์ได้ ถ้ามา
สมัครพ่ีรับหมดเลยนะ เด็กจะได้มีรายได้จะได้มาเรียนรู้ธรรมชาติด้วย 
ถ้าเขาได้มาสัมผัสทุกวันๆ เดี๋ยวจิตส านึกเขาจะมาเองต่อไปเด็กพวกนี้
แหละช่วยกันปกป้องป่าแทนเรา”  เรืองรอง เกกินะ (สัมภาษณ์, 9 
พฤษภาคม 2560) 

   นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะเพ่ิมเติมในด้านการประชาสัมพันธ์การให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมร่วมกันของประชาชนในชุมชนโดยการใช้เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ
การเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนผู้รับสารได้มากขึ้น  
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“เวลาจะมีการประชุมแต่ละครั้ง ชุมชนเราน่าจะมีเสียงตาม

สายนะ จะได้ไม่ยุ่งยาก ประหยัดเวลาด้วยติดไว้ตามมัสยิดทุกที่เลยก็

ได้ หรือไม่ก็ตามร้านค้า แหล่งรวมตัวของคนในชุมชน จะได้รับทราบ

เข้าประชุมกันทั่วถึง ไม่อย่างนั้นก็สามารถแจ้งข่าวสารผ่านเสียงตาม

สายนี่ได้เลย อาจจะไม่ต้องจัดประชุมถ้าเรื่องนั้นแค่เป็นการแจ้งข่าว

เฉยๆ”  อาหลี พึ่งหล้า (สัมภาษณ์, 11พฤษภาคม 2560) 

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว โดยเสนอให้
มีการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ “แผ่นพับการท่องเที่ยวชุมชน” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจนกระทั่งเกิดความอุดมสมบูรณ์น ามาใช้เป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมอรรถรสในการท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งยังเป็นการเน้นย้ าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย 

“อยากให้มีการท าแผ่นพับไว้แจกนักท่องเที่ยวก่อนจะพาย
เรือ ในนั้นให้มีแผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามจุดต่างๆ และ
ที่ส าคัญถ้ามีที่มา ความเป็นมาของป่าชุมชนด้วยจะดีมากเลย เขาจะ
ได้ไม่บ่นเวลาพายเรือนานๆ จะได้อยากพายต่อด้วยใจที่เห็นคุณค่า
การอนุรักษ์ป่าของชุมชน รู้และเข้าใจว่า กว่าป่าจะสมบูรณ์ขนาดนี้
ชุมชนต้องเจออะไรกันมาบ้าง แบบนี้ก็จะช่วยสร้างอรรถรสในการ
ท่องเที่ยวได้อีกแบบหนึ่งนะ”  หงสาวดี ศรีสหัสวรรษ  (สัมภาษณ์, 
11 พฤษภาคม 2560) 

3.1.2 ผลการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืนของชุมชนจากมุมมองประชาชนภายนอกชุมชน 

จากการศึ กษ าผลของก ารสื่ อ ส าร เพ่ื อส ร้ า งการมี ส่ วน ร่ ว ม ใน การจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมสามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชนในหลากหลายด้าน 
ส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารคือการที่ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และมีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 
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จนกระทั่งน าไปสู่ผลส าเร็จคือการเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงวัดผลส าเร็จในภาพรวมของการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชน โดยวัดจากมุมมองของบุคคลภายนอกชุมชนในที่นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 20 คน คนโดยการวัดผลแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวและ  3) ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.2.1 ด้านการบริหารจัดการ 

จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ชุมชนประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จนกระทั่ง
สามารถน ามาใช้เป็นทรัพยากรในการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันในด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงามและความหลากหลายทางทัศนียภาพ  

“ธรรมชาติครับ มันสวยงามมากจริงๆ ยิ่งตรงช่วงที่มีภูเขา

หินปูนสูงๆ มุมนั้นสวยงามมาก พอเหนื่อยใกด์ก็ให้เราแวะพักตรงที่

เป็นอ่าวเล็กๆหาดทรายสีขาว เพ่ือเล่นน้ าถ่ายรูป”  Viktor Fekete 

(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังพบว่า ชุมชนมีความโดด
เด่นในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวกล่าวคือ ชุมชนสามารถเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่ม่
ความสอดคล้องกับสภาพบริบทของทรัพยากรธรรมชาติ  

“ส าหรับเราคิดว่าจุดเด่นคือการพายเรือนี่แหละ เพราะว่า

ตัวเองก็เพ่ิงเคยพายคายัคเป็นครั้งแรกเลย ตอนแรกพายไม่เป็นก็กลัว

ว่าจะยาก พายวนอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้สักทีแต่พอลองพาย ตามที่

ใกด์แนะน าก็เออ ไม่ยากน่ะ ได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยมีหอยทาก ปู

ก้ามแดงๆตัวเล็กๆน่ารักดีค่ะ ถ่ายรูปมาด้วย”  สุพรรณี อินทนนท์  

(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 
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โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวพายเรือคายัคเข้าชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนที่ประกอบด้วยพันธ์ไม้ป่าชายเลน 
ได้แก่ ต้นโกงกาง แสมและปรง เป็นต้น  

“ป่าไม้ยังสมบูรณ์อยู่มากเลย เป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีดีมากๆ 

ผมเห็นลิง เห็นปูกับปลาตัวเล็กๆเยอะมาก ระหว่างสองข้างทางสะกด

ผมมาก มันสวยงามมากจริงๆ ภูเขา ต้นไม้ พันธุ์ไม้ที่ผมไม่รู้จัก มัน

หลากหลายมาก ”  Muhammad Amirul (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 

2560) 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังพึงพอใจต่อทัศนียภาพตลอดระยะทางในการร่วมกิจกรรม
การพายเรือคายัคในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ทัศนีภาพตามที่ตนพบเห็นได้แก่ ภูเขาหินปูนที่สลับเรียงรายบริเวณสองข้างทาง หน้าผาสูงที่มีลักษณะ
คล้ายแคนยอน และอ่าวทราย เป็นต้น 

“ความร่มรื่นเย็นสบาย ตลอดการพายเรือ แล้วก็สีสันตรงที่

ระหว่างที่เราพายมันไม่ได้มีแค่ป่าชายเลนอย่างเดียว มันมีภูเขา สลับ

หินผา เห็นลิงเห็น กระรอกโผล่มาบ้าง มันเลยท าให้เพลินดีไม่น่า

เบื่อ” นายรัฐชัย พานแก้ว  (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

  แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีนักท่องเที่ยวบางส่วน ที่พบเห็นจุดด้อยจากการร่ว ม

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนโดยหลักๆที่พบ มี 2 ประเด็นคือ ความสะอาดของน้ าใน

บริเวณป่าชุมชนและระยะทางในการพายเรือที่นักท่องเที่ยวบางส่วนให้ความเห็นว่า สังเกตเห็นน้ าบาง

จุดมีคราบคล้ายกับคราบน้ ามันเจือปนรวมทั้งระยะทางในการพายเรือที่มีระยะทางยาวจนเกินไปท าให้

รู้สึกเหนื่อย 

“น้ าครับ ผมสังเกตเห็นบางจุดมันยังมีฟองๆ เป็นคราบๆ ผม

ไม่แน่ใจว่าเป็นคราบน้ ามันหรืออะไร ดูแล้วมันไม่ค่อยสะอาดตา

เท่าไหร่ในความคิดของผมนะ”  ทศพร สัตย์เวทย์ (สัมภาษณ์ , 8 

พฤษภาคม 2560) 
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 “ไกลไปคะ อยากให้ลดระยะทางการพายเรือลงหน่อย พาย

ติ ด ต่ อกั น  2 ชั่ ว โม ง เห นื่ อ ยม าก ”  Xiao Lu (สั มภ าษ ณ์ , 8 

พฤษภาคม 2560) 

จากความส าเร็จของชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
ให้ความเห็นเพ่ิมเติมในด้านความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนว่า มีความแตกต่างทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ความแตกต่างภูมิศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดสุราษฏ์
ธานีที่มีเป็นธารน้ าธรรมดา  

“ปกติก็เคยไปที่คล้ายแบบนี้ ที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี แต่ที่นั่น

มันไม่ใช่ป่าชายเลน เป็นแค่ธารน้ าธรรมดา”  สุวิมล วิชัยสอน 

(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

เช่นเดียวกับ และอ่าวไร่เลย์ที่มีทัศนียภาพเป็นท้องทะเล ตามที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“เคยไปพายเรือคายัคที่ไร่เลย์ ต่างจากที่นี่ตรงที่บรรยากาศ

เพราะไร่เลย์จะเป็นทะเลกว้างๆ มองเห็นน้ าเห็นปลาแต่ที่นี่จะเป็นป่า

ชายเลนสองข้างทาง สลับวิวถ้ าบ้าง หินปูนบ้างมันหลากหลายกว่า 

แต่รวมๆมันก็สวยคนละแบบคงจะแล้วแต่คนชอบ ”  Nurzahra 

Aleesya (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560)  

รวมทั้งอุทยานแห่งชาตอเขาสกจังหวัดพังงาที่มีทัศนียภาพเป็นถ้ าและมีระยะทางในการพาย

เรือท่ีสั้นกว่า สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า  

“เขาสกครับ จังหวัดพังงาที่นั่นต้องเดินเยอะมาก กว่าจะถึง

จุดที่พายคายัค ส่วนใหญ่วิวจะเป็นถ้ า แตกต่างจากที่นี่ตรงที่เส้นทาง

การพายเรือที่นี่ จะพายเรือนานกว่า วิวหลากหลายมากกว่า” 

Nicolaas Bliek (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 
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ทั้งนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเห็นเกี่ยวกับความประทับใจแตกต่างกัน
ในหลากหลายด้าน โดยสามารถสรุปภาพรวมออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านการให้บริการการท่องเที่ยว
ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และ 3) ด้านความเป็นกันเอง
ระหว่างประชาชนในชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว 

 1) ด้านการให้บริการของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการการท่องเที่ยวทั้ง การอ านวยความสะดวก การให้ค าแนะน าก่อนการท่องเที่ยว ตลอดจนการ

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และความหลากลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติของุ

ชุมชนในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 

“ชอบการให้บริการของใกด์คะ เขาท าให้ทุกอย่างมันง่ายไป

หมดทั้งสอนเราพายเรือ มารับมาส่งเราจากที่พัก อธิบายแนะน าทุกๆ

อย่างท าให้เราไม่กดดัน รู้สึกสบายๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

ตลอดทาง” Napika Rajanala (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

2) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของชุมชนและระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน โดยพบว่าชุมชนมีความโดด

เด่นทางทัศนียภาพที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากสองข้างทางบนท้องถนน 

“ชอบความเป็นธรรมชาติของที่นี่มาก ตั้งแต่ตอนนั่งรถมา

ระหว่างทางในชุมชนคือสวยมากจริงๆ มีทะเล ภูเขา รู้สึกถึงความ

ร่มเย็น ยิ่งพอได้เข้ามาพายเรือในป่าชายเลน เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้น

มาก” Marcel Saint (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

3) ด้านความเป็นกันเองระหว่างประชาชนในชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยว
พึงพอใจต่อความเป็นกันเองของประชาชนในชุมชน โดยจะเห็นได้จากการที่ประชาชนทั่วไปในชุมชนมี
ความยินดี เต็มใจและสามารถให้ค าแนะน าในการเดินทางมาท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ 
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“ตอนมาเรามากันเอง ขับรถมอเตอร์ไซด์มาไม่ได้มากับกรุ๊ป

ทัวร์ ทางเข้ามาที่นี่มันลึก ผมก็ถามทางจากชาวบ้านมาเรื่อยๆจนหลง

เอง สุ ดท้ ายชาวบ้ านก็ขับรถน าทางมาที่ นี่  ” Nicolaas Bliek 

(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

 เช่นเดียวกับการให้บริการของประชาชนในชุมชนที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในการคัดเลือก

วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารจากภายในพ้ืนที่ชุมชน นอกจากได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วยัง

เป็นวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว  

“ชอบทุกอย่างเลย โดยเฉพาะอาหารที่นี่เราแวะตรงร้านที่

อยู่แถวจุดชมวิวในชุมชน ต้มย ากุ้งอร่อยมาก กุ้งสดมาก เนื้อกุ้งหวาน 

ตัวโตมากๆด้วย” Alfian Haidzer  (สัมภาษณ์ , 11 พฤษภาคม 

2560) 

 

ภาพที่ 4.43 ร้านอาหารพื้นบ้านภายในชุมชนและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากท้องทะเล 
ของชุมชน 

  จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าความประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้ง  3 ด้าน มีความ

สอดคล้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ที่น ารูปแบบการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมของชุมชน ก่อนด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของกลุ่มผู้น าชุมชน ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดขึ้นในชุมชน 2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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โดยประชาชนในชุมชนมีความต่อเนื่องในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนจนกระทั่งน ามาสู่ความร่วมมือในการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 3) เอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น/จุดเด่นของชุมชน กลุ่มแกนน าชุมชนและประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาจุดเด่นของ

ชุมชน เพ่ือน ามาใช้เป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนทั้งในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 4) ความพร้อมของผู้ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม

การท่องเที่ยว ชุมชนได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมทั้งในด้านที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวและการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวโดยการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับประชาชนเพ่ือใช้ในการ

สื่อสารกับนักท่องเที่ยว และ 5) การบูรณาการความรู้ควบคู่และความเพลินเพลิน โดยชุมชนมุ่งเน้น

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาแสวงหาความเพลิดเพลินจากการท ากิจกรรมจัด

ให้มีการพายเรือคายัคและให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนควบคู่กันในระหว่างการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน  

3.2.2.2 ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว 

จาการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 20 คน พบว่าการ
สื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนมีความสัมพันธ์กันตามองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร (S) 
เนื้อหาสาร(M) สื่อ/ช่องทาง (C) และผู้รับสาร (R) ซึ่งจากองค์ประกอบดังกล่าวนี้เมื่อน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ตามหลักการสื่อสารการท่องเที่ยวพบว่า การสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนมุ้งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ส่งสารและเนื้อหาของสาร และจากความสัมพันธ์ของผู้ส่งสารและการน าเสนอ
เนื้อหาสารก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการเปิดรับสื่อหรือช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาสารที่หลากหลายของ
ผู้รับสารในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนนั่นคือกลุ่มนักท่องเที่ยว จึงอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสาร
การท่องเที่ยวของชุมชนมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1) ผู้ส่งสารและเนื้อหาสาร  

ส าหรับการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนเป็นผู้มี
บทบาทในการท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารกล่าวคือ การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และน ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ผ่านเนื้อหาสารในที่นี้
คือ “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ที่ประชาชนในชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท า
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ภาพที่ 4.44 รากของต้นโกงกางที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 

กิจกรรมและสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่
ทราบถึงความเป็นมาของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังพอ
รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการส่งสารของประชาชนในชุมชน ที่สามารถสะท้อนให้นักท่องเที่ยวเห็นถึง
ความร่วมมือของประชาชนในการร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ตามที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สัมภาษณ์ว่า  

“เข้าไปพายเรือท าให้ รู้ เลยว่าป่ าที่ นี่ สมบู รณ์ มาก ผม

สังเกตเห็นกระรอกตัวหนึ่งวิ่งอยู่บนต้นไม้ คือเท่าที่ผมรู้มาป่าไหนที่มี

ก ร ะ รอ ก ป่ านั้ น ร ะบ บ นิ เว ศ ดี ม าก ” Antonello Crescenzo 

(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“พอจะเดาได้ว่าชาวบ้านที่นี่คงรัก หวงแหนป่าชายเลนผืนนี้

มาก ดูแลอย่างดีเพราะทุกอย่างข้างในอุดมสมบูรณ์จริงๆ ทุกอย่างยัง

ยังคงสภาพเดิมๆขนาดเส้นทางที่เราพายเรือกันบางทีต้องหงายตัว

ราบไปกับเรือเพ่ือหลบรากไม้โกงกาง รู้เลยว่าไม่มีการตัดไม้เกิดขึ้นใน

ป่าผืนนี้แน่นอน ” นายรัฐชัย พานแก้ว  (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 

2560) 

 “น่ าจะเพราะอยากอนุ รักษ์ ป่ าช าย เลน ไว้  ก ารที่ มี

นักท่องเที่ยวเข้ามาพายเรือทุกวันแบบนี้ น่าจะป้องกันคนเข้ามาตัดไม้

ท าลายป่าได้อีกทาง ” อารีรัตน์ ญีมิน (สัมภาษณ์ , 8 พฤษภาคม 

2560) 
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2) ส่ือ/ช่องทาง 

   จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่า สื่อและ

ช่องทางที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเปิดรับเป็นสื่อที่มาจากภายนอกชุมชนทั้งสิ้น ได้แก่ 1) สื่อบุคคล 2) สื่อ

อินเตอร์เน็ตและ3) สื่อสิ่งพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) สื่อบุคคล 

จากเนื้อหาสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนนั้น 

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปิดรับสารดังกล่าวผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยพบว่าสื่อที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มนัก

นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนและมีการเปิดรับมากที่สุดคือ สื่อบุคคล ใน

ที่นี้คือ สื่อบุคคลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง ในลักษณะของการบอกต่อแบบปากต่อปากไปยัง

นักท่องเที่ยวคนอื่นๆจนกระทั่งเกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้  

“มาพายคายัคที่นี่เพราะเพ่ือนที่เคยมาบอกกับผมว่าที่นี่สวย

มากๆ ถ้าอยากสัมผัสธรรมชาติแบบสุดๆ พายเรือนานสุดๆแนะน าให้

มาท่ีนี่ ” Viktor Fekete (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“สองปีที่แล้วเพ่ือนบ้านผมเขามาเที่ยวเมืองไทย และมาพาย

เรือคายัคกันที่นี่  ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขา เขาเล่าผมว่าที่นี่มี

ธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขาหินผาโดดเด่นมากและเขาได้แนะน าให้ผม

มาท่ีนี่ครับ  ” Marcel Saint (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“เพ่ือนมาเล่าให้ฟังว่ามาพายเรือคายัคที่นี่ สนุกมาก มีทั้ง

โซนป่าชายเลน โซนที่เป็นหิน และก็เป็นวิวทะเลคือมันไม่น่าเบื่อ อีก

อย่างต้องพายเรือเองจนกว่าจะจบทริปเลย คิดว่าน่าตื่นเต้นดีก็เลยมา  

” ชมจิรา ภู่สุนทรเกียรติ(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 
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   (2) สื่ออินเตอร์เน็ต 

   นอกจากนี้ยังพบว่า “สื่อบุคคล” ไม่เพียงท าหน้าที่เป็นสื่อในลักษณะการ

บอกต่อแบบปากต่อปากในพ้ืนที่โลกจริงเท่านั้น แต่ยังมีการบอกต่อบนโลกเสมือนโดยผ่าน “สื่อ

อินเตอร์เน็ต” อีกด้วย ลักษณะการบอกต่อที่พบคือการเขียนบล็อก (Blog) และเขียนความคิดเห็นจาก

ประสบการณ์การท่องเที่ยว (Review) เพ่ือบอกเล่าแนะน าประสบการณ์หรือเรื่องราวการท่องเที่ยว

ภายในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ที่สนใจหรือก าลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเดินทาง

มาท่องเที่ยวในชุมชน  

“อยากพายเรือคายัคบ้าง เลยหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ก็เห็น

มีคนมาเขียนรีวิวพายคายัคที่นี่ น่าสนใจมากเลยตัดสินใจมาเลย  ” 

สุทธิรักษ์ ทิพย์รักษ์ (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“เพ่ือนเคยมาเที่ยวแล้วไปเขียนริวิวในเว็บพันทิป จากนั้นเขา

ก็แชร์ในเฟสบุ๊ค เราเห็นเลยลองกดเข้าไปอ่านดูที่เขารีวิว คือมันดีมาก

เลย เขารีวิวไว้ละเอียดมากทั้งรูปภาพอะไรต่างๆคือลงประกอบไว้

เยอะมาก ช่วยเราได้เยอะเลยก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่  ” จารุณี 

จางวิบูลย์ (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.45 การบอกเล่าประสบการณ์ (Review) ของนักท่องเที่ยวด้วยกันเองบนเว็บไซต์ Pantip 
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ส าหรับการเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวนอกจากจะพบเห็นในลักษณะของ

การเขียนบล็อก (Blog) และเขียนความคิดเห็นจากประสบการณ์การท่องเที่ยว (Review) เพ่ือบอกเล่า

แนะน าประสบการณ์หรือเรื่องราวการท่องเที่ยวภายในชุมชนแล้ว พบว่ายังมีเปิดรับสื่อเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัดกระบี่ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย

จะเน้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในภาพรวมคือหาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีหลายโปรแกรมรวมกันเช่น 

ล่องเรือหางยาว 4 เกาะที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนรวมอยู่ด้วย 

“ก็หาข้อมูลในเนตเอา ว่ากระบี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้าง มี

โปรแกรมทัวร์ที่ให้เที่ยว 4 เกาะ 1 วัน ส่วนอีกวันก็จะเป็นโปรแกรม

พายเรือคายัคที่นี่รวมอยู่แพคเกจเดียวกัน ที่เลือกแบบนี้เพราะไม่

อยากจ าเจ มาแล้วอยากเที่ยวหลายๆที่” ศรันย์ พุ่มแก้ว (สัมภาษณ์, 

8 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 4.46 เว็บไซต์โปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัทน าเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่ 
 

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมุ่งเน้นการหาข้อมูลเกี่ยวกับการพายเรือคายัค

ประกอบการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเป็น

ส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงมี
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รายละเอียดของเนื้อหาที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ที่

น่าสนใจ เช่น การพายเรือคายัคบริเวณอ่าวท่าเลน อ่าวลึกเหนือ เกาะห้อง รวมทั้งอ่าวไร่เลย์ เป็นต้น 

“อยากพายคายัคที่ประเทศไทยมากครับ ลองหาข้อมูลใน

เว็บต่างๆก็มาเจอที่นี่ครับ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน่าสนใจมาก 

ตั้งใจมาไทยเพ่ือมาพายคายัคที่นี่โดยเฉพาะเลย” Napika Rajanala 

(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พายเรือคายัคที่น่าสนใจในกระบี่ 

ก็พบว่ามีหลายที่ที่ให้พายเรือคายัคได้ แต่สนใจที่นี่มากที่สุดเพราะดู

ข้อมูลแล้วระยะทางที่พายยาวนานที่สุด   ” Nurzahra Aleesya 

(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

 

 

ภ าพ ที่  4.47 เว็ บ ไซ ต์ โป ร แ ก รม ท่ อ ง เที่ ย ว ข อ งบ ริ ษั ท น า เที่ ย ว ภ าย ใน จั งห วั ด ก ระ บี่ 
ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
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 (3) สื่อสิ่งพิมพ ์ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวพบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ
ส่วนใหญ่มาจากความบังเอิญ โดยเป็นการเปิดรับสารแบบไม่ได้เจาะจงเพ่ือหาข้อมูลจากสื่อดังกล่าว 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ได้มีความตั้งใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนตั้งแต่แรก 
แต่เป็นการมาท่องเที่ยวโดยบังเอิญจากการพบเห็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับรายการท่องเที่ยวและป้าย
ประชาสัมพันธ์รายการท่องเที่ยว จากบริเวณหน้าหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ส่งผลให้
บริเวณดังกล่าวมีโต๊ะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นสื่อ
สิ่งพิมพ์ลักษณะนี้จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง 

“มาเที่ยวที่นี่เพราะทราบข้อมูลจากโต๊ะของเอเจนซี่ทัวร์ที่

ตั้งอยู่ข้างๆโรงแรมที่ พักอยู่แถวอ่าวนาง” Muhammad Amirul 

(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“มากระบี่หลายวันแล้วก่อนหน้านี้ไปเที่ยวเกาะพีพี กับอ่าว

มาหยา ตอนกลับจากเกาะพีพีต้องมาลงเรือที่อ่าวนาง ก็เห็นมีป้าย

บอกว่ามีกิจกรรมพายเรือคายัคที่ท่าเลน น่าสนใจมากผมซื้อทัวร์จาก

ที่นั่นตอนนั้นเลย” Viktor Fekete (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“มากินอาหารทะเลที่ร้านวังทรายตรงอ่าวนาง พอดีแถวหน้า

ร้านมีโต๊ะขายทัวร์ติดๆกัน ราวสามสี่โต๊ะ แวะเข้าไปดูก็เห็นว่ามี

กิจกรรมพายเรือคายัคด้วย ” สถาพร ชูศรี (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 

2560) 
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ภาพที่ 4.48 โต๊ะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบริษัทน าเที่ยวบริเวณหาดอ่างนางจังหวัดกระบี่ 
 

 

ภ าพ ที่  4.49 สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เพ่ื อป ระช าสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ ง เที่ ย วชุ ม ชน ของบ ริษั ท น า เที่ ย ว  
บริเวณหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 
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3.2.2.2.3 ผู้รับสาร  

ส าหรับผู้รับสารในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนในที่นี้คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ามีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ประเทศ และทวีป จึงส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว เช่น ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวและช่วงเวลาใน
การเดินทางมาท่องเที่ยว โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป อเมริกา ส่วนใหญ่มักจะ
เดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียวและนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวทวีปเอเชียรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่
คณะ ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนและกรุ๊ปทัวร์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม  

“ทุกปีจะมาเมืองไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่จะมาคนเดียวตลอด แต่ปีหน้าคิดว่าจะลองชวน
แฟนสาวมาด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าเธอจะมาได้รึปล่าว ผมอยากให้เธอ
มานะ” Antonello Crescenzo (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“ตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ผมจะมาเมืองไทยอย่างปีที่
แล้วผมไปเที่ยวทะเลที่เกาะพีพีมา แต่ปีนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศดู
บ้าง ” Viktor Fekete (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“ก็มากับครอบครัว คุณพ่อกับคุณแม่มาด้วย ช่วงนี้ลางานมา

เที่ยวเพราะถ้ามาช่วงเมษาคนเยอะมาก ไม่ชอบมาแย่งกับคนอ่ืน” สุ

พรรณี อินทนนท์  (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 4.50 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมากับครอบครัว 
นอกจากความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ยัง

พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้เนื้อหาสารการของการท่องเที่ยวชุมชนที่
แตกต่างกันอีกด้วย โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปและอเมริกาจะให้ความ
สนใจและเข้าใจกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งในการสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มากกว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการมท่องเที่ยว
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปและอเมริกาที่โดยปกติแล้วมักจะชื่นชอบการผจญภัย 
การได้สัมผัสและเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติรวมถึงการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ด้วยตนเองอยู่
เสมอ ตามท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปและอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์ว่า  

“ทุกปีจะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่เสมอ และในปีนี้
ผมก็มาพบที่นี่  เป็นที่ที่ท าให้ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้มา” Viktor 
Fekete (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“ชอบธรรมชาติที่นี่มาก โดยเฉพาะตอนที่นอนบนเรือ
ปล่อยให้เรือไหลไปตามน้ า ผมมองดูท้องฟ้า สลับกับใบไม้ที่อยู่บนกิ่ง
ไม้ ส องข้ า งท างมั น สวย งามมากจริ งๆครับ ” Nicolaas Bliek 
(สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

“ตอนแรกผมเห็นลิงแค่ตัวเดียวตัวเล็กๆ แต่พอผมพายเรือ
ต่อไปผมก็เห็นอีกตัวที่ใหญ่กว่าและคิดว่าน่าจะเป็นจ่าฝูงเพราะมันอยู่
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บนยอดไม้ หลังจากนั้นผมก็มองหาสัตว์ตัวอ่ืนๆต่อ ก็ไม่พบคิดว่า
น่าจะเย็นแล้วสัตว์พวกนั้นคงไม่ออกมาแล้ว พรุ่งนี้เช้าผมจะมาใหม่ 
และคิดว่าต้องเจอสัตว์อ่ืนๆอีกแน่นอน” Antonello Crescenzo 
(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

 

 

ภาพที่ 4.51 ลิงแสมในบริเวณป่าชุมชน 
 

3.2.2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง  12 ท่าน พบว่า 
ส่วนใหญ่ พึงพอใจกับการด าเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนของชุมชน ทั้ งในการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการบริการน าเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และการต้อนรับจากประชาชนใน
ชุมชนตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเส้นทางการพายเรือว่าควรมีระยะทางที่สั้นลงกว่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากประเทศจีน เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ 
ซึ่งในหนึ่งวันจะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่หลากหลายที่ ดังนั้นเวลาในการท่องเที่ยวจึงมี
จ ากัดส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความเหนื่อยล้าประกอบกับปัจจัยด้านลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีความมุ่งเน้นการมาถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวเผยแพร่บนสังคมออนไลน์เท่านั้น 

 “สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ระยะทางการพายเรือ คือมันไกล
เกินไป เหนื่อยมากเลย เราไปไหว้พระขึ้นภูเขาที่วัดถ้ าเสือกันมาเมื่อ



 
217 

 

 

เช้ า ตกบ่ ายมาที่ นี่ มั น เลยท าให้ เราเหนื่ อยมากๆ Yubin Chi  
(สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2560) 

“ไม่คิดว่าเส้นทางการพายเรือจะนานขนาดนี้ ผจญภัยมาก
ส่วนตัวแล้วไม่ชอบเท่าไหร่ ท าให้เครื่องส าอางหลุดถ่ายรูปลงอินสตรา
แกรมไม่สวยเลย” Xiao Lu (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2560) 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะให้ได้ว่า ความแตกต่างของผู้รับสารทั้งทางด้านพฤติกรรม
และความต้องการของผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงเนื้อหาสารและการเปิดรับสื่อแทบทั้งสิ้น 
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยเสนอแนะให้ชุมชนสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวที่ประชาชนใน
ชุมชนเป็นผู้ดูแลเอง เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงลึกกับนักท่องเที่ยวแตกต่างจากเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบริษัทน าเที่ยวทั่วไปในจังหวัดกระบี่ ที่มีเพียงข้อมูลการท่องเที่ยว
ทั่วไปเท่านั้น  

“อยากให้ชุมชนสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมา น่าจะให้
ข้อมูลการท่องเที่ยวได้ละเอียดกว่านี้” Marcel Saint (สัมภาษณ์, 8 
พฤษภาคม 2560) 

“ถ้าชุมชนมีเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์เป็นของตัวเองจะดี
มาก เพราะในเว็บไซต์ของบริษัททัวร์จะมีข้อมูลน้อย ส่วนใหญ่เน้น
ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวมากกว่า” Nicolaas Bliek (สัมภาษณ์, 
11 พฤษภาคม 2560) 

  จากข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า แนวคิดการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ
การท่องเที่ยวที่ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ดูแลเองนั้น มีความสอดคล้องกับจุดเด่นของบุคลากรในชุมชน
ที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนกล่าวคือ ประชาชนในชุมชนที่ประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สามารถให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ทั้งการให้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการต่อสู้ปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจนกระทั่งน ามาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศในป่าชุมชนได้อย่างครบถ้วนลึกซ้ึงสัมพันธ์กับสถานการณ์บริบทชุมชน และหากสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวนี้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน นอกจากสร้างความ
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แตกต่างในด้านเนื้อหาการน าเสนอของเว็บไซต์การท่องเที่ยวของชุมชนกับเว็บไซต์ของบริษัทน าเที่ยว
ทั่วไปแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกด้วย  

  จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ผลของการสื่อสารการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนทั้งในมุมมองของประชาชนภายในชุมชนและ
มุมมองของประชาชนภายนอกชุมชน ต่างมีจุดร่วมที่เดียวกันคือ ประสบผลส าเร็จจากความมือของ
ประชาชนทุกภาคส่วนภายในชุมชนทั้งในด้านการตัดสินใจร่วมกัน โดยในชุมชนมีการจัดประชุม
ประชาคมบ่อยครั้งเพ่ือตัดสินใจวางแผนในการด าเนินงานทุกขั้นตอนร่วมกันภายในชุมชน ด้านการ
สื่อสารระหว่างผู้น าชุมชนและประชาชนใน ที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ระยะที่ชุมชนประสบปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติจนกระทั่งเข้าสู่ยุคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้ไปประกอบกิจกรรมน าเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่” เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) และการสังเกตการณ์ 
(Observation) ในพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น  
44 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้น าชุมชนจ านวน 5 คน 2) กลุ่มประชาชนที่
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จ านวน 10 คน 3) กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการท่องเที่ยวของชุมชน จ านวน  9 คนและ 4) กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จ านวน 20 คน 
ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

2. เพ่ือวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

3. เพ่ือศึกษาผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่  1 สถานการณ์ปัญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชน 

สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ตอนที่ 2 การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 
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ตอนที่ 3 ผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

ตอนที่ 1 สถานการณ์ปัญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

สถานการณ์ปัญหาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ สามารถแบ่งตามล าดับเหตุการณ์ออกเป็น 3 ยุค

ดังนี้ 

1.1 ยุควิกฤตทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ. 2512 - 2534) 

 เป็นยุคที่ชุมชนประสบวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติโดยมีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ (1) รัฐบาล

เปิดสัมปทานป่าไม้ท าให้มีการตัดไม้ป่าชายเลนจ านวนมากเพ่ือน าไปเผาถ่านส่งขายยังต่างประเทศ (2) 

ระบบนิเวศของป่าชายเลนถูกท าลาย ชุมชนไม่มีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าท าให้จ านวนสัตว์น้ าลดลงอย่าง

รวดเร็ว (3) ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านแบบเดิม

ได้ และ(4) ประชาชนในชุมชนบางส่วนหันไปใช้วิธีการท าประมงผิดวิธีหรือเรียกอีกอย่างว่า  “การท า

ประมงเชิงท าลาย” กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของผู้น าชุมชนในยุคนี้คือ “การให้

ความรู้กับประชาชน” ใน 2 ประเด็นหลักคือ (1) ประเด็นเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชน (2) ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าประมงเชิงท าลาย เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนใน

ชุมชนเกิดการรับรู้ตระหนักถึงผลกระทบและเห็นถึงคุณค่า ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละเลิกการท าประมงเชิงท าลายและ

ร่วมกันพลิกฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนโดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน

ทดแทน  

1.2 ยุคการบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต่างถิ่นปี (พ.ศ. 2535  - 2539) 

 เป็นยุคที่ชุมชนประสบปัญหาการบุกรุกโดยเรืออวนรุน-อวนลากของนายทุนต่างถิ่น ซึ่งส่งผล

กระทบต่อชุมชน 2 ประการคือ (1) จ านวนสัตว์น้ าลดลง (2) เครื่องมือประมงของประชาชนในชุมชน

ถูกท าลายไม่สามารถประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้ กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
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ของผู้น าชุมชนในยุคนี้แบ่งออกเป็น 3 วิธีการ คือ 1) การรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม “ประมงพ้ืนบ้าน” เพ่ือ

ช่วยกันสอดส่องดูแล ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวในการปราบปรามเรืออวนรุน – อวนลาก ของชุมชน

จนสามารถปราบปราบเรืออวนรุน – อวนลากให้หมดไปจากชุมชนได้ส าเร็จ และ2) การออกกฎหมาย 

“ประกาศจั ดตั้ ง พ้ื นที่ ป่ าช าย เลนของชุ มชน เป็ น พ้ื นที่ ป่ าชุ มชน ” เพ่ื อปกป้ องคุ้ มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์น้ าในของชุมชน รวมทั้ง  3) จัดให้

มีหน่วยงานรับผิดชอบ ในที่นี้คือองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่เป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ดูแลรับผิดชอบโดยอ านาจหน้าที่ และนอกจากการใช้กลยุทธ์ในการแก้ไข

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการออกกฎหมาย “ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนเป็นพ้ืนที่

ป่าชุมชน”แล้ว ชุมชนยังได้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนในชุมชนได้รับจากการจัดตั้งพ้ืนที่ป่าชุมชน

ควบคู่อีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 คือ 1) ด้านนิเวศวิทยา ความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ด้านเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและ

จ านวนทรัพยากรสัตว์น้ าที่สามารถสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพประมงของประชาชนในชุมชน 3) 

ด้านการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆเพ่ือกระจายอ านาจใน

การจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชน และ4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ความผูกพันระหว่างวิถีชีวิต คน 

น้ าป่าที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานกลายเป็นความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆในชุมชน  

1.3 ยุคการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี (พ.ศ. 2540 – 

ปัจจุบัน) 

เป็ นยุคที่ ชุ มชนน าแนวคิดการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืนมาใช้ ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยมีสาสาเหตุหลักๆ 2 ประการคือ (1) กลุ่มผู้น าชุมชนค านึงถึง

ปริมาณสัตว์น้ าที่อาจลดลงอีกครั้งในอนาคตเนื่องจากประชาชนในชุมชนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นการ

ประกอบอาชีพประมงของประชาชนสูงขึ้นตาม  (2) กลุ่มผู้น าชุมชนต้องการให้ประชาชนในชุมชนมี

รายได้จากช่องทางอ่ืนนอกเหนือจากการท าประมง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นในยุคนี้กลุ่มผู้น าชุมชนใช้กลยุทธ์ “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยว”  

โดยค านึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การตัดสินใจร่วมกัน 2) การสื่อสารระหว่างผู้น ากับ
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ชาวบ้าน และ3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน

รูปแบบ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”โดยยึดหลักการเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน (2) ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน (3) 

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น/จุดเด่นของชุมชน (4) ความพร้อมของผู้ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว และ (5) การบูรณาการความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน ส่งผลให้การท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนของชุมชนประสบผลส าเร็จ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถ

ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

ตอนที่ 2 การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 1) กระบวนการ

สื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2) การศึกษาระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

 2.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้แบ่ งออกเป็นการศึกษาผู้ส่ง

สาร การศึกษาเนื้อหาสาร การศึกษาสื่อ/ช่องทางการสื่อสาร และการศึกษาผู้รับสาร ดังนี้ 

2.1.1 ด้านผู้ส่งสาร พบว่าผู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนมากที่สุดคือ “กลุ่มผู้น าชุมชน” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้น าชุมชนที่เป็นทางการและกลุ่มผู้น า
ชุมชนที่ไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มผู้น าชุนทั้ง 2 ลักษณะนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านความเป็นนักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือในฐานะผู้น าทางศาสนาของประชาชนในชุมชน 
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของประชาชนในชุมชน จึงก่อให้เกิดความคุ้นชินกับแนวทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ยังพบว่า
กลุ่มผู้น าชุมชนยังค านึงถึงความน่าเชื่อถือในแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกชุมชนในที่นี้คือ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เข้ามามีส่วนร่วมในการท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร
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ร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนให้ความเชื่อถือ ปฏิบัติตามค าแนะน าและให้ความร่วมมือในแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

 2.1.2  ด้านเนื้อหาสาร พบว่าชุมชนมีการน าเสนอเนื้อหาสารที่มีความเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละยุคเป็นส าคัญ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรู้ความเข้าใจเนื่องจากสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในชุมชน น ามาซึ่งการ
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความคาดหวังของชุมชน 

2.1.3 ด้านสื่อ/ช่องทางในการสื่อสาร พบว่าชุมชนมีการใช้สื่อและช่องทางที่หลากหลาย 
โดยสื่อ/ช่องทางในการสื่อสารที่มีบทบาทในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหลักๆ  
ได้แก่ สื่อ/ช่องทางการประชุม สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม ดังนี้ 

2.1.3.1 สื่อ/ช่องทางการประชุม พบว่าเป็นสื่อ/ช่องทางที่มีบทบาทมากที่สุด
ในการสื่อสารเพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการรวมกลุ่มพูดคุยในชุมชน  
2 ลักษณะคือ การพูดคุยแบบเป็นทางการและการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การพูดคุยแบบเป็น
ทางการของชุมชนในที่นี้คือ “การประชุมประชาคมหมู่บ้านและการประชุมประชาคมระดับต าบล” 
เป็นช่องทางที่ผู้น าชุมชนใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประชาชนในชุมชนเพ่ือวางแผน ท าข้อตกลงหรือชี้แจงขั้นตอนด าเนินงานกับประชาชน ส่วนการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการของชุมชนในที่นี้คือ “สภากาแฟ”เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการระหว่าง
กลุ่มผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนรวมทั้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองและมักใช้เป็นช่องทางใน
การรับฟังปัญหาและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนทั้งนี้ด้วยบริบทของชุมชนที่มักมีการ
ร่วมกลุ่มพูดคุยกันบ่อยครั้งตามร้านขายอาหารเช้าของชุมชนและบริเวณท่าเทียบเรือทั้งเก่าและใหม่
ของชุมชน จึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดช่องทางการสื่อสารในลักษณะดังกล่าว 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าสื่อ/ช่องทางการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนเพ่ือแจ้งข่าวสารและเปิดโอกาสให้มีการแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันภายในชุมชน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (two-way 

communication) ซึ่งผู้รับสารในที่นี้คือประชาชนในชุมชนสามารถโต้ตอบ (feedback) ได้ในทันที 

สร้างความคุ้นเคยและเข้าใจอันดีในการมีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของในชุมชน 
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2.1.3.2 สื่อบุคคล พบว่าชุมชนใช้สื่อบุคคลที่มีคุณลักษณะเด่นในการเป็นที่
ยอมรับและเคารพนับถือของประชาชนในชุมชนในฐานะผู้น าทางศาสนา เป็นสื่อในการ “เจรจาแบบ
บ้านต่อบ้าน” พูดคุยสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือฉันท์พ่ีน้องร่วมศาสนาเดียวกัน โดยโน้มน้าว
ใจประชาชนในชุมชนเฉพาะกลุ่มที่ใช้เครื่องมือประมงเชิงท าลายและปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมของชุมชนให้เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด ดังนั้น การใช้สื่อบุคคลใน
ลักษณะนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนในชุมชน สามารถโน้มน้าวใจ
ให้เกิดการยอมรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

2.1.3.3 สื่อกิจกรรม สื่อกิจกรรมเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ชุมชนใช้เป็นสื่อในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพบว่าชุมชนเลือกใช้สื่อกิจกรรมค านึงถึงความสอดคล้องของ
ประชาชนผู้รับสาร ซึ่งสามารถแบ่งประชาชนออกเป็น 2 กลุ่มคือ  ประชาชนภายในชุมชนและ
ประชาชนภายนอกชุมชน ส าหรับประชาชนภายในชุมชนพบว่า มีการใช้สื่อกิจกรรมในที่นี้คือกิจกรรม 
“ปลูกป่าชายเลน” ในการกระตุ้นจิตส านึกและแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งที่ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด้วยตนเอง ส าหรับประชาชนภายนอกชุมชนในที่นี้คือกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ชุมชนใช้สื่อกิจกรรมคือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
แสดงออกและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรในรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ซึ่งจาก
การใช้สื่อกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับประชาชนผู้รับสารตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าสื่อกิจกรรม
เป็นสื่อที่สามารถกระตุ้นการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในชุมชน 

2.1.4 ด้านผู้รับสาร พบว่าในการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้รับสารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆคือ 1) กลุ่มประชาชนในชุมชน และ 2) กลุ่มนักท่องเที่ยว  

2.1.4.1 กลุ่มประชาชนในชุมชน พบว่ากลุ่มประชาชนในชุมชนคือกลุ่มผู้รับ
สารหลักที่ชุมชนให้ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้ส่งสารในชุมชนจึงต้องท าการสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจและตอบสนองวัตถุประสงค์การสื่อสารของตนได้มากที่สุด โดยพบว่าผู้น าชุมชน
ค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้านของประชาชนผู้รับสารในชุมชน ได้แก่ ทักษะในด้านการสื่อสารของผู้รับ
สาร ทัศนคติของผู้รับสารและระดับความรู้ของผู้รับสาร 1) ทักษะในด้านการสื่อสารของผู้รับสาร โดย
มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและสามารถซักถามจนเกิดความเข้าใจได้ในทันที 2) ทัศนคติของผู้รับสาร ทั้งต่อตนเองที่พบว่า
ประชาชนในชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
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ของชุมชนได้ ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร พบว่าประชาชนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้น า ให้
ความเคารพไว้วางใจ ปฏิบัติตามค าชี้แนะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ทัศนคติต่อเนื้อหาสาร 
พบว่าเกิดการเปิดรับสารเนื่องจากเนื้อหาสารมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชน 3) ระดับความรู้ของผู้รับสาร พบว่าประชาชนในชุมชนมีความรู้ความใจในบริบทหรือ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีความ
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน 

 2.1.4.1 กลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่าเป็นกลุ่มผู้รับสารอีกกลุ่มหนึ่งที่ชุมชนให้
ความส าคัญ เนื่องจากส่งผลต่อการด ารงอยู่ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นชุมชนจึง
มุ่งเน้นด้านการสร้างทัศนคติที่ดีในด้านเนื้อหาสารในที่นี้คือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ให้นักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจและประสบความส าเร็จในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสามารถด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

2.2 ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

จากผลการวิจัยสามารถแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น  3 
ระดับคือ 1)การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร 2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร และ3) การมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้วางแผน  

2.2.1 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร จะเห็นได้จากการให้ข้อมูลข่าวสาร
ของผู้น าชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทั้ง 3 ยุคผ่านช่องทางหลักในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้กับประชาชนในชุมชนคือ “การจัดประชุมประชาคม”  

2.2.2 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร จะเห็นได้จากระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน 2 ด้าน คือ การรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน พบว่าผู้กลุ่มน าชุมชนรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการบริหารจัดการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับของชุมชน และด้านการเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  
พบว่ากลุ่มน าชุมชนเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชนว่าข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนที่น าเสนอไปได้รับการพิจารณาในการด าเนินการบริหารจัดการของชุมชน 
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2.2.3 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะเห็น

ได้จากระดับความร่วมมือของประชาชนในชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนมีบทบาทในการให้ความ

ร่วมมือกับผู้น าชุมชนทั้งการร่วมตัดสินใจและการเข้าร่วมด าเนินการบริหารจัดการของชุมชน โดยมี

การจัดตั้งกลุ่มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจากความต้องการของตนเองเพ่ือร่วม

ปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้น าชุมชน ทั้งยังสามารถก าหนดนโยบาย วางแผนในการสื่อสารด้วยตนเองโดยมี

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารของชุมชน

มากที่สุด ทั้งนี้ยังพบว่าการให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชนทั้งการร่วมตัดสินใจ การเข้าร่วมด าเนินการ

บริหารจัดการของชุมชนและก าหนดนโยบายวางแผนในการสื่อสารด้วยตนเองนั้นยังเป็นการเสริม

อ านาจแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยพบว่าประชาชนในชุมชนเกิดความมั่นใจและรู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของทรัพยากรร่วมกัน ค านึงถึงศักดิ์และสิทธิ์ในการปกป้องดูแลรักษารวมทั้งบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด้วยตนเองอีกด้วย 

ตอนที่ 3 ผลของการสื่อสารเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

จากผลการวิจัยพบว่า ชุมชนประสบความส าเร็จด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 

มิติ คือ 1) ด้านจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ของชุมชน และ 3) ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว จากความส าเร็จด้าน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนภายในชุมชน โดยผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแบ่งออกเป็น 

2 มุมมองดังนี้  

3.1  ผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ  - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่จากมุมมอง
ประชาชนภายในชุมชน 

3.2 ผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่   การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ  - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่จากมุมมอง
ประชาชนภายนอกชุมชน 
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3.1  ผลของการสื่อสารเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จากมุมมองประชาชน
ภายในชุมชน 

ผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมจากมุมของประชาชนภายในชุมชนแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และ 3) 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

 3.1.1 ด้านการบริหารจัดการ  

 จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้น าชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเปิดพ้ืนที่ของชุมชนเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดจิตส านึกความรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้เป็นทรัพยากรในการท่องเที่ยวของชุมชน 

 3.1.2 ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 

  ผู้น าชุมชนที่มีลักษณะเด่นจึงมีบทบาทในการโน้มน้าวประชาชนในชุมชน โดย
น าเสนอเนื้อหาสารและปรับใช้สื่อ/ช่องทางในการสื่อสาร ให้มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนเน้นการ
เข้าถึงประชาชนผู้รับสารอย่างทั่วถึงเป็นส าคัญ จึงก่อให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารน ามาซึ่งความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

 3.1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ประชาชนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมครอบคลุมทั้ง 2 ด้านคือ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ โดยเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโน้มการขาดแคลนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 2) ด้านการสื่อสาร โดยเสนอแนะให้มีการใช้สื่อ “เสียงตามสาย” ในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้นและการจัดท า “สื่อสิ่งพิมพ์” บอกเล่าความเป็นมาของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อสร้างอรรถรสในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

3.2 ผลของการสื่อสารเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ จากมุมมองประชาชน
ภายนอกชุมชน 
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ผลของการสื่อสารเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมจากมุมของประชาชนภายนอกชุมชน ในที่นี้คือ 
“กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ” แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) 
ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

3.2.1 ด้านการบริหารจัดการ 

ชุมชนประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว จาก
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวรับทราบถึงจุดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชนคือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความอุดมสมบูรณ์และการเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของทรัพยากรธรรมชาติ จากจุดแข็งดังกล่าวนี้สามารถสร้างความแตกต่างด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัดและก่อให้เกิดความ
ประทับใจกับนักท่องเที่ยวในภาพรวมหลักๆแบ่งออกเป็น  3 ด้านคือ 1) ด้านการให้บริการการ
ท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และ 3) สัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประชาชนในชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว 

 3.2.2 ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว  

การสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบ
ของการสื่อสารชุมชน โดยผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนมุ่งเน้นความสัมพันธ์
ระหว่าง ผู้ส่งสารและเนื้อหาของสาร และจากความสัมพันธ์ของผู้ส่งสารและการน าเสนอเนื้อหาสาร
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการเปิดรับสื่อหรือช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาสารที่หลากหลายของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน เกิดการบอต่อระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ย วด้วยกัน
อย่างกว้างขวาง 

 3.2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆสามารถสรุปได้ 2 ด้านคือ 1) ด้าน

การบริหารจัดการโดยเสนอแนะเกี่ยวกับระยะทางการพายเรือคายัคให้สั้นลง  2) ด้านการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน เสนอแนะให้ชุมชนสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ของชุมชนเป็นของตนเองเพ่ือสร้างความแตกต่างกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของบริษัทน าเที่ยวทั่วไป

โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวพบว่าที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของผู้รับ
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สารทั้งทางด้านพฤติกรรมความต้องการของผู้รับสาร และการเข้าถึงเนื้อหาสารการเปิดรับสื่อของผู้รับ

สารในที่นี้คือ “กลุ่มนักท่องเที่ยว” เป็นส าคัญ  

  จากผลการสื่อสารการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนทั้งในมุมมองของประชาชนภายในชุมชนและมุมมองของประชาชนภายนอก
ชุมชนตามที่ได้กล่าวมานั้น อาจสรุปได้ว่ามุมมองทั้ง 2 ด้านต่างมีจุดร่วมเดียวกันคือ “การสร้างความ
ร่วมมือของประชาชนในชุมชน” เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของชุมชนแห่งนี้  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นหัวใจส าคัญที่คอยหล่อเลี้ยง
วิถี ชี วิตความ เป็ นชุ มชนมาจวบจนปั จจุบั น  ทว่ าก ลั บมี อดี ตที่ เจ็บป วดจากการสูญ เสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในขณะเดียวกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการลุกขึ้นยืนของ
ชุมชนในการต่อสู้ แก้ไขปัญหาน าโดยผู้น าชุมชนที่มีจิตส านึกในความเป็นนักอนุรักษ์ สร้างความเชื่อม่ัน
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ถักทอจิตส านึกไปยังประชาชนจนก่อเกิดเป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตนเองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ร่วมกัน
ตัดสินใจ วางแผนในการด าเนินการร่วมกับกับผู้น าชุมชนในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
ท างานระบบภาคีที่มีการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในชุมชน ด าเนินการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชนจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ จากลักษณะดังกล่าวนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลนจังหวัด
กระบี่ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับ 
ขณิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ (2542) ได้อธิบายเกี่ยวกับกับลักษณะของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า เป็นชุมชนที่
สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหา สมาชิกของชุมชนมีจิตส านึกมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับชุมชน มีกระบวนการและ
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในลักษณะการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ร่วมกันก าหนดทิศทางความเป็นไปของ
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชน โดยมีการก าหนดแผนของชุมชนที่ครอบคลุมการพัฒนา
ในทุกๆด้านโดยค านึงถึงการพึ่งพาตนเองของชุมชนเป็นส าคัญ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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กับภาคี เช่น ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการในท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยัง
พบว่าชุมชนมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นชุมชนเข้มแข็งสอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย ดุลยเกษม และ
อรศรี งามวิทยาพงษ์ (2540) ที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดความเป็นชุมชนเข้มแข็งไว้ 
7 ประการคือ 1) ชุมชนต้องมีโครงสร้างทางสังคมแนวนอน 2) ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 3) 
ค่านิยมทางศาสนา และ 4) การเรียนรู้เพ่ือชีวิต 5) กลุ่มผู้น าตามธรรมชาติ 6) ระบบความสัมพันธ์เชิง
สังคมที่แน่นแฟ้น และ 7) กลไกเอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เมื่อวิเคราะห์ตามผลการวิจัยพบว่า ชุมชนท่า
พรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ เป็นชุมชนที่มีโครงสร้างทางสังคมแนวนอน ประชาชนในชุมชนมีความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน มีการท าประมงพ้ืนบ้านที่สะท้อนถึงการบริโภคและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง พออยู่พอกินพ่ึงพาตนเองได้ มีความเชื่อและค่านิยมทางศาสนาที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือการนับถือศาสนาอิสลาม ให้ความเคารพนับถือผู้น าทางศาสนา
น ามาซึ่งความเข้าอกเข้าใจ รักใคร่สามัคคีภายในชุมชนก่อให้เกิดกลไกเอ้ือต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์
ภายในชุมชน มีการติดต่อ พูดคุย พบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง น ามาซึ่งภาพรวมของความเป็นชุมชนเข้มแข็งตามที่หาญศึก ทรงสวัสดิ์ (2550) กล่าวว่า 
ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา 3 ส่วนโดย
สามารถอภิปรายผลที่เป็นประเด็นส าคัญตอบปัญหาน าการวิจัยดังนี้ 

5.1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่  

จากการวิเคราะห์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน พบว่าชุมชนเน้นใช้
หลักการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ชุมชนเป็นหลัก โดยผู้วิจัยสามารถน ามา
วิเคราะห์จากผลการวิจัยได้ว่า ในระยะที่ชุมชนประสบวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติทั้งในยุคที่ 1วิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ปี (พ.ศ.2512 -2534) และยุคที่ 2 การบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวน
ลากของนายทุนต่างถิ่น ปี  (พ.ศ. 2535  - 2539) ชุมชนใช้หลักการด าเนินงานในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ขั้นตอนโดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มจากความต้องการของประชาชนในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนด้วยตนเองในรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน การเข้า
ร่วมกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน เป็นต้นพร้อมทั้งมีการออกกฎหมายควบคุมในลักษณะการจัดท าข้อบัญญัติ
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ท้องถิ่นเพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่ของชุมชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการรับผิดชอบ
ร่วมกันตามอ านาจหน้าที่ สอดคล้องตามที่ วิชัย เทียนน้อย (2538) ได้อธิบายหลักการด าเนินงานใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือ เริ่มต้นจากการให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้เกิด
การตระหนักรู้ หวงแหนและต้องการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตน น ามาซึ่งการจัดตั้ง
ชมรมหรือสมาคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สามารถให้การสอดส่องดูแลอย่างทั่วถึง จากนั้นท าการการออกกฎหมายควบคุม เพ่ือน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหน่วยงานร่วม
รับผิดชอบ ผสานความร่วมมือของประชาชนและน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และนอกจากหลักการดังกล่าวแล้วพบว่าชุมชนยังมี
การใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เจาะจงลึกลงไปในรูปแบบของการจัดตั้ง  “ป่าชุมชน” 
โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการเพ่ือจัดสรรการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับ เสน่ห์ จามริก และคณะ (2536) ได้ให้
อธิบายถึงป่าชุมชนไว้ว่า เป็นกระบวนการทางสังคมหรือการรวมตัวกันของภาคประชาชนในระดับ
ชุมชน หรือระบบเครือข่ายของระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน น้ าป่าไม้ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและก่อเกิดเป็นรูปธรรมในการจัดการทรัพยากรให้
เกิดความมั่นคงในการด ารงชีพของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้การจัดตั้งป่าชุมชนของชุมชนท่าพรุ -อ่าว
ท่าเลน จังหวัดกระบี่ยังได้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์และการได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนของประชาชน
ในชุมชนที่หลากหลายด้านทั้งด้านนิเวศวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือเมื่อระบบ
นิเวศสมดุลป่าไม้อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชนมีจ านวนมากขึ้นจึงเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ
ของประชาชนในชุมชน และด้านการเมือง เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานในการกระจาย
อ านาจการจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชน ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างวิถีชีวิต คน กับทรัพยากรธรรมชาติสั่งสมเป็นความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆของชุมชน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกาญจนา คุ้มทรัพย์ (2558) ศึกษาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดอนหมู จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการจัดการป่าชุมชนโดยประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนเข้ากับพัฒนาชุมชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จากนั้นเมื่อบริบทสถานการณ์ชุมชนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่ 3 เป็นยุคที่ชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปี (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) พบว่าชุมชนปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
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ของชุมชน โดยลดการท าอาชีพประมงของประชาชนน าทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาปรับใช้เป็น
ทรัพยากรในการท่องเที่ยวเพ่ือจูงใจให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
แฝงกลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในชุมชนเป็นกลไกในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแต่อย่างใด สอดคล้อง
ตามที่บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism)  ไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างดีเยี่ยม มีการ
ปรับปรุงธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสร้างผลก าไรอย่างเป็นธรรมชุมชนท้องถิ่นได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม กระท าการท่องเที่ยวโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่
กระทบเลยอย่างยืนยาว ทั้งนี้จากการน าแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นแก่นของการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยมีนัยส าคัญในการผสานความรู้ความเข้าใจของชุมชน
ครอบคลุมในมิติต่างๆทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน มิติทาง
การเมืองในการสร้างบทบาทในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่
การท่องเที่ยว และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติจนกระทั่ง
สามารถน ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสร้างรายได้มหาศาลให้กับประชาชนในชุมชน  ก่อให้เกิด
แรงจูงใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตามที่ กาญจนา แก้วเทพและคณะ (2549 ) ได้เน้นย้ าเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้หากปราศจากความ
ร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าจะด้วยเรื่อง ( ป่า น้ า อากาศ ดิน ต้นไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ)  

5.1.2 การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
สู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

จากการวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า ชุมชนให้ความส าคัญ
กับทุกองค์ประกอบในการสื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร(S) เนื้อหาสาร(M) สื่อ/ช่องทาง(C) และผู้รับสาร(R) ใน
การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2558) ที่
ศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : 
โครงการตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี พบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสารเพ่ือการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมี 4 ส่วนคือผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร สื่อ และผู้รับสาร ทั้งนี้ชุมชน
ท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่นอกจากการให้ความส าคัญกับทุกองค์ประกอบในการสื่อสารแล้ว ยัง
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ค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทชุมชนเป็นหลัก มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้รับสาร
อย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ในเนื้อหาสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนและ
น าไปสู่การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในแต่ละยุค สอดคล้อง
กับพรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ (2559) ที่ได้อธิบายถึงการสื่อสารชุมชนว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอด รับรู้
ข่าวสารระหว่างกันของกลุ่มคนในชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ทั้ง
พ้ืนที่ทางภายภาพและพ้ืนที่ทางจิตใจ มีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบพบว่า ชุมชนมีความโดด
เด่นด้านผู้ส่งสาร ที่มีผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารหลักโดยท างานร่วมกันระหว่างผู้น าที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบกับลักษณะเด่นของผู้น าชุมชนทั้งการเป็นที่เคารพนับถือในฐานะ
ผู้น าทางศาสนาและด้านการเป็นอนุรักษ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร เกิดการเปิดรับสาร ยอมรับเชื่อถือและให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการ
ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สอดคล้องตามที่เดวิท เบอร์โล (Berlo, 
1960) ได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านผู้ส่งสารไว้ว่าผู้รับสารจะถอดรหัสสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องให้ความเชื่อถือต่อผู้ส่งสารและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร เช่นเดียวกับงานวิจัยของศรีลัดดา อุทยา
รัตน์และวีณา แก้วประดับ (2555) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาถ้ าค้างคาว วัดเขาช่องพราน ต.เตาปูน จ.ราชบุรี พบว่า
การสื่อสารชุมชนมีผู้น าชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวารแก่ชาวบ้านในชุมชนประกอบด้วยกลุ่มผู้น าชุมชน 2 
ลักษณะคือ ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ เจ้าอาวาส พระ ครูในโรงเรียนเป็นต้น  

ส่วนในด้านเนื้อหาของสารจากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ชุมชนมุ่งเน้นการน าเสนอ
เนื้อหาสารที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่าย เกิดความสนใจในเนื้อหาสารเนื่องจากสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงและวิถีชีวิตของตนเอง จึงกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชน สอดคล้องกับก าจร หลุยยะพงศ์ (2557) กล่าวว่าเนื้อหาของการสื่อสารชุมชนต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีจะท าการสื่อสารออกไปยังชุมชนผู้รับสาร ซึ่งเนื้อหาสารในลักษณะนี้ได้ผล
ดีกว่าการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
ความคาดหวังของชุมชนได้เป็นอย่างดี  
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การใช้สื่อ/ช่องทางการสื่อสารของชุมชนจากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ชุมชนมีการ
ใช้สื่อและช่องทางที่หลากหลายโดยเน้นการใช้สื่อการประชุมมากที่สุด เพราะเป็นสื่อ/ช่องทางที่
ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนในการแจ้งข่าวสารและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็นน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันภายในชุมชน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) ซึ่งผู้รับสารในที่นี้คือประชาชนในชุมชนสามารถโต้ตอบ (feedback) ได้ในทันที 
สร้างความคุ้นเคยและเข้าใจอันดีในการมีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2549) กล่าวว่าการสื่อสาร
ในลักษณะเวทีประชุมจะเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เน้นย้ าถึงการที่ทุก
ฝ่าย “เข้าร่วมปรึกษาหารือกัน” โดยไม่มีการผูกขาดบทบาทกันไว้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ได้มุ่งเน้น
การแพ้ชนะในความคิดของตนเอง แต่เป็นการสื่อสารที่ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน
แบบ “พบกันครึ่งทาง” บนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกัน นอกจากสื่อ/ช่องทางการประชุม
ที่ชุมชนใช้มากที่สุดจากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สื่อบุคคล เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ชุมชนให้น ามาใช้ 
ในสถานการณ์บริบทชุมชนที่ต้องการการโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชน โดยชุมชนใช้สื่อบุคคลที่มีคุณลักษณะเด่นในการเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของประชาชน
ในชุมชนในฐานะผู้น าทางศาสนา“เจรจาแบบบ้านต่อบ้าน” พูดคุยสร้างความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือฉันท์พ่ีน้องร่วมศาสนาเดียวกัน โน้มน้าวใจประชาชนให้เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมละเลิกการท าประมงเชิงท าลายได้ในที่สุด สอดคล้องตามที่เสถียร เชยประทับ (2525) 
กล่าวว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นวิธีที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจผู้รับสาร เกิดการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารแบบยุคลวิธีสามารถจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝังรากลึกได้ทั้งยังสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประชาชนในชุมชนอีกด้วย  

ด้านผู้รับสารจากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เกิดการตอบสนองและเปิดรับสารได้นั้นเกิดจากการที่ผู้น าชุมชนค านึงถึงองค์ประกอบ  3 ด้านของ
ประชาชนผู้รับสารในชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของเดวิท เบอร์โล (Berlo, 1960) ที่ได้เสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน
ผู้รับสารไว้ 3 ด้านคือ 1) ทักษะในด้านการสื่อสารของผู้รับสาร 2) ทัศนคติของผู้รับสาร ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้ส่งสารและเนื้อหาสาร 3) ระดับความรู้ของผู้รับสาร เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับผล
การศึกษาพบว่า ชุมชนค านึงถึงทักษะในด้านการสื่อสารของผู้รับสาร โดยมุ่งเน้นการพูดคุยทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและสามารถ
ซักถามจนเกิดความเข้าใจได้ในทันที น ามาซึ่งทัศนคติที่ดีดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถ
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เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ โดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของผู้น าชุมชน ให้ความเคารพไว้วางใจปฏิบัติตามค าแนะน าเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารอย่างเห็นได้ชัด ส่วนทัศนคติต่อเนื้อหาสาร ประชาชาชนใน
ชุมชนเปิดรับสารเนื่องจากมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนผู้รับสารอีกด้วย สอดคล้องตามที่ก าจร หลุ ย
ยะพงศ์ (2557) ได้กล่าวถึงผู้รับสารของการสื่อสารชุมชนไว้ว่า ต้องให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
ความเชื่อพฤติกรรมและความต้องการของชุมชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อการ
เปิดรับสารและการยอมรับสารจากผู้ส่งสารเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่นเดียวกับผู้รับสาร
ภายนอกชุมชนที่มุ่งเน้นด้านการสร้างทัศนคติที่ดีในด้านเนื้อหาสารคือ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เป็น
ส าคัญ เนื่องจากชุมชนมีจุดอ่อนในด้าน “สื่อชุมชน” ดังนั้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศซึ่งเป็นเนื้อหาสารในการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนจึงสามารถท าหน้าที่เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

 ทั้งนี้นอกจากการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุม
แล้วนั้น ชุมชนยังมีลักษณะการมีส่วนร่วมในด้านการสื่อสารที่เรียกว่า “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม” ที่
เด่นชัด จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ชุมชนมีระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่สามารถวัดได้ 
3 ระดับ สอดคล้องตามที่ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้จัดแบ่งระดับการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมไว้ 3 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร และการมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้วางแผน เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้รับสารของประชาชนในชุมชน เกิดจากการที่ผู้น าชุมชนให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การมีส่วนร่วมในฐานะผู้
ส่งสารเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการบริหาร
จัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับของชุมชน และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน คือความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชนกับผู้น าชุมชนในการตัดสินใจและการเข้าร่วมด าเนินการบริหารจัดการของชุมชน 
ที่มีการจัดตั้งกลุ่มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากความต้องการของตนเองเพ่ือร่วมปฏิบัติงาน
กับกลุ่มผู้น าชุมชน ทั้งยังสามารถก าหนดนโยบาย วางแผนในการสื่อสารด้วยตนเองโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารของชุมชนมาก
ที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่า การใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
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พัฒนาศักยภาพของเยาวชน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการท างานก่อให้เกิดการไหลเวียน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผู้ผลิตรายการเกิดการสร้างสรรค์เนื้อหารายการที่
เหมาะสมกับเยาวชน จากผลการวิจัยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้ง  3 ระดับดังกล่าวผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเกิดการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดความมั่นใจและรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม ของนคร ส าเภาทิพย์ (2542) 
ที่ได้อธิบายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีมีบทบาทในด้าน
ต่างๆทั้งการเริ่มวางแผนปฏิบัติงาน การมีอ านาจในการตัดสินใจในการท ากิจกรรมของชุมชน เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการจัดการควบคุมตนเอง สามารถก าหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองได ้

 จากการวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยยังสามารถวิเคราะห์การสื่อสารของชุมชนได้ว่าเป็นการสื่อสารที่
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร
ของชุมชนตามแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้อธิบายถึงลักษณะการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม คือ เป็นการสื่อสารที่เน้นแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม มีเป้าหมายในการสร้างความหมาย
ร่วมกัน (shared meaning) มีการสลับบทบาทระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีทิศทางการไหลของ
สารรอบทิศทาง  เป็นการสื่อสารที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในทุกระดับ มี
เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวข้องกับชุมชน ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง และสื่อนั้นต้องเน้นการ
มีส่วนร่วม เป็นการสื่อสารที่ผลของการสื่อสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า ชุมชนท่าพรุ- อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่มีเป้าหมายในการสร้างความหมายร่วมกันในการ
ปกป้องฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เน้นการสื่อสารแบบจ าลองเชิงพิธีกรรมที่มีแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันมากกว่าการสื่อสารในรูปแบบบนลงล่าง จะเห็นได้จากช่องทาง“การประชุม” ที่ชุนชนใช้เป็น
ช่องทางหลักในการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางและทิศทางการไหลของสารรอบ
ทิศทาง ทั้งจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบนและในระดับเดียวกัน เกิดการมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชนมี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งระดับการผลิต การเผยแพร่และการวางนโยบายร่วมกัน โดยชุมชนมุ่งเน้น
การน าเสนอมีเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยู่เสมอ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพ่ือเสริมพลังให้กับประชาชนในชุมชนในแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเองทั้งนี้ชุมชนยังใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นได้จากการใช้สื่อบุคคลเพ่ือโน้มน้าวประชาชนน ามาซึ่งการมี ส่วนร่วม
ภายในชุมชน  
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ดังนั้นสามารถสรุปภาพรวมของการสื่อสารของชุมชนได้ว่า การสื่อสารในแต่ละยุคมี
ความส าคัญในการสร้างพ้ืนฐานการสื่อสารที่ดีไปยังยุคถัดไปอย่างเป็นระบบ โดยจะเห็นได้จากในยุค
แรกที่เน้นการสื่อสารในรูปแบบการพูดคุยเป็นหลัก ต่อมาในยุคที่สองนอกจากการพูดคุยที่เป็นพ้ืนฐาน
หลักการสื่อสารของชุมชนแล้วยังมีการใช้เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และในยุคที่สามถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการ
สื่อสารที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทั้งการสื่อสารภายในชุมชนและการจัดท าสื่อออนไลน์จากจาก
ภายนอกชุมชนร่วมด้วย โดยทั้งหมดนี้ล้วนมีประชาชนในชุมชนเป็นกลไกส าคัญและมีบทบาทในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตใน
ด้านการนับถือศาสนาอิสลามของประชาชนที่มีอิหม่ามชุมชนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้
เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนได้อีกด้วย เป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
เห็นได้ชัด สอดคล้องตามที่กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้ให้ความหมายการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมกล่าวว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็นการสื่อสาร
รูปแบบหนึ่งที่ส าคัญของการสื่อสารชุมชน เป็นการสื่อสารที่ด าเนินการตามหลักประชาธิปไตยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ การสื่อสาร เป็นการสื่อสาร  “ของชุมชน โดย
ชุมชน และเพ่ือชุมชน” 

5.1.3 ผลของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น  2 ด้าน คือ 1) 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 2) ด้านการสื่อสารของชุมชน  

1) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จากการวิเคราะห์ผลของการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนผู้วิจัย
พบว่า ประชาชนภายในชุมชนและประชาชนภายนอกชุมชนในที่นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความเห็ น
ตรงกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดดเด่นและแตกต่างจากสถานที่
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  “ป่าชุมชน” ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่
ประชาชนในชุมชนใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจได้แก่ ถ้ าจระเข้ แคนยอน อ่าวทราย รวมอยู่ด้วยก่อให้เกิดความหลากหลายน่าสนใจจึงเอ้ือ
ต่อการท ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์ กราปัญจะ 
(2554) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน – บ้าน
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ท่าพรุ ต าบลเขาทองอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่พบว่าชุมชนมีศักยภาพเหมาะสมในการด าเนินการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2) ด้านการสื่อสารของชุมชน จากการวิเคราะห์ผลของการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนผู้วิจัยพบว่า การสื่อสารของชุมชน
วัดผลออกเป็น 2 มุมมองคือ การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากมุมมองของประชาชนภายใน
ชุมชนและการสื่อสารการท่องเที่ยวจากมุมมองของประชาชนภายนอกชุมชน โดยการสื่อสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมจากมุมมองของประชาชนภายในชุมชนมีการปรับใช้สื่อ/ช่องทางการสื่อสารที่ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับบริบทชุมชน มุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนผู้รับสารเป็นส าคัญโดยมีผู้น าชุมชนที่มี
ลักษณะเด่นเป็นผู้ส่งสารหลักให้กับประชาชนในชุมชนจึงก่อให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสารน ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณี ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบว่า
องค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน ทั้งผู้รับสาร(S) เนื้อหาสาร(M) สื่อ/ช่องทาง(C) และผู้รับสาร(R) ท า
ให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ส่วนการสื่อสารการท่องเที่ยวจากมุมมองของ
ประชาชนภายนอกชุมชนในที่นี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยว จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าชุมชน
ประสบความส าเร็จด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวจากความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะของ เนื้อหาสาร
การท่องเที่ยวของชุมชน  สอดคล้องตามแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2557) ที่ได้แบ่งแง่มุม
การศึกษาเนื้อหาสารกับการท่องเที่ยวออกเป็น 2 พ้ืนที่คือ พ้ืนที่การท่องเที่ยวในสื่อได้แก่ เนื้อหาข่าว
การท่องเที่ยวในหน้าหนังสือพิมพ์ รายการท่องเที่ยวในโทรทัศน์ เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นต้น 
และพ้ืนที่การท่องเที่ยวในลักษณะของเนื้อหาสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การเดิน
ป่า ล่องแพ เที่ยวดูชม จับจ่ายซื้อของ เป็นต้น  ซึ่งเนื้อหาสารการท่องเที่ยวของชุมชนในที่นี้คือ “การ
พายเรือคายัคในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ที่สามารถก่อให้เกิดสื่อและช่องทางการสื่อสารจาก
ภายนอกชุมชนที่หลากหลายได้แก่ สื่อบุคคลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันเองที่มีการบอกต่อแบบ
ปากต่อปากทั้งในพ้ืนที่โลกจริงและการบอกต่อในพ้ืนที่โลกเสมือนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต รวมทั้งการ
จัดท าเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ของบริษัทน าเที่ยว ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และเข้าถึงเนื้อหาสารในวงกว้างโดยจะเห็นได้จากความหลากลายทางเชื้อ
ชาติและทวีปของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจนประสบผลส าเร็จสามารถน ามาใช้เป็นเนื้อหาสารใน
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ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เณริศา 
ชัยศุภมงคลลาภ (2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวขิงชุมชนตลาดน้ า
ยามเย็นอัมพวา ที่ กาญจนา แก้วเทพ. (2557) สรุปว่า การสื่อสารภายในชุมชนเป้าหมายอยู่ที่การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจของจัดการท่องเที่ยว
แบบทางเลือก และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
การท่องเที่ยวของชุมชนในข้างต้น สิ่งที่สอดคล้องกับชุมชนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่นั้น 
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของการสื่อสารในแต่ละองค์ประกอบทั้งผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร สื่อ /ช่องทาง
และผู้รับสาร ล้วนมีความส าคัญในการก่อให้เกิดรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและมีบทบทบาทใน
การกระตุ้นการรับรู้และก่อให้เกิดมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั้งสิ้น 

 

5.3 ข้อแสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 

  5.3.1.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  

  1) ชุมชนควรส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การท างานระบบภาคีเครือข่าย ใน
การประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษากลุ่มอันดามัน  
สมาคมเพ่ือการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคเอกชนที่สามารถจัดกิจกรรมหรือจัดโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนได้ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัด
กระบี่ เป็นต้น เพ่ือเป็นการขยายเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้อย่างกว้างและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) ชุมชนควรมีการรวมกลุ่ม จัดท าผลิตภัณฑ์งานฝีมือโดยใช้วัตถุดิบจากป่า
ชายเลน เช่น โคมไฟที่ประดิษฐ์จากผลแก่ของตะบูนขาว หรือต้นตีนเป็ดทะเลมาตกแต่งด้วยกิ่งของต้น
โกงกาง เสื้อผ้ามัดย้อมชายเลน โดยน าผลแก่ของตะบูนขาวมาใช้ท าเป็นสีย้อมผ้าจากป่าชายเลน และ
ของเล่นรูปสัตว์ต่างๆ ประดิษฐ์จากผลแก่ของต้นตีนเป็ดทะเลหรือใบแก่ของต้นปรง เป็นต้น ส าหรับ
เป็นของที่ระลึกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ทั้งยังสามารถบ่ง
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บอกถึงอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชนและใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน
อีกช่องทางหนึ่งได้อีกด้วย 

5.3.1.2 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  1) ชุมชนเน้นสื่อบุคคลและช่องทางการประชุม ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันพบว่าประชาชนในชุมชนนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เฟสบุ๊ค (facebook) ไลน์ (Line) ในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนมากขึ้น ดังนั้น
ชุมชนสามารถสร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊ค (facebook) หรือไลน์ (Line) เพ่ือใช้ในการติดต่อ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในชุมชนโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ กล่าวคือชุมชนไม่
จ าเป็นต้องจัดประชุม ประชาชนในชุมชนก็สามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 

  2) กลุ่มผู้น าชุมชนเป็นผู้ส่งสารที่มีบทบาทมากที่สุดในการสื่อสารเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นชุมชนควรส่งเสริมประชาชนในชุมชนร่วม
ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารมากขึ้น เช่น การแจ้งข่าวสารจากหมู่บ้านต่างๆภายในชุมชน การให้ค าแนะน า
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น 

5.3.1.3 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน 

1) ชุมชนควรมีการสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้กับเยาวชนในชุมชน 

โดยปลูกฝังเยาวชนให้เกิดจิตส านึกและเห็นคุณค่าของ “ป่าชุมชน” ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนใช้เป็น

ทรัพยากรในการท่องเที่ยว เพ่ือให้เยาวชนสามารถท าหน้าที่ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กับกลุ่มนักท่องเที่ยวสืบต่อไป 

  2) ชุมชนควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ “อินเตอร์เน็ต” โดยการสร้างเฟซบุ๊คแฟนเพจ (facebook fanpage) เพ่ือน า
รูปภาพและบรรยากาศการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนมาเผยแพร่ เป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวการเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็วสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนกับกลุ่มประชาชนในชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยใช้

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  2) ควรมีการศึกษาเรื่องการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

การสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะการสื่อสารที่มีความ

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

  3) ควรมีการศึกษาการสื่อสารการตลาดของบริษัทน าเที่ยวภายในจังหวัด

กระบี่เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน 

  4) ควรมีการศึกษาการสื่อสารการท่องเที่ยวแบบเจาะลึก เนื่องจากใน

อนาคตจะมีการขยายท่าเทียบเรือเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยว

ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารการท่องเที่ยวระหว่าง

ประชาชนในชุมชนจึงมีขั้นตอนและกระบวนการที่สลับซับซ้อน เหมาะที่จะน ามาเป็นประเด็นในการ

ศึกษาวิจัยในอนาคต 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง 

 ประวัติความเป็นมา 

 เดิมต าบลเขาทอง เป็นต าบลที่มี 13 หมู่บ้าน เป็นต าบลขนาดใหญ่ ความเป็นมาของต าบลชื่อ
ต าบลเขาทอง เนื่องจากในอดีตมีการชุดแร่บริเวณต าบลนี้ แร่ที่ขุดมีลักษณะสีแร่คล้ายทองเหลือง
ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นแร่ทองค า จึงเรียกต าบลนี้ว่า เขาทอง ซึ่งในปัจจุบันต าบลเขาทองมี  6 หมู่บ้าน
เพราะมีการแยกหมู่บ้านไปตั้งต าบลใหม่คือต าบลหนองทะเล เมื่อปี พ.ศ. 2522 

 ต าบลเขาทองอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองกระบี่ ประมาณ 24 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
180 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ทางทะเลประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ทางบกประมาณ 69 
ตารางกิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทองตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ต าบลเขาคราม   อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้   ติดต่อกับ   ต าบลหนองทะเล   อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต าบลทับปริก   อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ทะเลอันดามัน   อ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลเขาทอง ทางตอนเหนือประกอบด้วยภูเขา สลับกับ
สภาพพ้ืนที่ราบลุ่ม มีที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันตก บริเวณทางใต้มีสภาพเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับ
กับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น บริเวณตะวันตกเฉียงใต้  มีสภาเป็น พ้ืนที่ชายฝั่ งติดกับทะเลอันดามัน 
ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 25 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะห้อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สวยงามติดอันดับโลก 
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1.3 ลักษณะของไม้และป่าไม้  

ไม้และป่าไม้ต าบลเขาทองเป็นพรรณไม้ในเขตร้อนชื้น ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่เป็นไม้เกษตรเช่น 
ต้นยางพารา ต้นทุเรียน และผลไม้ต่างๆ พ้ืนที่ทางชายฝั่งมีพรรณไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง ต้น
แสม ต้นปรง ฯลฯ พ้ืนที่ป่าในต าบลเขาทองมีพ้ืนที่ป่าส าคัญคือ พ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านท่าพรุ – อ่าวท่า
เลนและพ้ืนที่ป่าบนภูเขา เช่น เขาทอง เขาคาหยัม เขาปากเบน เป็นต้น 

2.ด้านการเมือง /การปกครอง 

 เขตปกครอง 

 ต าบลเขาทองแบ่งเขตปกครองเป็นหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1 บ้านในสระ 

  หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง 

  หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน 

  หมู่ที่ 4 บ้านน้ าโครมโครม 

  หมู่ที่ 5 บ้านท่าพรุ 

  หมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง 
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3. ประชากร  

ข้อมูลส านักทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

ที ่  หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน
หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านในสระ 956 981 1937 560 

2 บ้านเขาทอง 443 421 864 239 
3 บ้านท่าเลน 309 300 629 252 

4 บ้านน้ าโครมโครม 505 495 1,000 316 

5 บ้านท่าพรุ 404 400 804 175 
6 บ้านท่าทองหลาง 719 700 1,419 380 

 รวม 3,356 3,297 6,653 1,922 

4. สภาพสังคม 

 4.1 การศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 แห่ง  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า 

โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 
2. โรงเรียนบ้านคลองทรายประชาอุทิศ 
3. โรงเรียนบ้านเขาทอง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา(สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่) จ านวน 1 แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า (โรงเรียนขยายโอกาส) 

 4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านในสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านในสระ 
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 4.3 อาชญากรรม 

 ป้อมต ารวจชุมชนประจ าต าบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง 

5. การคมนาคมขนส่ง 

 มีเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

ที ่  หมู่บ้าน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง 
จ านวน (สาย) จ านวน (สาย) จ านวน (สาย) 

1 บ้านในสระ 5 3 3 
2 บ้านเขาทอง 2 2 2 

3 บ้านท่าเลน 5 3 1 

4 บ้านน้ าโครมโครม 3 2 2 
5 บ้านท่าพรุ 4 2 1 

6 บ้านท่าทองหลาง 1 2 1 

 รวม 20 14 10 

ตารางแสดง : เส้นทางคมนาคม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) 

6. เศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร  

หมู่ที่ พื้นที่
ทั้งหมด 

(ไร่) 

พื้นที่ 
ท านา 

พื้นที่
ปลูก
ผลไม้ 

พื้นที่
ปลุกไม้
ยืนต้น 

พื้นที่
ปลูกพืช

ไร ่

พื้นที่
ปลูก

พืชผัก 

พื้นที่รก
ร้าง 

พื้นที่
การเกษตร

อ่ืนๆ 

1 20,672 - 670 7,590 - 3 91 4,659 
2 7,925 - 299 2,769 - 1 64 3,496 

3 9,703 - 82 684 - - 223 7,854 
4 11,350 - 358 5,577 - 1 62 4,762 

5 7,121 - 67 3,972 - 1 117 2,882 

6 11,354 - 281 5,049 - 1 49 5,537 
รวม 68,125 0 1,757 25,641 0 7 606 29,157 

(ข้อมูลจากแผนพัฒนาเกษตรจังหวัดกระบี่) 
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6.2 การประมง 

ประเภท ประมงชายฝั่ง ปลาน้ าจืด (บ่อ) ปลาทะเล 
(กระชัง) 

อ่ืนๆ 

จ านวนราย 103 17 3 - 

(ข้อมูลจากแผนพัฒนาเกษตรจังหวัดกระบี่) 

6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่ที ่ โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

ห่าน 
(ตัว) 

นก 
(ตัว) 

อ่ืนๆ 
(ตัว) 

1 33 - - 67 - 60 1,500 - - - 
2 17 - - 84 - 72 350 - - - 

3 - - - 22 - 30 106 - - - 
4 10 - - 54 - 45 320 - - - 

5 12 - - 28 - 54 330 - - - 

6 13 - - 29 - 68 248 - - - 
รวม 85 0 0 248 0 330 2,854 0 0 0 

(ข้อมูลจากแผนพัฒนาเกษตรจังหวัดกระบี่) 

6.4 การท่องเที่ยว 

มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบลดังนี้ 

 - ถ้ าสระแก้ว 

 - หมู่เกาะห้อง 

- เขาขนาบน้ า 

- อ่าว่าเลน 

- เขาเขียน 

- ป่าชายเลนบ้านคลองกรวด 

- ป่าชุมชนบ้านท่าพรุ 
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- แหลมจมูกควาย 

- คลองธารทิพย์ 

- คลองน้ าผุด 

6.5 การประกอบอาชีพ 

มีกลุ่มอาชีพท้ังหมด 4  กลุ่ม 

- กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน  หมู่ที่ 5 

- กลุ่มเรือน าเที่ยว  หมู่ที่ 3 

- กลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 

- กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า  หมู่ที่ 6 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ 

วัดและส านักสงฆ์   จ านวน 1 แห่ง 

 วัดในสระ   หมู่ที่ 1 บ้านในสระ 

 

 มัสยิด     จ านวน 9 แห่ง 

  1.บ้านในสระ   มัสยิดจ าปาสระ 

2.บ้านเขาทอง   มัสยิดมะขามทองและมัสยิดประชาพัฒนา 

3.บ้านท่าเลน   มัสยิดบ้านท่าเลน 

4.บ้านน้ าโครมโครม  มัสยิดสันติประชาสรรค์และมัสยิดอัรรอมาน 

5.บ้านท่าพรุ   มัสยิดพัฒนาอิสลามบ้านท่าพร ุ
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6.บ้านท่าทองหลาง  มัสยิดบ้านคลองกรวดและมัสยิดประชาบ ารุง 

 ศาลเจ้า     จ านวน 1 แห่ง 

  ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น  หมู่ที่ 1 บ้านในสระ 

7.2 ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในต าบลเขาทองจะเกี่ยวข้องกับศาสนา และความเชื่อใน
ท้องถิ่น  

1. งานประเพณีสารทเดือนสิบ 
เดือนสิบเป็นประเพรีส าคัญของชาวใต้เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ขนมท่ีขาดไม่ได้คือขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือขนมไข่ปลา 
2. งานประเพณีรดน้ าด าหัว 

พิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อ
บิดามารดาผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพ่ือ
ความเป็น      ศิริมงคลแก่ตนเอง 
3. เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามันและผูกผ้าเรือหัวโทง 

จัดตรงกับเดินพฤศจิกายนของทุกปี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
จังหวัดร่วมกับการท าพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงเพ่ือความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อในการนับถือแม่
ยางนาง         ในฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 
4. เทศกาลถือศีลกินเจ 

การถือศีลกินเจตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า ถึง 9 ค่ า เดือน 9 ของจีน (ตรงกับเดือน 11 ของไทย 
ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมทุกปี) เป็นการบ าเพ็ญสมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักผลไม้
เป็นการละเว้นการท าบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลและท าจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยผู้ศรัทธาที่
กินเจจะสวมเสื้อสีขาวและสวดมนต์ทาสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตขอพรให้กับตนเองและ
ครอบครัว ทั้งยังมีการบริจาคทรัพย์เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัวอีกด้วย 
5. งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ 

เป็นงานส าคัญระดับชาติของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 
เป็นงานประจ าปีของชาวมุสลิมจังหวัดกระบี่ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 10 วันสุดท้ายของการถือศีล
อดในเดือนรอมฎอนของทุกปี  
6. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
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เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนที่
ชาวมุสลิมต้องท าการถือศีลอดเป็นระยะเวลา 29 ถึง 30 เพ่ือเป็นการทดสอบความศรัทธาต่อ
พระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งการฝึกฝนตนเองให้เกิดความอดทน มีจิตใจหนักแน่น ทั้งนี้มีการบริจาค
ทาน ข้าวสารต่อคนยากไร้อีกด้วย 

8. ป่าไม้ 

 ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลเขาทองที่ส าคัญได้แก่ 

 พ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนท่าพรุ – อ่าวท่าเลน ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในการพายเรือคายัคชุมธรรมชาติภายในต าบล 

 พ้ืนที่ป่าบนภูเขา เช่น เขาทอง เขาคาหยัม เขาปากเบน เป็นต้น 
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แผนท่ีตั้งต าบลเขาทอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
แผนที่อ่าวท่าเลน 
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แผนที่อ่าวท่าเลน 

แสดงเส้นทางการพาเรือคายัคเที่ยวชมธรรมชาติของชุมชน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
ข้อบัญญัติท้องถิน่การใช้ประโยชน์และการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่

ป่าชุมชน บ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลน (ฉบับปรับปรุง) 2558 
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ข้อบัญญัติท้องถิน่การใช้ประโยชน์และการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
ป่าชุมชน บ้านท่าพรุ – อ่าวท่าเลน (ฉบับปรับปรุง) 2558 
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ภาคผนวก ง. 
บรรยากาศการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In- Depth Interview) กลุ่มผู้น าชุมชน 

ที ่ ชื่อ –นามสกุล/ต าแหน่ง รูปภาพ 

1 นายสมชาย เหล่าสกุล 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ทอง อดีตก านันต าบลเขาทอง) 

 

2 นายมะหมูด รักดี 
(รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาทอง อิหม่ามประจ าต าบลและอดีต
ประธานป่าชุมชน) 

 

3 นายจเร พวงนุ่น 
(ก านันต าบลเขาทอง) 

 

4 นายอภิศักดิ์ ดินแดง 
(ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  5 บ้านท่า
พรุ) 
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ที่ ชื่อ –นามสกุล/ต าแหน่ง รูปภาพ 
5 นายสราวุธ บ ารุง 

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 อ่าวท่าเลน) 

 
 

สนทนากลุ่ม (Focus group) กลุ่มประชาชนที่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In- Depth Interview) กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

ที่ ชื่อ –นามสกุล/อาชีพ รูปภาพ 
1 นางเรืองรอง เกกินะ 

(ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวคายัค
พ้อย) 

 

2 นายสุรสิทธิ์ เกกินะ 
(ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวซีคายัค) 

 

3 นายอาหลี พ่ึงหล้า 
(ผู้ประกอบการร้านอาหารอ่าวท่าเลน
ซีฟู้ด) 
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ที่ ชื่อ –นามสกุล/อาชีพ รูปภาพ 
4 นายอภิฉัตร ศรีพิทยานันท์ 

(มัคคุ เทศก์ท้ องถิ่นบริษั ท ฟ้ าใส
คายัคกิ้ง) 

 

5 นางสาวศิรภัสสร ชายเขาทอง 
(มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริษัทสวีทเซาท์
ซี) 

 

6 นางสาวหงสาวดี ศรีสหัสวรรษ 
(มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดิสคอเวอร์รี่) 
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ที่ ชื่อ –นามสกุล/อาชีพ รูปภาพ 
7 นางห้าหวา ผิวดี (เจ้าของร้านขาย

ของช า) 

 

8 นางทักษิณา นุ้ยสุชล (เจ้าของร้าน
มินิมาร์ท) 

 

9 นางมาริษา สงวนสินธุ์ 
(เจ้าของร้านขายอาหารพื้นบ้าน) 
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สัมภาษณ์เชิงลึก (In- Depth Interview) กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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ภาคผนวก จ. 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนของต าบลก าพวน 
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เสื้อผ้ามัดย้อมชายเลน  

 

โคมไฟที่ประดิษฐ์จากผลแก่ของตะบูนขาวหรือต้นตีนเป็ดทะเลมาตกแต่งด้วยกิ่งของต้นโกงกาง 

 

ของเล่นรูปสัตว์ต่างๆ ประดิษฐ์จากผลแก่ของต้นตีนเป็ดทะเลหรือใบแก่ของต้นปรง  



ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธันย์ชนก ช่างเรือ 
ประวัติการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต (การโทรทัศน์ –วิทยุกระจายเสียง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2556 

ประสบการณ์การท างาน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   
ปี 2556-2558 
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