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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน
ชุมชนดอนสัก 2) ศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อวิถีชีวิตของของประชาชน และ 3) ศึกษา
แนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ต่อการพฒันาใน
เทศบาลตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี วิธีการศึกษาใชแ้นวทางการวิจยัเชิง
คุณภาพ ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีสาํคญั (Key-Informant) จาํนวน 18 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - 
Participant Observation) 
 ผลการวิจยัพบว่า การเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวไดส่้งผลกระทบท่ีสาํคญัต่อชุมชน ดงัน้ี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 1) ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีเกิดจากแหล่ง
รองรับนกัท่องเท่ียว ท่ีใชบ้ริการของบริษทัราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั และบริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จาํกดั เร่ิม
ก่อใหเ้กิดผลเสียใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือไดว้่าเป็นปัญหาท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งของประชาชน ซ่ึงเห็นได้
จากชุมชนเต็มไปดว้ยขยะ 2) ปัญหาการขุดลอกร่องนํ้ าและท้ิงดินเลนลงทะเลของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว ส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบา้น และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลดอนสัก ไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรง จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
 ปัญหาท่ีเป็นส่งผลกระทบดา้นลบต่อเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 1) ปัญหาคุณภาพของแรงงาน 
เกิดจากการถ่ายเทแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้น เขา้มาทาํงานในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว และ
อาจมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีดอ้ยคุณภาพเขา้มาประกอบอาชีพ ดว้ยค่าแรงท่ีต ํ่ากว่าแรงงานคนไทยมาก 
ซ่ึงคาดว่าเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน อาจจะมีการเคล่ือนยา้ยมาของแรงงานเขา้มาอีก
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จาํนวนมาก 2) ปัญหาราคาสินคา้ท่ีขยบัตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบล
ดอนสกั ตอ้งแบกรับค่าครองชีพท่ีสูงไปดว้ย และนอกจากน้ียงัทาํใหร้าคาท่ีดินในชุมชนเพิม่สูงข้ึน  
 ผลกระทบต่อสงัคม ประกอบดว้ย 1) การเขา้มาจบัจองท่ีดินสาธารณะ เพ่ือใชป้ลูกสร้างเป็น
ท่ีพกัอาศยั ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น การไปทาํลายพ้ืนท่ีป่าไม ้การไปทาํลาย
พ้ืนท่ีป่าชายเลนอยา่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสืบเน่ืองถึงการท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากครัวเรือน 
ลงในทะเล จนส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนการเขา้มาครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มผูมี้
อิทธิพลและกลุ่มนกัลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไดเ้ขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ดว้ยการ
รุกลํ้ าท่ีดินสาธารณะ 2) ปัญหาการขาดท่ีอยู่อาศยั อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากจาํนวนครัวเรือนท่ีมี
เพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาลตาํบลดอนสัก ทาํให้พ้ืนท่ีบางส่วน มีประชาชนเขา้ไปปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
ส่งผลใหพ้ื้นท่ีสาธารณะถูกทาํลายลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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 The purposes of this research were: 1) To study the changes caused by tourism in the 
community. 2) To study the consequences in which tourism affects people's ways of living. 3) To 
study the possible directions to control the negative consequences that follow the tourism's 
activity, which related to the development of Tambon Don Sak municipality, Don Sak district, 
Suratthani. Qualitative research method was used as the study method and data was collected by 
using Non-participant observation and In-depth interview with 18 key-informants. 
 The research showed that tourism has caused major changes in the community in three 
aspects, Firstly, the environmental changes, for example, into 2 aspects, i.e., 1) Litters and 
garbage from tourists' attractions which belongs to Racha Ferry company ltd. and Seatran Ferry 
company ltd,. has caused damages to the environment. 2) Water channel digging and dumping the 
remaining soil to the sea by the tourism entrepreneurs, directly affected the local fisherman and 
the people lived in Tambon Don Sak, and made it the biggest problem that needed to be fixed 
immediately.  

As a result, it caused many consequences that negatively affect the economy, for 
example: 1) The quality of the labors problem, as it happened because the labors that are imported 
from the neighboring countries to work in the tourists' attraction's community. Some of the 
workers are low-quality labors whom will be paid less than Thai labors. As it is estimated, in the 
future, that if the Asean Economics Community (AEC) will be launched, then the importation of 
the neighbor worker will surely increase 2) Merchandise's price increase, therefore, people who 
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live in Tambon Don Sak must face higher daily expenses. What is more, the price of the 
land in the community is also higher because people competes to buy their golden location for the 
tourism business. 3) Competition in the products and services industry. As it is observed, there 
are high competition because the entrepreneurs will receive their highest income in the tourists' 
high season. Some of the entrepreneur decided to drop their prices down to promote their shops 
and attract tourists.  

Thirdly, the social changes. 1) The public areas are reserved to build residences, followed 
by more problems, for example, deforestation, destroy the mangrove forest unintentionally, 
dispose the garbage to the sea and ruin the sea's ecological system, and the influential persons 
whom possess the community's area, as well as both Thai and foreign investors who took chances 
from possessing the public area. 2) Homeless people, as the increasing numbers of residents in 
Tambon Don Sak, people started to build their own residences in the public area, make the public 
area smaller.  
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 วิทยานิพนธ์เล่มน้ี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากบุคคลหลายท่านท่ีไดก้รุณาและให้
ความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูล คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ตลอดจนขอ้เสนอแนะและกาํลงัใจต่างๆ ท่ี
สาํคญั และทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 
 ขอขอบคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีให้การสนับสนุนด้านเวลา ในการทาํ
วิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร. หล่ี เหรินเหล่ียง ท่ีไดก้รุณารับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลกั พร้อมทั้งให้ความเมตตา และกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่งในการให้คาํแนะนาํ ให้คาํปรึกษา 
และช้ีแนะแนวทางการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจน รองศาสตราจารย ์ดร. สุรสิทธ์ิ วชิขจร ท่ีไดใ้ห้
คาํแนะนาํ ในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ 3 บทแรก พร้อมทั้งขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ บาํเพญ็ 
เขียวหวาน ท่ีให้ความกรุณาแนะนําวิธีการเขียนให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมยิ่งข้ึน และท่ีสําคัญ
ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาแว มะแส ซ่ึงเป็นผูผ้ลกัดนัใหท้าํวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี พร้อมทั้ง
กรุณาใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา จนวิทยานิพนธ์น้ี สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณ นายกเทศบาลเมืองดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองดอนสัก กาํนันตาํบล
ดอนสัก ผูน้าํชุมชน รวมถึงประธานกลุ่มต่างๆ ท่ีอยู่ในชุมชน และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี
เทศบาลดอนสัก ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ตลอดจนอาํนวยความสะดวกขณะทาํการศึกษาและให้ความช่วยเหลือใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เอกนโยบายและการวางแผนทาง
สังคม กรุงเทพ ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 23 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อนๆ จากมหาวิทยาลยั
รามคาํแหง และเพ่ือนๆ พ่ีๆ นอ้งๆ จากบริษทัไทยทอปปิค จาํกดั ทุกท่านท่ีใหก้าํลงัใจ 
 กราบขอบคุณพระคุณบุคคลท่ีขา้พเจา้รักและเคารพยิง่ คือคุณพ่อสมเกียรติ เมืองเกิด คุณแม่
อุไร เมืองเกิด ตลอดจน ญาติมิตรทุกคน ท่ีไดอ้บรมเล้ียงดู ส่งเสริม สนบัสนุนทุนทรัพย ์และเป็น
กาํลงัใจใหแ้ก่ขา้พเจา้เสมอมา จนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 ทา้ยสุดน้ี ขอขอบพระคุณผูมี้พระคุณทุกท่าน แมจ้ะไม่ไดเ้อ่ยถามทั้งหมด แต่พระคุณของ
ทุกท่านจะติดตรึงอยูใ่นใจของขา้พเจา้เสมอ ตราบนานแสนนาน 
 

        กิตติกร เมืองเกิด 
        พฤษภาคม 2558 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 “ทุกสรรพส่ิงลว้นไม่เท่ียง” เป็นถอ้ยคาํเชิงปรัชญาท่ีผูค้นในสังคมไทยไดย้นิอยา่งสมํ่าเสมอ 
โดยนยัของคาํน้ีกคื็อ การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดา และเป็นไปตามธรรมชาติ ดงันั้น
ภาวการณ์เปล่ียนแปลงจึงเป็นเพียงตัวกลางท่ีบ่งบอกถึงลักษณะท่ีมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าเกิดการ
เปล่ียนแปลง แต่ไม่ได้บอกทิศทางในการเปล่ียนแปลงว่าไปในทิศทางใด เช่น  ถ้าเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี กม็กัเรียกส่ิงนั้นว่า “การพฒันา” ส่วนถา้เกิดเปล่ียนแปลงไปในทางร้าย ก็
จะเรียกวา่ “ภาวะถดถอยหรือเส่ือมโทรม” 
 เม่ือตั้งประเดน็คาํถามวา่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ไดส่้งผลต่อวิถีชีวิต ความ
เป็นอยูข่องคนเป็นเช่นใด คาํตอบประการแรกมกัจะไดก้คื็อ ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางดี ซ่ึง
เรียกว่าการพฒันาสอดรับกบัความเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึนจากการบริการนกัท่องเท่ียว แต่เม่ือพิจารณาในทางกลบักนั ถา้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ท่ีเป็นลบ ก็ย่อมส่งผลตามมาในลกัษณะ ท่ีสภาพวิถีชีวิตทางสังคม วฒันธรรม และทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม ค่อย ๆ ถูกทาํลาย หรือเส่ือมโทรมลง อยา่งไรกดี็ ส่ิงท่ีพึงตระหนกั คือการเปล่ียนแปลง
อะไรก็ตาม มกัจะมีระยะเวลา และลกัษณะของการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัลกัษณะของชุมชน อาจ
เป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปอยา่งชา้ ๆ หรือเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยความเร็วของการเปล่ียนแปลง
นั้น มีความสําคญัมาก เน่ืองจากถา้ไปในทิศทางท่ีดีก็สามารถฉุดสังคมไทยสู่การพฒันาไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และในทางกลบักนัหากไม่สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและประชาชนไม่สามารถปรับตวั
ได้ทัน ก็จะนําพาสังคมไทยสู่วิกฤตได้เช่นกัน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทิศทางและ
ระยะเวลาเป็นส่ิงท่ีผนวกร่วมกบัการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาอย่างต่อเน่ืองไปอีกก็คือ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ในระดบัต่าง ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในระดบัครัวเรือน ระดบั
ชุมชน หรือระดบัชาติ ซ่ึงเป็นโจทยส์าํคญัท่ีตอ้งหาคาํตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์การขยายตวั
ของการท่องเท่ียวระดบัชาติ และระดบัโลกดงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
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 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นสาขาหน่ึงของเศรษฐกิจ ซ่ึงถือวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตรา
ต่างประเทศ และการจา้งงานจาํนวนมาก อีกทั้งยงัมีแนวโน้มจะเติบโตหากมีการจดัการท่ีดี จาก
รายงานขององคก์ารการท่องเท่ียวโลก (UNWTO World Tourism Barometer) เม่ือเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2554 ทาํใหท้ราบว่า ในปี พ.ศ. 2553 จาํนวนนกัท่องเท่ียวทัว่โลกมีมากถึง 940 ลา้นคน โดยใน
ภูมิภาคอาเซียน มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือน ประมาณ 73 ลา้นคน (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ดว้ยความสําคญัของอุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะสาขาการ
ท่องเท่ียว ส่งผลให้หลายประเทศทัว่โลก ไดมี้การริเร่ิมขอความร่วมมือ และพยายามผลกัดนัให้มี
การสร้างกฎเกณฑก์ติกาสาํหรับการคา้ และบริการระหว่างประเทศข้ึน โดยความพยายามท่ีสาํคญั
ประการหน่ึงคือ การผลกัดนัให้มีการเปิดเสรีและการคา้บริการทัว่โลก ซ่ึงความพยายามดงักล่าว 
ไดรั้บการสนบัสนุนและผลกัดนัจากองคก์ารระหว่างประเทศหลายองค์การ ทั้งองคก์ารในระดบั
โลก ไดแ้ก่ องคก์ารการคา้โลก หรือ WTO และองคก์รระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ EU , APEC และ 
ASEAN รวมทั้งยงัมีความตกลงท่ีทาํข้ึนระหว่างประเทศคู่สัญญา หรือความตกลงระดบัทวิภาคี เช่น 
ความตกลงเขตการคา้เสรีทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย และความตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย เป็นตน้  
 สําหรับการเจรจาเพ่ือยกเลิกขอ้กีดขวาง หรืออุปสรรคท่ีมีต่อการคา้บริการในทุกรูปแบบ
ของการคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือช่วยสร้างเสถียรภาพ และความโปร่งใสทาง
การคา้ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศความน่าลงทุน ทาํให้เกิดประโยชน์อยา่งยิง่
ต่อการพฒันาประเทศ อีกทั้งการเปิดเสรีทางการท่องเท่ียวยงัช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการส่งออก
สินคา้และบริการไปยงัประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยสร้างงานให้กบัคนในประเทศ 
กระตุน้การแข่งขนัในตลาด ส่งเสริมให้เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพดีข้ึนแต่ราคาถูกลง ส่งผลดีต่อ
ผูบ้ริโภค โดยการเปิดเสรีการคา้และบริการอาจส่งผลกระทบทั้งต่อผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการและ
ภาครัฐ โดยเฉพาะถา้ขาดการวางแผนรองรับและการจดัการท่ีดี ดงันั้นการเปิดเสรีภาคบริการทุก
ประเภทควรตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนอยา่งรัดกุม รวมทั้งแต่ละประเทศควรมีคณะทาํงานบริหาร
ท่ีมีความรู้และขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยให้การเปิดเสรีนั้นนาํมาซ่ึงผลดีกบัทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด และให้มีการเตรียมการเพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีดี เม่ือประเทศไทยจะ
กา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 การกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั ซ่ึงเอ้ือใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ การบริการ 
การลงทุน แรงงานท่ีมีฝีมือ และเงินทุนอยา่งเสรี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศ
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อาเซียน จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ โดยหน่ึงในธุรกิจท่ีเปิดเสรีคือ ธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ ในอนาคต
แนวโน้มการแข่งขนัจะทวีความเขม้ขน้เพ่ิมมากข้ึน เพราะความสะดวกดา้นกฎระเบียบในการ
เดินทางระหว่างมีประเทศของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือ
เดินทางของประชากรประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน สามารถเดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เสรีมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นอีกกฎเกณฑท่ี์สาํคญัท่ีน่าจะส่งผลต่อการท่องเท่ียวภายในอาเซียนดว้ยกนัเอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะเป็นศูนยก์ลางทางการท่องเท่ียว 
(Tourism Hub) ของภูมิภาคน้ี ดว้ยความไดเ้ปรียบทางดา้นท่ีตั้งของประเทศไทย ท่ีอยูบ่ริเวณตรง
กลางของภูมิภาค และมีสนามบินท่ีทนัสมยั สามารถเช่ือมต่อไปยงัประเทศโดยรอบไดง่้าย อีกทั้งยงั
มีถนนเช่ือมโยงไปยงัประเทศต่าง ๆ โดยรอบ ทาํใหส้ะดวกในการเดินทางเช่ือมต่อระหว่างประเทศ
ภายในภูมิภาค ทั้งทางบกและทางอากาศ ทั้งน้ีท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยไดเ้ติบโต 
และมีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่มากแลว้ โดยในแต่ละปีสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประเทศหลายแสนลา้นบาท เราจึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าคนไทย และภาคธุรกิจทุกแขนง 
ตอ้งต่ืนตวั และเรียนรู้ภาษา วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียน
ดว้ยกนัให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการเปิดโลกกวา้ง และเป็นจุดเร่ิมตน้การเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคต เพ่ือตอ้นรับ “การเปิดเสรีบริการดา้นการท่องเท่ียว” รวมถึงการพฒันา
ธุรกิจท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองภายใตก้รอบอาเซียน ให้เป็นไปตามกฎกติกาท่ีตกลงร่วมกนั 
เพราะเศรษฐกิจการบริการดา้นการท่องเท่ียวคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ข้ึนตามแนวโนม้มูลค่าเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียน  
 ความสาํคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย นอกจากจะสร้างรายได ้โดยมี
มูลค่าเป็นอนัดับหน่ึงของการค้าและบริการรวมแล้ว ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพกั ภตัตาคารและร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก การ
คมนาคมขนส่ง ฯลฯ ทั้งก่อให้เกิดการลงทุน การจา้งงาน และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินอย่าง
สาํคญั โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ ในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสน
ลา้นบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ จากคนไทยเท่ียวไทยนบัแสนลา้นบาท
เช่นเดียวกนั ซ่ึงในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีรายได ้จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประมาณ 
527,326 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม หรือร้อยละ 51.1 ของมูลค่า
ส่งออกภาคบริการ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.8 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) ในขณะเดียวกนั ธุรกิจการท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดการจา้งงานกว่า 2 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.7 ของแรงงานทั้งระบบ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) นอกจากน้ียงัช่วยกระจายรายได้
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และการจา้งงานไปสู่ชนบท โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีกิจการการท่องเท่ียวอีกดว้ย หากจะพิจารณาการ
เติบโตของรายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีผ่านมา รายได้ประเทศไทยท่ีมาจากการ
ท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เพราะไดรั้บความนิยมอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ซ่ึงบ่ง
ช้ีให้เห็นถึงศกัยภาพการท่องเท่ียวของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มในทิศทางท่ีดี และเม่ือลงใน
รายละเอียดปลีกยอ่ย ทาํใหท้ราบว่า การท่องเท่ียวทางทะเลของฝ่ังอ่าวไทย เช่นจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก โดยมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากใน
แต่ละปี ดงันั้นการเปิดรับประชาชนอาเช่ียนในอนาคตอนัใกลน้ี้คาดว่าจะทาํให้มีนักท่องเท่ียว
หลัง่ไหลมาช่ืนชมความสวยงามทางธรรมชาติและทางทะเลเพ่ิมอีกมากมาย 
 จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีศกัยภาพท่ีโดดเด่นดา้นการท่องเท่ียว ดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ี
สวยงาม  และสภาพภูมิอากาศท่ีดี  การท่องเท่ียวทางธรรมชาติจึงเป็นท่ีนิยมอย่างมากของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองทุกปี อีกทั้งมียงัการผลกัดนั
ดา้นนโยบายการท่องเท่ียว ของผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ดว้ยการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนักบั
ผูน้าํทอ้งถ่ิน เพ่ือใหจ้งัหวดัสุราษฏร์ธานี “เป็นศูนยก์ลางการเกษตรครบวงจร ผูน้าํการท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพท่ีย ัง่ยืนในภูมิภาค เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นแหล่งศึกษาเพื่อพฒันาคุณธรรม” ท่ีตั้งของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานีซ่ึงอยู่บนฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้บริเวณรอบอ่าวบา้นดอนทางฝ่ังทะเลดา้น
อ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร เพียงประมาณ 645 กิโลเมตร และมีลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกบัการ
เป็นศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 1.1 
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ภาพที ่1.1  แสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
แหล่งท่ีมา: Nussara Klinjampa, ม.ป.ป. 
  
 มีอาณาเขตดงัน้ี  
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั จงัหวดัชุมพร และอ่าวไทย  
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดักระบ่ี  
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  อ่าวไทย และจงัหวดันครศรีธรรมราช  
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  จงัหวดัพงังา และจงัหวดัระนอง  
 จากข้อมูลจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ทําให้ทราบว่า  จังหวัดท่ีมี พ้ืนท่ีติดต่อกับจังหวัด
สุราษฏร์ธานี ลว้นเป็นจังหวดัท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ โดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีคือ เกาะสมุย เกาะพงนั 
และเกาะเต่า สามารถสร้างรายได้จาํนวนมากให้กับจังหวดัสุราษฏร์ธานี ด้วยมีลกัษณะของ
ทรัพยากรทางทะเลท่ีสวยงาม  ดั่งค ํากล่าวท่ีว่า  “สุราษฎร์เมืองร้อยเกาะ” เสน่ห์ท่ีดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวก็คือ ความสงบและสวยงามจากธรรมชาติ นอกจากน้ี มีกิจกรรม ฟูลมูนปาร์ต้ี (Full 
Moon Party) บนเกาะพงนั ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย และมีกิจกรรมการดาํนํ้า ท่ี
ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวอย่างมากจากเกาะเต่า ทาํให้เป็นท่ีสนใจ และเป็นท่ีนิยมของ

อาณาเขตพืน้ที่จังหวดัสุราษฏร์ธานี 
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นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ทั้งน้ีดว้ยความโดดเด่นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ และความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ของคน
ในพ้ืนท่ีในการตอ้นรับและให้บริการท่ีแสนอบอุ่นและเตม็ไปดว้ยความประทบัใจ ดงัตอ้งมนตแ์ก่
นกัท่องเท่ียว ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวของ เกาะพงนั เกาะสมุย และเกาะเต่า ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวั
ของธุรกิจการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหน้กัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีจาํนวนเพ่ิม
มากข้ึนทุกปี 
 การเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะใชร้ถโดยสารประจาํทางเป็นพาหนะ
หลกั และต่อเรือ ท่ีท่าเทียบเรือท่ีตั้งอยูใ่นตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพื่อไป
ท่องเท่ียวท่ีเกาะสมุย ก่อนเดินทางต่อไปยงัเกาะพงนั และเกาะเต่า หรืออาจไม่แวะท่ีเกาะสมุย ซ่ึง
สามารถเดินทางตรงไปเกาะพงนั ดว้ยการใช้บริการ ของท่าเทียบเทียบ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั 
หรือ ท่าเทียบเรือ เอนกประสงคด์อนสกั ส่วนแหล่งท่องเท่ียวหลกัยอดนิยมบนเกาะพงนั คือ หาดร้ิน
ใน ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมฟูลมูนปาร์ต้ี หาดบา้นค่าย และหาดทอ้งยาง ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สําคญัของเกาะสมุย ไดแ้ก่ หินตาหินยาย หวดละไม และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดย
กิจกรรมท่ีกระทาํระหว่างท่ีพกัผ่อน ไดแ้ก่ กิจกรรมท่องเท่ียวทัว่ไป เช่น การดาํนํ้า อาบแดด รวมถึง
กิจกรรมเชิงผจญภยั อาทิ เดินป่า เท่ียวถํ้า และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สาํหรับเกาะเต่าเป็นแหล่งเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงทั้งทางบกและใตท้ะเล โดยเฉพาะการดาํนํ้ าลึกเพ่ือชมสัตวน์ํ้ า และแนว
ปะการังท่ีสวยงาม จนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวท่ีรักธรรมชาติและ
แสวงหาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ในอดีตท่ีผ่านมาเกาะเต่าเคยเป็นแหล่งชุมชนชาวประมงซ่ึง
ยงัคงปรากฏร่องรอยหลกัฐานอยู่ตามรอบเกาะ นอกจากแหล่งดาํนํ้ าและชายหาดท่ีมีช่ือเสียงแลว้ 
เกาะเต่ายงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีก ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภณัฑท์างประมง หน่วยอนุรักษ์
ทางทะเล และตลอดจนเสน่ห์ของเกาะใกลเ้คียงอยา่งเช่น เกาะนางยวน และวิวสวย ๆ ท่ีหาดทรายรี 
ทั้งน้ีมีทิวทศัน์ในมุมกวา้งในการช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติและอากาศอนับริสุทธ์ิของเกาะ
เต่า บนยอดเขาสูง ดว้ยเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้การเดินทางเพ่ือไปท่องเท่ียวบนเกาะสมุย 
เกาะพงนั และเกาะเต่า ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง ส่งผลใหต้าํบลดอนสัก ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังท่ีมีท่าเรือ
ตั้งอยู ่เป็นแหล่งรองรับท่ีสาํคญัในการขนส่งและรองรับนกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีดว้ย 
 เม่ือไดคิ้ดทบทวนถึงสภาพสถานการณ์ของการท่องเท่ียวทั้งในระดบัโลก ซ่ึงสอดรับกบั
การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการใหค้วามสาํคญักบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ตลอดจนการมียทุธศาสตร์ท่ีเนน้ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ทาํให้
สถานการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีความสาํคญั และน่าสนใจมากในการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะเม่ือการ
ท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วจนยากท่ีจะหลีกหนีจากผลกระทบท่ีเขา้มายงัชุมชน ท่ีมีการดาํเนิน
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กิจกรรมขอ้งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างแน่นอน โดยปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวท่ี
ส่งผลต่อวิถีชุมชนดงัน้ี 
 1) ปัญหารายได้แปรผนัตามฤดูกาลของคนในชุมชนท่ีอยู่ในแหล่งการท่องเท่ียว 
ปัญหารายได้ท่ีไม่สมํ่ า เสมอเกิดข้ึนตามฤดูกาลท่ีมีนักท่องเท่ียว  โดยเฉพาะในฤดูกาลท่ีมี
นกัท่องเท่ียวนอ้ย กจ็ะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีนอ้ยลงดว้ย เป็นสาเหตุใหค้นในชุมชนไม่สามารถ
พ่ึงพารายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นหลกัอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีได ้จึงมีความเส่ียงสูง นอกจากน้ี ยงัอาจ
มีปัญหาการวา่งงานในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียวอีกดว้ย 
 2) ปัญหาคุณภาพของแรงงานในชุมชน การเติบโตของการท่องเท่ียวยอ่มทาํใหค้วาม
ตอ้งการแรงงานดา้นการบริการ การท่องเท่ียวมีมากข้ึน เป็นเหตุใหเ้กิดการถ่ายเทแรงงานจากชุมชน
อ่ืนเขา้มาทาํงานในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว และอาจมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีดอ้ยคุณภาพเขา้มา ซ่ึง
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการท่องเท่ียวโดยส่วนรวม อีกทั้งยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพ
แรงงานมากข้ึน 
 3) ปัญหาดา้นราคาสินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนชุมชนให้สูงข้ึนตาม
ไปดว้ย นอกจากน้ียงัทาํให้ราคาท่ีดินในชุมชนเพิ่มสูงข้ึน เพราะอาจมีการแยง่กนัซ้ือท่ีดินท่ีมีทาํเล
เหมาะสมกบัการทาํธุรกิจสืบเน่ืองกบัการท่องเท่ียว ทั้งทาํให้เกิดเงินเฟ้อสูงเพ่ิมอีกมากข้ึน ซ่ึง
แน่นอนเม่ือค่าครองชีพของชุมชนเพ่ิมข้ึน คนในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวย่อมมีความตอ้งการ
สินคา้อุปโภคบริโภคมากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและของคนในชุมชนท่ี
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอาจเป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวถือโอกาสโก่งราคาสินคา้และบริการ
การท่องเท่ียวใหสู้งข้ึน อนัส่งผลใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนตามมาในชุมชน  
 4) ปัญหาการแข่งขนัการทางค้าและการบริการในชุมชน อนัส่งผลให้เกิด การ
แก่งแยง่ผลประโยชนใ์นหมู่ผูป้ระผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการตดัราคา
และยอมขาดทุนอนัจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
 จะเห็นไดว้่า การท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตาํบลดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ไดข้ยายตวั
อยา่งรวดเร็วแบบกา้วกระโดด เน่ืองจากมีท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ีมีความสาํคญัในการขนส่ง
นักท่องเท่ียวทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทย และนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เดินทางไปท่องเท่ียวยงั
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เช่น เกาะสมุย เกาะพงนั หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะเต่า ทั้งน้ีท่าเทียบเรือ
เฟอร์ร่ีทั้ง 3 ท่าเทียบ ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนตาํบลดอนสัก คือ ท่าเทียบเรือ บริษทั ราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั ท่า
เทียบเรือ บริษทั ซีทรานเฟอร์ร่ี จาํกดั และท่าเทียบเรือเอนกประสงคด์อนสัก นบัว่าเป็นตาํบลเดียว
ของประเทศไทยท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู ่3 ท่า ดงันั้นดว้ยความโดดเด่นทางดา้นการขนส่งผนวก
กบัค่าใชจ่้ายในท่ีพกั และค่าอาหารท่ีมีราคาไม่เพียงมากนกั ทาํใหมี้ผูค้นเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจาํนวน
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มาก ส่ิงท่ีพึงตระหนกัอยา่งยิ่งกคื็อ เม่ือกลุ่มนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวท่ีนบัวนัมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 
จนทาํให้ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ย่อมจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตาํบลดอนสกั 
 เม่ือสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทั้งการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยท่ีมีอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีมุ่งเนน้ให้
จงัหวดัเป็นผูน้าํการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบล
ดอนสัก อาจจะมีผลกระทบ ทั้ งทางด้านบวกและด้านลบ เกิดข้ึนตามมา ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมี
การศึกษาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีสาํคญัสาํหรับใชใ้นการวางแผนการพฒันาการ
ท่องเท่ียว และในการปรับปรุงการพฒันาชุมชนใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียว
ในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสมดุลกบับริบทของชุมชนตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 
 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนชุมชนตาํบลดอนสัก 
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการดาํเนินชีวิต
ของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวต่อการพฒันาในเทศบาลตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาออกเป็น 4 ดา้น คือ 
  
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เน้ือหาของการศึกษาครอบคลุมบริบทดา้นต่างๆ ของชุมชนตาํบลดอนสัก ไดแ้ก่ ความ
เป็นมาของชุมชน สภาพทางกายภาพของชุมชน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวฒันธรรม
ของสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และ
การประสานงานเช่ือมโยงกบัองค์การท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกของชุมชน โดยเน้นประเด็นของ
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สถานการณ์การเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนการร่วมกนัจดัทาํแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการท่องเท่ียว โดยใชก้ระบวนมีส่วน
ของประชาชน เพือ่สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึง และความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงจาก
การท่องเท่ียว ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของคนท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน 
 
 1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
 การเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษา เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยไดเ้ลือกพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตาํบล  
ดอนสัก และเนน้ไปยงั 4 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนเกาะแรต ชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนบางนํ้าจืด และชุมชน
นางกํา เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับนักท่องเท่ียวและมีกิจกรรมการให้บริการ
นักท่องเท่ียวหลายอย่าง เช่น ท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ท่ีใช้ขา้มไปยงัเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า 
สถานท่ีพกั ทั้งแบบรีสอร์ทและแบบโฮมสเตย ์ร้านอาหาร ฯลฯ อนัเป็นแหล่งงรายไดท่ี้สาํคญัของ
ประชาชนในเทศบาลตาํบลดอนสัก 
 
 1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายและวธีิการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเป็นหลกั เสริมดว้ยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์พฒันาเทศบาลตาํบลดอนสกั ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาลตาํบลดอนสกั โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนเกาะแรต ชุมชนบาง
นํ้ าจืด และชุมชนนางกาํ รวมถึง กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ท่ีพกั บริการเรือเท่ียว และร้านขายของท่ีระลึก ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูล
ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย นายกเทศบาลเมืองดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น แกนนาํ
ชุมชน ตลอดจนผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทสาํคญัในชุมชน รวมผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ทั้งหมดจาํนวน 18 คน 
ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยได้กาํหนดคุณสมบัติสําหรับผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคัญ คือ ต้องเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชน เน่ืองจาก
ลกัษณะของบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถบ่งช้ีถึงการระบุปัญหา กระบวนการแกไ้ขปัญหา และการ
คน้หาวิธี หรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการกบัความเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีได้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน โดยส่ิงท่ีสาํคญัคือ บุคคลเหล่านั้นตอ้งเตม็ใจในการใหข้อ้มูล 
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 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีตอ้งการให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ในเร่ืองท่ีผูวิ้จยัสนใจ โดย
ในการรวบรวมข้อมูลต้องอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกับคนในชุมชน ดังนั้นจึงมีความ
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาปรับตวัและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนในชุมชนและกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้เกิด
ความคุน้เคยและเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีจะให้ขอ้มูลในเชิงลึก ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล โดยเร่ิมจาก
การสังเกต ตามดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกในช่วงปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนปลายเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เน่ืองจากในช่วงเวลาน้ี มีนักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย   
เกาะพงนั เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง มากท่ีสุดของปี จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเก็บ
ขอ้มูล ส่วนเน้ือหาในการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อวิถีชุมชน ตาํบลดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เนน้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีการท่องเท่ียวเร่ิมขยายตวัมาสู่ตาํบล
ดอนสกั นัน่คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1) ทาํให้ทราบถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในชุมชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรมประเพณี และ
ดา้นวิถีชีวิตของคน ในเทศบาลตาํบลดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 2) ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลดอนสัก และบทบาท
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการท่องเท่ียว  
 3) ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินการพฒันา และการจดัการการ
ท่องเท่ียวใหก้บัชุมชนท่ีศึกษาและชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบริบทคลา้ยคลึงกนั 
 



บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อวิถีชุมชนในตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในส่วนน้ีเป็นการรวบรวม แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
การท่องเท่ียว ผลกระทบทางการท่องเท่ียว ผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ต่อการท่องเท่ียว รวมทั้ ง
แนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิต และการเปล่ียนแปลงของชุมชน ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนผลการศึกษา โดยไดจ้าํแนกออกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบ  
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ต่อการท่องเท่ียว 

 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิต 
 2.6  แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อวิถีชุมชน ตาํบลดอนสัก อาํเภอ
ดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็นการศึกษาสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 
อาจจะเกิดผลกระทบทั้งดา้นบวก และดา้นลบ ต่อการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน ดงันั้นเพื่อให้
ทราบถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ผูวิ้จยัจึงได้ทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบ เน่ืองจากมีความสาํคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยใน
การรวบรวมขอ้มูล ทาํใหท้ราบว่า มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัเร่ืองผลกระทบท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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 2.1.1 ความหมายผลกระทบ 
 ความหมายผลกระทบ คาํว่า “ผลกระทบ” มีนักวิชาการไดใ้ห้นิยามไวห้ลายความหมาย 
ดว้ยกนัดงัน้ี นิสาชล  ทองแยม้ (2528: 4) ไดนิ้ยามศพัทข์องผลกระทบ (Impact) ไวว้่าหมายถึง ส่ิง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ทั้งกายภาพ (Physical) และ
นามธรรม (Abstracts) เม่ือเกิดแลว้จะทาํให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งหลายท่ีอาศยัอยู่ในช่วงเวลานั้น
เปล่ียนแปลงไปไม่มากกน็อ้ย ในขณะท่ี ประสิทธ์ิ  ตงยิง่ศิริ (2542: 10) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัผลกระทบ
ไวว้่า คาํว่าผลกระทบ (Impact) โดยทัว่ไปจะหมายถึงผลของการดาํเนินกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีต่อการ
เปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้ม โดยผลกระทบดงักล่าวอาจจาํแนกออกตามประเภท ขนาดและระยะเวลา 
ไดด้งัน้ีประเภทของผลกระทบ ไดแ้ก่การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่นการสูญเสียงาน ท่ีดินทาํกิน มูลค่า
บา้นและทรัพยสิ์นลดลง ความสูญเสียบริการทางสงัคม และความสูญเสียเก่ียวกบัวิถีดาํเนินชีวิต ระดบั
ของผลกระทบจะมีตั้งแต่ระดบัท่ีนอ้ยถึงมาก และระยะเวลาของผลกระทบก็มีทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว ชวลิต โภชพนัธ์ (2543: 7) ใหค้วามหมายของผลกระทบว่า ผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจเป็นผล ท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นไดท้ั้งทางบวกและทาง
ลบ และอาจเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรง และทางออ้ม และ อาํนวย  วงษพ์านิช (2549: 15) ไดส้รุปความหมายของผลกระทบว่า คือผลท่ี
เกิดข้ึนจากการกระทาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เป็นไปไดท้ั้ง
ทางบวกและทางลบ อาจข้ึนกบักลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 สรุปผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอาจเป็นผลท่ีเกิดข้ึน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นได้ทั้ งทางบวกและทางลบอาจเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกระทบต่อส่ิงต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน ท่ีมีแบบแผนยดึติดตามค่านิยมท่ีบรรพ
บุรุษไดส้ร้างข้ึนและหล่อหลอมออกมาเป็นความเช่ือ ดงันั้น ในการทบทวนแนวคิดเร่ืองผลกระทบ
ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมความหมายหมายท่ีหลากหลายไว ้เพ่ือเป็นแนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ของชุมชน และการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเพ่ือให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนจึงได้
ทบทวนทฤษฎีผลกระทบ 
 
 2.1.1 ความหมายผลกระทบ 
 Dye (1982 อา้งถึงใน อาํนวย วงษพ์านิช, 2549) ไดใ้หค้วามหมายของผลกระทบว่า หมายถึง 
การแยกแยะปัญหาของสังคมเพ่ือให้ทราบถึงองคป์ระกอบท่ีแทจ้ริงอนัเป็นธรรมชาติ และท่ีเป็น
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ปัญหา รวมถึงการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการสาเหตุของปัญหาต่างๆ ตลอดจนการเสนอวิธีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีไดจ้ากการสรุปผลกระทบ ดงันั้นในการทบทวนทฤษฎีคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํประยกุตท์ฤษฎี
ผลกระทบเพื่อใหส้ามารถอธิบายปรากฏการณ์ของสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนดอน
สกั จึงไดแ้บ่งลกัษณะของผลกระทบออกเป็นประเภท 4 ประเภทท่ีสาํคญัต่อไปดงัน้ี 
 1) ประเภทท่ี 1 เป็นลกัษณะการแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเน้ือหา โดยไดแ้บ่งออกได้
เป็นผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ส่ิงแวดลอ้มและกายภาค เช่น 
ผลกระทบจากการดาํเนินนโยบายตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ เป็นตน้ 
 2) ประเภทท่ี 2 คือลกัษณะการแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 
(Reality) ซ่ึงในการศึกษาผลกระทบคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งเป็น 2 ประเภทยอ่ย คือ ผลกระทบในเชิง
ภาวะวิสัย (Objective Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกนึกคิดของคน 
และอีกประเภทหน่ึงคือ ผลกระทบเชิงอตัวิสัย (Subjective Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ความรู้สึกนึกคิดของคน  
 3) ประเภทท่ี 3 ผูศึ้กษาไดแ้บ่งตามแง่มุมของทิศทางท่ีกระทบ (Direction Impact) 
โดยมุ่งเนน้การแบ่งผลกระทบออกเป็น 2 รูปแบบ คือผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) และ
ผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) 
 4) ประเภทท่ี 4 เป็นลกัษณะการแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ โดยอาจ
แบ่งออกไดเ้ป็นผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
และผลกระทบในเชิงลบ (Negative Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา  
 เม่ือพิจารณาการนาํทฤษฎีผลกระทบมาประยกุตเ์ขา้กบัแนวคิดของนกัวิชาการในประเทศ
ไทยพบว่ามีการนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายดงัน้ี ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ (2542: 10) ไดท้าํการสรุปและแบ่ง
ประเภทของผลกระทบออกเป็น 6 ลกัษณะ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวต่อวิถีชิตชุมชนดงัน้ี  
 1) ลกัษณะท่ี 1 เป็นลกัษณะการแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเน้ือหา อาจแบ่งออกไดเ้ป็น
ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ ผลกระทบทางดา้นสังคม และผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ผลกระทบทางกายภาพ 
 2) ลกัษณะท่ี 2 การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน (Reality) 
เราอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกนึกคิดของคน เช่น การดาํเนินนโยบายการส่งเสริม
การท่องเท่ียวก็อาจจะส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผ่อนในชุมชนดอนสัก สามารถ
เพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประเทศเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นการคาดเดา โดยอิงบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่ ผลกระทบอีก



14 

ประเภทหน่ึง คือ ผลกระทบเชิงอตัวิสัย (Subjective Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบในความรู้สึกนึกคิด
ของคน เช่น การดาํเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการขยายตวัของโสเภณี ทาํให้คน
ไทยจาํนวนมากรู้สึกอบัอายต่างชาติ 
 3) ลักษณะท่ี 3 การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางท่ีกระทบ อาจแบ่งออกได้เป็น
ผลกระทบโดยตรง (Direction Impact) และผลกระทบทางออ้ม (Indirect Impact) 
 4) ลักษณะท่ี 4 การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ แบ่งออกได้เป็น 
ผลกระทบในเชิงบวก (Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบท่ีเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา และผลกระทบ
ในเชิงลบ (Positive Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีไม่เป็นส่ิงท่ีพงึปรารถนา 
 5) ลักษณะท่ี  5 การแบ่งผลกระทบตามเวลา  อาจแบ่งได้เป็น  2 ประเภท  คือ 
ผลกระทบในระยะส้ัน หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแลว้ในปัจจุบนั ผลกระทบระยะยาว หมายถึง 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 6) ลกัษณะท่ี 6 คือการแบ่งผลกระทบตามความรุนแรง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ผลกระทบท่ีมี ความรุนแรงและเกิดข้ึนในขอบเขตวงกวา้ง อีกประการหน่ึง คือ ผลกระทบท่ีไม่
รุนแรง และเกิดข้ึนในวงแคบ ๆ  
 โดยสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีส่ิงท่ีผูศึ้กษาพึงตระหนกัและให้ความสําคญัคือการทบทวน
แนวคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากสถานการณ์การท่องเทียวอาจจะ
ส่งผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออ้ม ดงันั้นจึงได้มีการรวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 
 
 2.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
 สาํหรับความหมายของคาํว่า “เศรษฐกิจ” ไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้นิยามไวห้ลายความหมาย
ดงัน้ี ทบัทิม  วงศป์ระยรู (2542: 2) ให้ความหมายของเศรษฐกิจไวว้่า “เศรษฐกิจ” หมายถึง การศึกษา
เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยอ์นัมีอยู่ไม่จาํกดั แต่แนวทางท่ีจะไดรั้บมีขอบเขตจาํกดั ไดแ้ก่ การ
ประกอบการหาเล้ียงชีพ การแสวงหารายได ้การสะสมทรัพยสิ์น การผลิต การจาํหน่าย ตลอดจนการ
บริโภคส่ิงอุปโภคต่าง ๆ ในขณะท่ี จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2540: 109) ไดใ้หค้วามหมายของ
เศรษฐกิจไวว้่า เศรษฐกิจ (Economy) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจาํกดัดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือสนองความตอ้งการอนัไม่มีท่ีส้ินสุดของมนุษยใ์ห้ไดม้ากท่ีสุดและ
อย่างประหยดัท่ีสุด ดงันั้น จากการสังเคราะห์สามารถสรุปไดว้่า เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีจาํกดัอนัมีค่า เพ่ือจะนาํมาตอบสนองความตอ้งการของมนุษย  ์ท่ีปรับ
เปล่ียนไปตามยุคสมยั เช่น รายได ้การผลิต เงินออม การจาํหน่าย และการบริโภคใชส้อยส่ิงต่าง ๆ 
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ของชุมชนอยา่งประหยดัท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัทนีย ์ ภูมิภทัราคาม และคณะ (2538: 11-12) ได้
กล่าวถึงความสาํคญัของเศรษฐกิจไว ้พอสรุปไดว้า่ เศรษฐกิจมีความสาํคญัและแทรกอยูใ่นวงการทุก
ขั้ นตอน  ทั้ งในเ ร่ืองของการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีหายากและมีจํากัด  เ พ่ือทําการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเพือ่ใหก้ารกระจายสินคา้เกิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต ซ่ึงพอจะแยกเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี  
 1) ประเด็นดา้นความสาํคญัในระดบัจุลภาค เศรษฐกิจช่วยให้เขา้ใจบทบาทของแต่
ละบุคคล ท่ีดาํรงชีวิตอยูใ่นระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต คนกลาง และเจา้ของปัจจยั
การผลิต เพ่ือท่ีจะช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจต่อไป 
 2) ประเด็นความสําคญัในระดบัมหภาค ปัญหาเศรษฐกิจของส่วนรวมหรือของ
ประเทศนั้น นบัว่าสําคญัยิ่ง การเขา้ใจเศรษฐกิจทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจสภาพขอ้เท็จจริงของ
ปัญหา ความสัมพนัธ์และผลกระทบ แนวทางในการแกไ้ข โดยสามารถเลือกวิธีการท่ีทาํให้บรรลุ
นโยบายเศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง และเกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด 
 3) ประเด็นความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและเสถียรภาพประเทศ ชาติต่าง ๆ 
ทัว่โลกในปัจจุบนัไดก้าํหนดแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือทาํให้เศรษฐกิจขยายตวั และมี
เสถียรภาพมัน่คง 
 จากการทบทวนแนวคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนโดย วิทยากร  เชียงกูล (2536: 5) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของเศรษฐกิจไวว้่า เศรษฐกิจเป็น 
เร่ืองสําคญัของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของนักการเมือง ขา้ราชการประจาํ นัก
ธุรกิจ เอกชน หรือนกัเศรษฐศาสตร์ นกัวางแผนทั้งหลายเท่านั้น เราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบเศรษฐกิจสังคม เราต่างก็เป็นมนุษยเ์ศรษฐกิจ มีความตอ้งการทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ตอ้งทาํงานให้ไดค้วามตอ้งการนั้นมา ถา้หากประชาชนมีความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจมากข้ึน ก็จะทาํ
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีข้ึน และจะช่วยเสนอแนะ ผลกัดนัให้ประเทศชาติพฒันานาํไป
ในทางท่ีควรมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ในขณะท่ี ศิโรรัฐ ชูพร้อม (2544: 15) ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจมี
ความสาํคญัทั้งต่อตวับุคคลและประเทศชาติ ประชาชนอยูดี่กินดี มีงานทาํ มีรายไดดี้ มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีกส็ามารถช่วยพฒันาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้ในทางตรงกนัขา้มหากประเทศใด มีเศรษฐกิจไม่ดี 
ประชาชนเกิดปัญหาการวา่งงาน ไม่มีรายได ้กท็าํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ซ่ึงกจ็ะส่งผลต่อความมัน่คงของ
ประเทศและ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2544: 41) กล่าวถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจจากการ
ท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงชุมชน  
 สรุปไดว้่า ผลกระทบผลกระทบดา้นบวกของการท่องเท่ียวต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจและ
ผลกระทบผลกระทบดา้นลบของการท่องเท่ียวต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจ 
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 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2540: 109) ไดใ้ห้ความหมายของผลกระทบดา้นบวกของ
การท่องเท่ียวต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจ ไว ้6 ลกัษณะดา้นบวกท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 1) การท่องเท่ียวช่วยสร้างอาชีพ และการจา้งงานแก่ชุมชน เน่ืองดว้ยธุรกิจท่องเท่ียว
เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชแ้รงงานมาก จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการจา้งงานภายในชุมชน ทั้งทางตรง
และทางออ้ม นอกจากน้ียงัช่วยในการกระตุน้ใหเ้กิดการคิดคน้นาํทรัพยากรท่ีไร้ค่า มาประดิษฐเ์ป็น
สินคา้ท่ีระลึกจาํหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียว นบัว่าเป็นการสร้างรายได ้สร้างอาชีพและการจา้งงาน
เกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงในตาํบลดอนสกัค่อนขา้งเห็นไดช้ดัเจน 
 2) เม่ือมีการท่องเท่ียวเขา้ไปจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน เน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการผลิตของชุมชนแต่ดั้งเดิมจะเป็นเศรษฐกิจท่ีไดจ้าก
สวนยางพารา จากการทาํการประมง คร้ันชุมชนเกิดการท่องเท่ียวจึงมีการลงทุนผลิตสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว อนัเป็นสาเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน 
จากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นไปยงัสินค้าทางการเกษตร และทางการประมง สู่เศรษฐกิจรูปแบบ
อุตสาหกรรม ธุรกิจจากการท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม และภาคบริการต่างๆ จึงทาํ
ให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอยา่งเพยีงพอ 
 3) เป็นการนาํรายไดสู่้ชุมชน กล่าวคือ เม่ือชุมชนมีการสร้างอาชีพและการจา้งงาน
จากการท่องเท่ียวย่อมก่อให้เกิดรายไดสู่้ชุมชน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไดน้าํเงินไปใชจ่้ายซ้ือสินคา้
และบริการท่องเท่ียวจากชุมชน ทาํใหมี้รายไดเ้ขา้สู่ชุมชนเพิม่มากยิง่ข้ึน 
 4) เกิดการกระจายรายไดสู่้ภูมิภาค กล่าวคือ เม่ือชุมชนมีรายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียว
ย่อมหมายความว่ารายได้มีการกระจายไปยงัภูมิภาค เช่นในกรณีการท่องเท่ียวเกาะสมุย ซ่ึงมี
นกัท่องเท่ียวท่ีบินตรงมาจากต่างประเทศเพ่ือมาท่องเท่ียว อนัก่อให้เกิดการพฒันาสร้างความเจริญ
แก่ชุมชน 
 5) การท่องเท่ียวเพ่ิมรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถ่ินเป็นเคร่ืองช้ีสถานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนหรือทอ้งถ่ินว่ามีการอยูดี่กินดี 
 6) การท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการกระตุน้การผลิตดา้นอ่ืนๆ ของชุมชน 
เน่ืองจากเม่ือชุมชนทอ้งถ่ินมีรายไดต่้อหวัของประชากรสูงข้ึน สมาชิกชุมชนกส็ามารถนาํรายไดไ้ป
ใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ก่อใหเ้กิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ิน กระตุน้ใหเ้กิดการผลิต
ดา้นอ่ืนๆ และนาํทรัพยากรของชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากข้ึน 
 ในขณะท่ีผลกระทบในด้านลบ จาํนง อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2540: 109) ได้อธิบาย
ผลกระทบดา้นลบของการท่องเท่ียวต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจสาํคญั 5 ลกัษณะท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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 1) การเกิดปัญหาการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศแก่ชุมชน เพราะความตอ้งการผลิต
สินคา้ และการบริการทางการท่องเท่ียวมากข้ึน และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 2) การเกิดปัญหาการแก่งแยง่ผลประโยชนแ์ก่ชุมชน นาํมาซ่ึงการแขง็ขนัในการผลิต 
และการจาํหน่ายสินคา้บริการทางการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เป็น
เหตุให้เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์ข้ึนในหมู่ผูป้ระผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงอาจมี
การตดัราคาและยอมขาดทุนซ่ึงเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
 3) การเกิดปัญหาดา้นราคาสินคา้ ซ่ึงแน่นอนค่าครองชีพของชุมชนเพ่ิมข้ึน เน่ืองดว้ย
ชุมชนเม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนย่อมตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบกาธุรกิจท่องเท่ียวถือโอกาสโก่งราคาสินคา้และ
บริการท่องเท่ียวให้สูงข้ึน เกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนในชุมชน สืบเน่ืองกระทบค่าครองชีพของชุมชน
สูงข้ึนตามไปดว้ย นอกจากน้ียงัทาํใหร้าคาท่ีดินของชุมชนเพ่ิมสูงข้ึน เพราะมีการแยง่กนัซ้ือท่ีดินท่ีมี
ทาํเลดี เหมาะสมกบัการท่องเท่ียว ก็ยิ่งทาํให้เกิดเงินเฟ้อสูงเพ่ิมอีกมากข้ึน จึงถือว่าดอนสักเร่ิมมี
ผลกระทบในดา้นน้ี 
 4) การเกิดปัญหาคุณภาพของแรงงานในชุมชน กล่าวคือ เม่ือชุมชนมีการท่องเท่ียว
ยอ่มตอ้งการแรงงานดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน เป็นเหตุใหเ้กิดการถ่ายเทแรงงานจากชุมชนอ่ืนเขา้มา
ทาํงานในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว และมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีดอ้ยคุณภาพเขา้มาก่อใหเ้กิดผลเสีย
ต่อการท่องเท่ียวโดยส่วนรวม อีกทั้งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพแรงงานมากข้ึน 
 5) การเกิดปัญหารายได้เป็นฤดูกาลแก่ชุมชน จึงก่อให้เกิดปัญหารายได้ท่ีไม่
สมํ่าเสมอข้ึนตามฤดูกาลท่องเท่ียว โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเท่ียวนอ้ย กจ็ะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ี
นอ้ยลงดว้ย เป็นสาเหตุให้ชุมชนไม่สามารถพ่ึงพารายไดจ้ากการท่องเท่ียวเป็นหลกัได ้เพราะจะมี
ความเส่ียงสูง อีกทั้งเกิดปัญหาการว่างงานในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวดว้ย 
 ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่าความสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจเป็นความสําคญัตั้งแต่ตวับุคคล 
ครอบครัว และรวมกนัเป็นระดบัประเทศชาติ โดยหากประเทศมีเศรษฐกิจท่ีดี ประชาชนกจ็ะอยูดี่ มี
ความสุขมีความปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือกล่าวไดว้่า เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองกาํหนดความ
เป็นไปของชีวิตมนุษย ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั รวมถึงอนาคต 
  
 2.1.4 แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบทางสังคม 
 กล่าวคือคาํว่า “สังคม” มีนกัวิชาการไดใ้ห้นิยาม ไวห้ลายความหมายดงัน้ี สนธยา พลศรี 
(2541: 41) ไดใ้หค้วามหมายของสังคมว่า สังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มของมนุษยภ์ายใน
อาณาบริเวณท่ีแน่นอน ในระยะเวลายาวนานพอสมควร จนเกิดระเบียบแบบแผนของความสัมพนัธ์
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ระหว่างกนัข้ึน มีความผูกพนัพ่ึงพาอาศยักนั และมีวิถีชีวิตร่วมกนั ในขณะท่ี ณรงค ์เส็งประชา 
(2539: 26) กล่าวถึงความหมายของสังคมว่า หมายถึง สังคมขนาดใหญ่ท่ีมีผูค้นมาอยูร่่วมกนั มีการ
กระทาํต่อกนัภายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั เพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกนั ปรีชา คุวินทร์พนัธ์ (2538: 78) ให้คาํ
นิยามของสังคมว่า สังคมคือ คนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีความสัมพนัธ์ในทางร่วมมือหรือพึ่งพาอาศยักนั 
ความสัมพนัธ์น้ีมกัจะมีติดต่อกนัไปจนเป็นความผกูพนั และผูท่ี้มีสัมพนัธ์กนัเกิดความสาํนึกว่า เป็น
สมาชิกร่วมกนัในกลุ่มเดียวกนั แยกออกไดจ้ากกลุ่มอ่ืน ๆ 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดใ้ห้ความสําคญัต่อผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนทั้งใน
ด้านผลกระทบทางบวกและในด้านผลกระทบทางลบ จึงได้ให้ความสําคัญกับการทบทวน
วรรณกรรมในส่วนน้ี ซ่ึงไดมี้นักวิชาการและนักคิดในประเทศไทยให้ความหมายท่ีหลากหลาย
ดงัเช่น สนธยา  พลศรี (2541) ไดแ้บ่งลกัษณะของผลกระทบดา้นบวกของการท่องเท่ียวต่อชุมชน
ทอ้งถ่ินดา้นสงัคมและวฒันธรรมท่ีสาํคญัไว ้9 ประการดงัน้ี  
 1) การเกิดการเปล่ียนแปลงแบบแผนในการประกอบอาชีพของชุมชน เน่ืองดว้ยได้
เกิดธุรกิจท่องเท่ียวข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ทาํใหป้ระชาชนในชุมชนส่วนใหญ่
เปล่ียนจากอาชีพการทาํสวนยางพารา การทาํประมงชายฝ่ัง สู่อาชีพดา้นการท่องเท่ียว อนัเป็นอาชีพ
หลกัใหม่หรือเป็นอาชีพเสริม  
 2) ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมแก่ชุมชน เช่น ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นการ
สร้างสรรคค์วามเจริญใหแ้ก่สงัคมในชุมชนอีกทางหน่ึง  
 3) ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชุมชน การท่องเท่ียวก่อให้เ กิด
ผลประโยชนต่์อเศรษฐกิจของชุมชนทาํใหป้ระชาชนในชุมชนมีรายไดแ้ละอาํนาจซ้ือมากข้ึน ส่งผล
ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของชุมชนใหดี้ข้ึน  
 4) ก่อให้เกิดการสร้างความสามคัคีให้แก่สังคม ในการร่วมมือพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเท่ียวในชุมชนร่วมกนัใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน เกิดความเขม้แขง็ของชุมชน กระตุน้ความ
ภาคภูมิใจ ความรักในถ่ินฐาน  
 5) ช่วยป้องกันการอพยพยา้ยถ่ินของประชาชนในชุมชน กล่าวคือ เ ม่ือมีการ
ท่องเท่ียวย่อมก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและการจา้งงานในชุมชน ซ่ึงโดยธรรมชาติมนุษยม์กัจะรัก
ถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเอง เม่ือมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมในชุมชนของตนก็ไม่อยากจะ
ยา้ยถ่ินท่ีทาํงานออกไปท่ีอ่ืน 
 6) ช่วยเสริมสร้างการศึกษาแก่ชุมชน เน่ืองจาก เม่ือมีการท่องเท่ียว ประชาชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ินกจ็ะมีความตอ้งการดา้นการศึกษามากข้ึน เพ่ือพฒันาตวัเองให้มีความรู้ความสามารถ
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และมีโลกทศัน์กวา้งข้ึน เพ่ือนาํไปใช้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและพฒันาการ
ท่องเท่ียวของชุมชนใหดี้ข้ึนต่อไป 
 7) กระตุน้ให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภยัแก่ชุมชน เพราะการท่องเท่ียวมี
ความอ่อนไหวมาก นกัท่องเท่ียวจะเลือกเดินทางท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีความปลอดภยัทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ดงันั้นชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวจึงตอ้งเสริมสร้างใหมี้ความปลอดภยัเพียงพอ 
 8) ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียว เก่ียวกบัวฒันธรรม
ของชุมชน ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับในคุณค่าทางมรดกวฒันธรรมของชุมชน 
 9) ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความรัก ความหวงแหงน และความภาคภูมิใจ
ของวฒันธรรมแก่ชุมชน เพราะวฒันธรรมประเพณีของชุมชนเป็นตัวดึงดูดใจท่ีสําคญัในการ
ท่องเท่ียว 
 เม่ือทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบดา้นลบ พบว่า ลกัษณะของผลกระทบดา้นลบของ
การท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ินดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีสาํคญัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะท่ี
เด่น ดงัน้ี (สนธยา พลศรี, 2541) 
 1) ลกัษณะผลกระทบดา้นลบท่ี 1 คือ สภาพปัญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
ค่านิยมของคนในชุมชน เน่ืองดว้ยชุมชนมีความเป็นอยูใ่นสังคมชนบทท่ีเรียบง่าย เม่ือการท่องเท่ียว
เข้ามาย่อมเป็นเหตุให้คนในชุมชนเกิดความช่ืนชมและเลียนแบบนักท่องเท่ียว  จึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมท่ีมีมาแต่คร้ังเดิม เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นการแต่งกายพ้ืนเมืองมา
เป็นแบบสมยัใหม่ เกิดค่านิยมในการบริโภคสินคา้ต่างๆ ใชเ้คร่ืองจกัรกลมาผลิตสินคา้พ้ืนเมืองแทน
แรงงานมือ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นการทาํลายเอกลกัษณ์ของชุมชนอนัเป็นเสน่ห์ท่ีเคยดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีการขยายประเด็นน้ีต่อใน หวัขอ้ “อิทธิพลของโลกาภิวตัน์และบริบททางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้ง” 
 2) ลกัษณะผลกระทบดา้นลบท่ี 2 คือปัญหาความผกูพนัทางครอบครัว คือ เม่ือกลุ่ม
หนุ่มสาวมีงานทาํในธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงมีวนัหยุดไม่แน่นอน ทาํให้เกิดการห่างเหินจากครอบครัว 
และเม่ือมีรายไดดี้กม็กัปลีกตวัหนีจากความเขม้งวดทางสงัคมของชุมชน 
 3) ลกัษณะผลกระทบดา้นลบท่ี 3 เกิดการอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา เม่ือชุมชนมีการ
ท่องเท่ียวเกิดข้ึนย่อมทาํให้ประชาชนในชุมชนท้องถ่ินอ่ืนเขา้มาหางานทาํ จึงสร้างปัญหาต่างๆ
มากมายให้แก่ชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปัญหาท่ีอยู่อาศยั ปัญหาสาธารณะสุข และปัญหา
การกาํจดัขยะมูลฝอย เป็นตน้ 
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 4) ลกัษณะผลกระทบดา้นลบท่ี 4 ปัญหาการทาํลายศิลปวตัถุของชุมชน โดยอาจจะ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เน่ืองจากไม่รู้คุณค่าของศิลปวตัถุ เช่น การขีดเขียนบนศิลปวตัถุ หรือขโมย
ศิลปวตัถุไปขายใหก้บันกัท่องเท่ียว 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบจากโลกาภิวตัน์ต่อการท่องเที่ยว 
 
 สําหรับคาํว่าโลกาภิวตัน์ จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ทาํให้ทราบว่า ในความหมาย
กวา้งๆ นั้น หมายถึง การเปล่ียนแปลงของโลกด้วยเทคโนโลยี ซ่ึงมีเป้าหมายในการกระทาํ คือ
เพ่ือให้โลกดียิง่ข้ึน กล่าวคือการกระทาํกิจกรรมใดๆ เพ่ือใหโ้ลกดียิง่ข้ึน หมายความว่า โลกเราของ
เราในปัจจุบนัทุกวนัน้ียงัไม่ดีพอ จึงจาํเป็นท่ีมนุษยผ์ูซ่ึ้งอาศยัอยูใ่นโลก จะตอ้งมาร่วมคิดอ่านกระทาํ
การ อนัจะช่วยใหโ้ลกดียิง่ข้ึนไปอีก (พิชยั วาศนาส่ง, 2549: 11) ไดใ้หค้วามหมายของโลกาภิวตัน์ว่า 
คือความเช่ือมโยงและการผนวกสังคมรวมกนัเป็นเน้ือเดียวกนัของระบบเศรษฐกิจทัว่โลก ซ่ึงโดย
ส่วนมากระบบเศรษฐกิจทัว่โลก ไดแ้ก่ระบบตลาด นอกจากนั้นแลว้ภายใต ้ โลกาภิวตัน์ยงัให้
ความสาํคญัแก่ระบบทุนนิยม การคา้เสรี การแบ่งงานกนัทาํในระดบัสากล (International Division 
of Labor) การผลิตเพ่ือการส่งออก ความคล่องตวัทางการผลิตในระดบัโลกหรืออาจเรียกรวมกนัว่า 
“ลทัธิเสรีนิยมใหม่” (Neoliberalism) (วีระ สมบูรณ์, 2551: 23) อยา่งไรก็ตาม เอก  ตั้งทรัพยว์ฒันา 
และคณะ (2554: 18-19) ไดอ้ธิบายความหมายของโลกาภิวตัน ์ไว ้5 แนวทาง ดงัน้ี  
 1) ความหมายแรกของโลกาภิวตัน์ คือ เม่ือมีการรวมตวักนัของกลุ่มประเทศ ก็ย่อมเกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (Internationalization) ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของโลกาภิวตัน์ในแง่
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ท่ีขา้มพรมแดนระหว่างกลุ่มคน ชุมชน สังคม และประเทศ (Cross-Border 
Relations) ซ่ึงก่อให้ความเจริญเติบโต มีการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศตลอดจนการพ่ึงพากนั 
ระหว่างประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นจึงเห็นไดว้่า การรวมตวักนัดว้ยการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญั ในการก่อเกิดธุรกิจการท่องเท่ียว 
 2) ความหมายท่ีสองคือ  ลักษณะของโลกาภิว ัตน์ในแง่การทําให้เป็นเสรีมากข้ึน 
(Liberalization) ดงัเช่นอุดมการณ์เสรีนิยม ซ่ึงในลกัษณะน้ีเรียกว่า ขั้นตอน หรือกระบวนการ ท่ีได้
มีการผนวกรวมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเขา้ดว้ยกนั อาทิเช่นการลดขอ้จาํกดั ต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค
เช่น กฎระเบียบต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหว่างประเทศ การลดอตัราภาษีสินคา้ 
นาํเขา้ และส่งออกระหว่างประเทศ และนอกจากนั้นยงัรวมไปถึงระเบียบขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เคล่ือนท่ีของมนุษยร์ะหว่างประเทศก็ลดความเขม้งวดลง เพ่ือให้สามารถเดินทางระหว่างประเทศ
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ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า จากการร่วมมือกนัระหว่างประเทศดว้ยการลดเง่ือนไข 
หรือกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวไดง่้ายมากข้ึน 
 3) ลกัษณะของโลกาภิวตัน์ในแง่การทาํให้เป็นสากล โดยมีการเร่ิมใชค้าํว่า Globalize ใน
ตน้ทศวรรษท่ี 1940 กล่าวคือรูปแบบของการทาํใหเ้ป็นสากล (Universalize) เน่ืองจากในช่วงน้ี มี
ความเช่ือว่า เม่ือมีการรวมตวักนัเกิดข้ึนในอนาคตนั้น วฒันธรรมตามแนวคิดมนุษยนิ์ยมจะเกิดข้ึน 
ดงันั้นเม่ือโลกาภิวตัน ์เป็นส่ิงท่ีกระจายไปทัว่โลก กย็อ่มเกิดกระบวนการของการแพร่ขยายส่ิงต่างๆ 
เช่นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การกระจายขอ้มูลข่าวสารกลุ่มคน ชุมชน สังคม หรือประเทศ 
ขา้มพรมแดนไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงอย่างรวดเร็ว อาทิเช่นการขยายตวัของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดแบบ
อเมริกนั (American Fast Food) นั้นคือร้านแมคโดนลั ตลอดจนการพฒันาเครือข่ายออนไลน์ จึง
สรุปไดว้่า เม่ือมีการพฒันาใหเ้กิดความเป็นสากลนั้น ส่ิงท่ีตามมาคือการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม 
ดังเช่น ในปัจจุบันอาํเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมตาม
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัชุมชน  
 4) ลกัษณะของโลกาภิวตัน์ในแง่การทาํใหเ้ป็นตะวนัตก (Westernization) หรือการทาํใหมี้
ความทนัสมยั (Modernization) กล่าวไดว้่าโลกาภิวตัน์ในแง่น้ี ไดท้าํให้เกิดรูปแบบต่างๆ ท่ีทาํให ้
กลุ่มคน ชุมชน สังคม หรือประเทศ เกิดความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน หรือทาํให้เป็นแบบตะวนัตก ดว้ย
การแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร ผลิตซํ้ าทางความคิด เช่น แพร่ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะทุนนิยม 
อุตสาหกรรมนิยม การบริหารงานแบบระบบตะวนัตก หรือความเป็นปัจเจกชนนิยม ดว้ยการแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว และขยายไปทัว่ทั้งโลก ยอ่มส่งผลให้วฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดิมของชุมชน หรือ
ทอ้งถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการไดรั้บวฒันธรรมใหม่ แบบตะวนัตกเขา้มาทดแทน 
ดงันั้นอาจจะสรุปไดว้่า โลกาภิวตัน์ในแง่น้ีเป็นลกัษณะการสร้างอาณาจกัรของ“ส่ิงท่ีเป็นตวัแทน 
ของความทนัสมยัหรือความเป็นสมยัใหม่” เขา้มาแทนท่ีชุมชน หรือสังคมนั้น ดงัเช่น การสร้างหา้ง
คา้ปลีก Tesco Lotus การสร้างโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทั Apple (I-Phone) ตลอดจนการสร้าง
สถานท่ีสาํหรับการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวของตาํบลดอนสัก ท่ีปัจจุบนัมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ
รองรับนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศโดยตรง  
 5) โลกาภิวตัน์ในแง่ของการแบ่งเขตพ้ืนท่ีใหม่ (Respatialization) กล่าวไดว้่าสาํหรับโลกา
ภิวัตน์โลกาภิวัตน์ในด้านน้ี เป็นลักษณะการจัดรูปแบบภูมิศาสตร์ทางสังคมใหม่  (Social 
Geography) โดยเป็นการเพ่ิมความเช่ือมโยงในส่วนยอ่ยของสังคม คือความเช่ือมโยงระหว่างบุคคล
จากส่วนต่างๆ ของโลก ใหมี้การติดต่อส่ือสาร รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัมากยิ่งข้ึน ตลอดจน
การร่วมกนัทาํกิจกรรมกนัระหว่างบุคคล ก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดจากช่องทางใหม่
ดว้ยการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต หรือชุมชนออนไลน ์เช่น Facebook, LINE หรือ Twitter เป็นตน้ 
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 2.2.1 กระบวนการเกดิขึน้ของโลกาภิวตัน์ 
 เม่ือกล่าวถึงกระบวนการเกิดข้ึนของโลกาภิวตัน์ ส่ิงท่ีสําคญัของกระบวนการคือ ความ
หลากหลายในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเดิมนั้นการกระจายขอ้มูล หรือกิจกรรมต่างๆ มีการผูกขาด
เฉพาะท่ี โดยเม่ือมีการกระจายกิจกรรม หรือขอ้มูลข่าวสาร ออกไปยงักลุ่มคน ชุมชน สังคม หรือใน
พ้ืนท่ีใหม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดยกระบวนการกระจายกิจกรรม หรือการกระจายขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เกิดเป็นสังคมยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า เป็นโลกท่ีมนุษยส์ามารถ
ขา้มพรมแดนเส้นขอบเขตของประเทศ รวมทั้งยงัสามารถทะลุกาลเวลาได ้ดว้ยการอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อส่ือสารในลักษณะท่ีไร้พรมแดน โดยโลกในสายตาของผู ้ท่ีอาศัย 
เทคโนโลยีจึงเป็นโลกใบเล็ก และแคบลง ส่ิงท่ีเขา้มากบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยันั้น คือการทาํให้คน
จากทัว่โลกสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดง่้ายและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหป้ระเทศต่างๆ ตอ้งพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ ความเช่ือมโยงและการติดต่อกนัมาข้ึนของคนนั้น ทาํให้
โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่ดูแคบลง ประชากรในประเทศท่ีอยูห่่างไกลกนัสามารถติดต่อกนัไดภ้ายในเวลา
เส้ียววินาทีประดุจเป็นหมู่บา้น (Global Village) เป็นตน้ 
 ดงันั้นจึงสามารถวิเคราะห์ และสรุปการเปล่ียนแปลงไดว้่า การพฒันาของกระบวนการ
โลกาภิวตัน์ ไดท้าํให้ภูเขาและทะเล ท่ีเป็นพรมแดนธรรมชาติ และเคยเป็นปัญหา อุปสรรคในการ
ติดต่อไปมาหาสู่ระหวา่งมนุษยไ์ดห้ายไป จนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน จนอาจจะกล่าวไดว้่าปัจจยัท่ี
ส่งผลให้ผูค้นในแต่ละภูมิภาคของโลกมีความรู้เท่าๆ กนัหรือเกือบเท่ากนั มีกิจกรรม บางอย่าง
ร่วมกัน แต่งกายเหมือนกัน สามารถศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน มีวิถีชีวิตท่ีกาํลัง
ปรับเปล่ียนไปจนมีพ้ืนฐานการดาํเนินชีวิตท่ีใกลเ้คียงกนัมากข้ึนนั้น Friedman (อา้งถึงใน อารีย ์ นยั
พินิจ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2553) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน
เก่ียวกบัโลกาภิวตัน์ คือการท่ีโลกแบนราบเป็นระนาบเดียวกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดเป็นพลงั 10 ประการ 
อนัประกอบดว้ย 
 1) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ความสามารถในการพงัทลายของกาํแพงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนั ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัของการกาํเนิดข้ึนของหน้าต่าง เน่ืองจากการพงัทลายลงของ 
กาํแพงเบอร์ลินนั้น เป็นการส้ินสุดลงของสงครามเยน็ท่ีมีมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดโลกแห่ง
เสรีภาพ คนสามารถติดต่อส่ือสารกนัได้โดยอิสระ เสรี ด้วยระบบโครงข่ายเคเบ้ิลใยแกว้ท่ีวาง
โครงข่ายทัว่โลกโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ืออยา่งในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อขบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก ท่ีมาจากพลงัโลกาภิวตัน์ท่ีหน่ึง  
 2) พลงัโลกาภิวตันท่ี์สอง กล่าวไดว้่าเป็นขอบข่ายเร่ืองยคุแห่งการเช่ือมต่อ โดยผ่าน
เวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้พลิกผนัชีวิตคนทั้งโลก ดว้ยส่ิงประดิษฐ์ของ 
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(Netscape Nevigator) จากการทาํใหค้นทั้งโลกสามารถเช่ือมต่อขอ้มูลและติดต่อส่ือสาร กนัได ้และ
ตอบสนอง ดว้ยการสร้างเวิลด์ ไวด์เวบ็ ข้ึนมาเป็นคร้ังแรกใน ปี ค.ศ.1991 จนเป็นแรงผลกั และ
กระตุน้ใหอิ้นเทอร์เน็ตมีชีวิตมากข้ึน ทาํใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและใชอิ้นเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดงันั้นพลงัท่ีสองของโลกาภิวตัน์น้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัของการ
สร้างฐานขอ้มูล เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของพลงัขอ้มูลข่าวสารโลก 
 3) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีสาม เป็นลกัษณะท่ีมนุษยส์ามารถสร้างซอฟต์แวร์ เพ่ือทาํให้
งานท่ีทาํดาํเนินการไดอ้ยา่งล่ืนไหล กล่าวคือซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นตวัสร้างระบบเพ่ือรองรับ
การทาํงานในหนา้ท่ีต่างๆใหค้ล่องตวัยิง่ข้ึน เช่น ซอฟตแ์วร์ในระบบบญัชีการเงิน และซอฟแวร์ ยงั
เป็นตวัช่วยท่ีสาํคญัในการคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนเองช่ืนชอบ และนอกจากนั้นยงัมีการคิดคน้
อีเมลใ์ห้คนสามรถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการพฒันาทั้งซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ ก็
ทาํให้โลกน้ีเร่ิมแคบลงเร่ือยๆ ดงันั้น แรงขบัเคล่ือนน้ีส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ
หลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยและในจงัหวดัสุราษฏร์ธานีเพิม่มากข้ึน 
 4) พลงัโลกาภิวตันท่ี์ส่ี เป็นพลงัท่ีสาํคญัของชุมชนเครือข่ายออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่า 
สังคมก้มหน้า ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในเมืองไทย ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นจากการเกิดข้ึนของบริษทั
ดอทคอม การมีบลอ็กส่วนตวั การเกิดข้ึนของยทููบ facebook.com ฯลฯ ทาํใหโ้ลกของเรามีชุมชนถือ
กาํเนิดข้ึนมาใหม่คือ ชุมชนออนไลน์ ต่อมาชุมชนออนไลน์ได้กลายเป็นผูกุ้มอาํนาจของโลก
ออนไลน์อย่างแทจ้ริง ซ่ึงในแง่มุมหน่ึงไดส่้งผลดีต่อการท่องเท่ียวในปัจจุบนัอยา่งมาก เน่ืองดว้ย
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มกัมีการอวดรูป ท่ีตวัเองไดไ้ปเท่ียว
ยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวสามารถท่ีจะให้เกิดข้ึนไดทุ้ก
สถานท่ี โดยการนาํเครือข่ายออนไลนเ์ขา้มาช่วยในการประชาสมัพนัธ์ 
 5) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีห้า ไดแ้ก่การส่งต่อการผลิต (Out sourcing) กล่าวคือจากการ
เกิดข้ึนของเคเบ้ิลใยแกว้ ระบบโครงข่าย รวมทั้งอินเทอร์เน็ต และตลอดจนการส่ือสารท่ีมีโครงข่าย
อยู่ทัว่โลก ก่อให้เกิดการส่งต่อการผลิตจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ ไปยงัประเทศท่ีดอ้ยการพฒันา 
และประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงการมีค่าแรงตํ่ากว่า ทาํให้งานท่ีสามารถทาํผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้
เช่น IBM หรือ Microsoft ไดว้่าจา้งให้บริษทัในประเทศอินเดียเป็นผูเ้ขียนและผลิตซอฟตแ์วร์และ 
แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ให้บริษทั Microsoft โดยทาํให้คนอินเดียไม่ตอ้งอพยพเพื่อไปหางานทาํใน
ซิลิคอนวลัเลย ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป โดยหากพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้ การเคล่ือนยา้ย
แรงงานต่างดา้วเขา้มายงัสถานท่ีท่องเท่ียว อย่างเช่นในอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ก็เป็น
ลกัษณะการส่งต่อการผลิต 
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 6) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีหก เป็นลกัษณะการยา้ยฐานการผลิตไปต่างแดนหรือไปยงั
ประเทศท่ีมีหน่วยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ (Offshoring) กล่าวคือการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ไดมี้การ
ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศค่าแรงสูงไปยงัประเทศค่าแรงตํ่ากว่า อาทิเช่น เมก็ซิโก จีน อินเดีย และ 
IBM ท่ีไดย้า้ยฐานการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยงัประเทศจีน นอกจากนั้นบริษทั
ไมโครซอฟต์ในประเทศสหรัฐอเมริกายงัจา้งวิศวกรอินเดียท่ีอาศยัและทาํงานในเมืองบงักาลอร์ 
ประเทศอินเดีย เป็นผูเ้ขียนซอฟตแ์วร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกาํลงัทาํ
ใหแ้รงงานในประเทศพฒันาตกงาน  
 7) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีเจ็ด คือการขยายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดว้ยการใช้
ระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการประกอบธุรกิจ เช่น ระบบบาร์โคด้ มาพฒันาการจดัส่ง
และผลิตสินคา้ เพ่ือลดระยะเวลาการทาํงาน หาความสมดุลระหว่างอุปสงค ์และอุปทาน รวมทั้ง
ประสานงานกนั ตั้งแต่ตน้นํ้ า คือ ผูผ้ลิตวตัถุดิบ ในเร่ืองการประสานงานในการจดัซ้ือวตัถุดิบกบั
ผูข้ายวตัถุดิบ กลางนํ้ า คือ ผูผ้ลิต เป็นการส่งวตัถุดิบเขา้กระบวนการผลิต จนเป็นสินคา้สาํเร็จรูป 
และ ปลายนํ้า คือ การจดัส่ง สินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค  
 8) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีแปด คือ อินซอร์ส (In-sourcing) ดงัท่ีฟรีดแมน ไดย้กตวัอยา่ง 
เช่น เม่ือลูกคา้ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบ พกพาของโตชิบา และเม่ือมีปัญหาตอ้งการส่งซ่อม ลูกคา้ก็
จะตอ้งส่งไปซ่อมท่ีศูนยซ่์อมของโตชิบา ถา้ลูกคา้ อยูใ่นเมืองท่ีไม่มีศูนยซ่์อม ก็ตอ้งส่งผ่านบริษทั
ขนส่ง เช่น UPS เป็นผูส่้งคอมพิวเตอร์ไปยงัศูนยซ่์อมของบริษทั โตชิบาในเมืองอ่ืนๆ ใหแ้ต่ดว้ยการ
ใชร้ะบบอินซอร์สซ่ิงเพ่ือลดขั้นตอนการทาํงานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด UPS จะเป็นผูรั้บเคร่ืองจากลูกคา้
โตชิบา แลว้ UPS คือผูล้งมือซ่อม แลว้ส่งกลบัไปให้ลูกคา้ของโตชิบาในวนัรุ่งข้ึน โดยช่างซ่อม 
คอมพิวเตอร์ของยูพีเอสท่ีรับการฝึกอบรมจากโตชิบา น่ีคือกระบวนการธุรกิจและการทาํงานท่ี
เปล่ียนไป เราผูอ้ยู ่ในโลกพร้อมจะปรับตวักนัหรือยงั 
 9) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีเกา้ คือ อินฟอร์ม (Informing) เป็นลกัษณะปรากฏการณ์ของกู
เก้ิล (Google) ท่ีทาํใหทุ้กคนในโลกสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได ้เพียงแค่ใชป้ลายน้ิวสัมผสั ผ่าน
ระบบคอมพวิเตอร์เนตเวิร์ค ก่อใหเ้กิดความสามารถในการเรียนรู้ และสืบคน้ขอ้มูลใหแ้ก่ผูค้นอยา่ง
ท่ีไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ของโลก ซ่ึงทาํให้ขอ้มูลทุกขอ้มูลหรือข่าวสารใดๆใน
โลกสามารถรับรู้ไดโ้ดยผูส้นใจผา่นกเูก้ิลไดใ้นชัว่วินาที  
 10) พลงัโลกาภิวตัน์ท่ีสิบ คือ เป็นเสมือนสารกระตุน้พลงั (Steroids) โดยทาํหนา้ท่ี
เสมือนสารท่ีใชก้ระตุน้พลงัจนทาํให้จากโลกแบนราบลงจากแนวคิดของฟรีดแมน นัน่คือ ระบบ 
การติดต่อส่ือสารดว้ยดิจิตอล โทรศพัท์มือถือ รวมไปถึงการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ เช่น การประชุม
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ทางไกลผา่นดาวเทียม (Voice Over Internet Protocol: VoIP) ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ใหน้าํไปสู่ยคุขอ้มูล
ข่าวสารโดยเสรีหรือโลกาภิวตัน ์อยา่งในปัจจุบนั  
 
 2.2.2 ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์  
 จากการประมวลแนวคิดของนักวิชาการ พบว่ามีความเห็นคลา้ยคลึงกันไม่ว่าจะเป็น 
ประเทศคู่คา้หลกั และประเทศท่ีเป็นคู่คา้รอง กล่าวคือดว้ยลกัษณะของสินคา้ กระบวนการปรับตวั 
รวมไปถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย ดงัเช่นนกัวิชาการชาวไทย สมคิด พทุธศรี (2555: 56-108) และ บุญ
ทนั ดอกไธสง (2549: 67) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั คือ ไดอ้ธิบายว่าการเกิดข้ึนของโลกาภิวตัน์ เป็นลกัษณะส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ
โลก ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ สร้างส่ิงอศัจรรย ์แก่มนุษย ์และในขณะเดียวกนักส็ามารถทาํใหเ้กิด
ดา้นลบในหลากหลายประการดงัต่อไปน้ี  
 1) กระแสโลกาภิวตันส่์งผลใหเ้กิดการครอบโลกทางวฒันธรรม เน่ืองดว้ยระบบการ
ส่ือสารไร้พรมแดน ทาํให้เกิดการครอบโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงอิทธิพลของวฒันธรรมและอาํนาจ
ทางเศรษฐกิจ จากประเทศท่ีพฒันาแลว้ขยายตวัเขา้สู่ประเทศอ่ืนอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการกระจายขอ้มูล
ข่าวสาร โดยอาจจะกล่าวไดว้่าอาจจะมีความรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวฒันธรรมโลก (Neo - 
Westernization) คือการถูกครอบงาํทางความคิด ความเช่ือการแต่งกาย การบริโภคนิยม ดงันั้น การ
แพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารครอบงาํเหนือวฒันธรรมประจาํชาติของแต่ละประเทศนั้น ย่อม
เกิดผลท่ีตามมาต่อการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของมนุษย ์เช่น การเกิดระบบผูกขาดแบบไร้พรมแดน 
ดว้ยเหตุน้ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต 
วิถีทาํกิน เพ่ือใหเ้ขา้กบัความทนัสมยัท่ีเกิดข้ึน พฤติกรรมน้ีมกัจะเกิดข้ึนตามแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว 
หรือ ในแหล่งท่ีมีเศรษฐกิจท่ีดี 
 2) การปรับเปล่ียนความเป็นหมู่บา้นโลก ดว้ยการนาํความเจริญกา้วหนา้ของสังคม
เช่น ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การส่ือสาร รวมทั้งโทรคมนาคม ก่อให้สังคมโลกท่ีไม่มี 
กาํแพงขวางกั้น ขอบเขตของประเทศ หรือพรมแดนนั้นหายไป โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บา้น
เดียวกนั ใครหรือชุมชนใด ทาํอะไรอยูท่ี่ไหน ชุมชนอ่ืน ๆ หรือคนอ่ืน ๆ กส็ามารถรับรู้ไดท้ัว่กนัทั้ง
โลก ส่ิงใดกระทบประเทศหน่ึงก็ย่อมกระทบ ถึงประเทศอ่ืน ๆ ไปดว้ยอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได ้
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนใด ส่วนหน่ึงของโลกสามารถรับรู้ไดอ้ยา่ง ฉบัพลนั จากผลกระทบดา้น
สงัคมท่ีเกิดข้ึน จะเห็นไดว้า่ มีปรากฏการณ์ท่ีเราเรียกว่า “Pop Culture” เกิดข้ึน ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีคือ
รูปแบบวฒันธรรมท่ีมีการประพฤติปฏิบติัในวงกวา้ง เช่น วฒันธรรมเกาหลีท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือ 
สาธารณะมายงัประเทศไทย และส่งผลให้วยัรุ่นไทยนิยมแต่งตวัแบบเกาหลี ทรงผมเกาหลี และ
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เท่ียวประเทศเกาหลี เป็นตน้ หรือระบบการศึกษาต่างๆ ท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนัเกือบทั้งโลก เป็นตน้
 3) การปรับตวัจนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ซ่ึงจากเหตุผลท่ีสําคญัคือ ดว้ย
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว จนนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงดา้นการผลิตสินคา้ เช่นจากการผลิตท่ี
เหมือนกันในปริมาณมาก มาเป็นการใช้เคร่ืองมือช่วยในการผลิต คือการนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการควบคุมการผลิต โดยมีลกัษณะการใชง้านเฉพาะ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาการ
ผลิตท่ีใชร้ะยะเวลาท่ีนอ้ยกว่าการผลิตแบบเดิม และยงัมีตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า เช่น รถยนต ์ช้ินส่วนอาจ
ไดรั้บการผลิตในประเทศต่างๆ 4 ประเทศ ท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้น แลว้นาํมาประกอบใน
ประเทศท่ี 5 แลว้ส่งขายไปทัว่โลก ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเกิดบริษทัขา้มชาติทุนขา้มชาติ ท่ีเขา้ไป
เสาะแสวงหาผลกาํไร อยา่งไร้พรมแดนในดินแดนต่างๆ ทัว่โลก แลว้กาํไรเหล่านั้น ถูกส่งไปพฒันา 
หรือ ถูกส่งไปยงับริษทัใหญ่ในประเทศแม่ เป็นแบบฉบบัธุรกิจโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีผลทาํให้ธุรกิจ 
การเงิน หลกัทรัพย ์ธนาคาร ประกนัภยั ตอ้งปรับตวัเพ่ือรองรับธุรกิจแบบโลกาภิวตัน์ดว้ย การผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเปล่ียนระบบการ ผลิตมาเป็นการผลิตอยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง 
ระบบการเงินก็จะตอ้งปรับมาบริการแบบ 24 ชัว่โมงดว้ยกระแส เงินตราต่างๆ ไดผ้่านเขา้ออก
ธนาคารตลอดเวลาในช่วงเวลาท่ีวดักนัเป็นเส้ียววินาที โดยใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงอตัราเร็ว ข้ึนคือ
ความสามารถท่ีจะก้าวลํ้ าหน้า ทําให้มีผลต่อการกระจายอํานาจและผลกาํไรอย่างมากมาย 
นอกจากนั้น กระแสการแข่งขนัดา้นการคา้และการแสวงหาตลาดไดด้าํเนินไปอย่างรวดเร็ว 
กลายเป็นสภาพขา้มชาติอย่างแทจ้ริง การคา้และช่องทางการเขา้สู่ตลาดโลกมิอาจดาํเนินไปใน
รูปแบบท่ีเรียกว่า ลทัธิพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) ท่ีเคย เป็นลกัษณะหน่ึงของการแข่งขนั เพ่ือ
ผกูขาดอาํนาจและผลประโยชนใ์นอดีต การดาํเนินกิจกรรมทางการคา้ไดพ้ฒันา อยา่งซบัซอ้นและมี
กลไกมีวิธีการหลากหลายมากข้ึน ในยคุน้ีจะไดเ้ห็น “การทูตแผนใหม่” (New Diplomacy) ท่ีมุ่งไป 
ท่ีพนัธมิตรทางธุรกิจ การคา้และอุตสาหกรรม แทนการใชร้ะบบการเมือง ดงัท่ีเคยปรากฏในช่วง
ศตวรรษท่ีผา่นมา  
 4) การเกิดความรู้สึกแบบทอ้งถ่ินนิยม ซ่ึงเป็นธรรมดาท่ีกระแสโลกาภิวตัน์สร้าง
ความรู้สึกทอ้งถ่ินนิยมแทนท่ีอุดมการณ์ชาตินิยม เน่ืองจากสังคมยคุโลกาภิวตัน์ เป็นยคุแห่งข่าวสาร 
โดยประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนของตนได้
อยา่งรวดเร็วจากส่ือมวลชน ทาํใหเ้กิดการ ปลุกจิตสาํนึกของประชาชนในทอ้งถ่ิน ใหรู้้จกัเห็นคุณค่า
อนุรักษ ์รักษา และหวงแหนทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินของตน พร้อมทั้งตรวจสอบการดาํเนินงาน 
ของรัฐบาลกลาง หากรัฐบาลกลางหวงัจะตกัตวงผลประโยชน์จากทอ้งถ่ินโดยไม่โปร่งใส ก็จะถูก
ต่อตา้นจากประชาชน ในทอ้งถ่ิน ดงัท่ีเราไดพ้บเห็นท่ีกลุ่มประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิและ 
ความเสมอภาคต่างๆ  
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 5) การเกิดผลกระทบต่อบทบาทของสตรีและเพศสภาพ โดยหลกัการแลว้เม่ือสังคม
มีความเจริญกา้วหนา้ทาง เศรษฐกิจข้ึน บทบาทของสตรีในสังคมน่าจะมีมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก
ปรากฏการณ์ในประเทศพฒันาแลว้ แต่ในประเทศกาํลงัพฒันากระแสโลกาภิวตัน์ ไม่ไดท้าํให้
บทบาทของสตรีมากข้ึนตามท่ีควรจะเป็น ดงัจะเห็นได ้ จากการเกิดการกดข่ีทางเพศ เกิดธุรกิจทาง
เพศ เพศหญิงถกูนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาด เช่น การเป็นนางแบบหรือเป็นผูน้าํเสนอสินคา้ 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเป็นจริงท่ีว่าความตอ้งการความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิด
กระแสโลกาภิวตัน์ ไม่ใช่ความตอ้งการความก้าวหน้าทางสังคมหรืออาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า 
“เศรษฐกิจกา้วหนา้ สงัคมถอยหลงั”  
 6) การเปล่ียนแปลงลักษณะประชากร  โดยแนวโน้มประชากรโลกจะมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง และพฤติกรรม โดยประชากรสูงอาย ุ(มากกว่า 50 ปีข้ึนไป) จะมี
สัดส่วนเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีประชากรวยัหนุ่มสาว (Young Generation) จะมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะ
ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราการเกิดของ ประเทศพฒันาแลว้ตํ่าลง ประกอบกบัคน
จะมีสุขภาพดีและอายยุนืมากข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาตามมาเช่น ผูสู้งอาย ุ เพ่ิมมากข้ึน อตัราการเกิด
นอ้ยลง ทาํใหข้าดประชากรวยัแรงงาน และรัฐมีค่าใชจ่้ายในการดูแลผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึน Borghesi 
and Vercelli (2003) ไดอ้ธิบายว่า การเติบโตของประชากรอยา่งไม่สมดุลในโลกควรจะไดรั้บการ
ควบคุม ดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพราะการเปล่ียนแปลงภายใตโ้ลกาภิวตัน์ไดส่้งผลต่อระบบสังคมและ
เศรษฐกิจหลายดา้น รวมไปถึงทาํให้เกิดการทาํลายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทาํให้เกิดการพฒันาภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน ์ 
 7) การเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีรวดเร็ว กล่าวไดว้่าความอิสระในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
จากประเทศกาํลงัพฒันาไปสู่ประเทศพฒันาแลว้ (Mobility of Labour) โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือ
แรงงานท่ีมีความรู้ (Skilled Labor/Knowledged Labor) ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการและมีบทบาทมากใน
ระบบเศรษฐกิจ เช่น แรงงานไทย ไปทาํงานในประเทศสิงคโปร์ หรือไตห้วนั เป็นตน้ ในทาง
ตรงกนัขา้ม จะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีทกัษะตํ่าจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ไปยงัประเทศกาํลงั 
พฒันาเพ่ือลดจาํนวนแรงงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ชาวตะวนัตกยา้ยมาทาํงานเป็นอาจารย์
สอนภาษาองักฤษ ในแถบประเทศกาํลงัพฒันา เป็นตน้ นอกจากนั้น เศรษฐกิจโลกจะเป็นตวัซํ้ าเติม
ให้เกิดความยุง่เหยงิของโครงสร้าง การทาํงานในสังคมท่ีกาํลงัพฒันา โดยการสร้างใหเ้กิดการจา้ง
งานท่ีขาดเสถียรภาพ งานท่ีตอ้งการความชาํนาญหลายอยา่งอาจถูกลดระดบัลง หรือถูกทดแทนดว้ย
แรงงานท่ีตํ่ากว่าระดบัจริง ดว้ยการตอ้งการใชแ้รงงานค่าแรงตํ่า และยงัส่งผลทาํให้เกิดปัญหาเมือง
ใหญ่ (Mega City) ท่ีมีปริมาณคนเขา้ไปอาศยัเพ่ือหางานทาํเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ตอ้งมีการวาง
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แผนการพฒันาเมืองท่ีป้องกนัและจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน และทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 8) การเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงของระบบการผลิต
ในโลกในช่วง หลายปีท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์การยา้ยฐาน
การผลิตไปยงัประเทศท่ีมีค่าแรง ตํ่า เช่น จีนและอินเดีย (Gupta & Govindarajan, 2004 ) การส่งต่อ
การผลิตจากอุตสาหกรรมในประเทศท่ีพฒันา แลว้และมีตน้ทุนการผลิตสูง ไปยงัประเทศท่ีมีค่าแรง
ตํ่าแต่มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นวิธีการจดัการท่ีอุตสาหกรรม จาํนวนมากไดใ้ช ้เพ่ือทาํให้
องค์กรของตนเองสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน แต่ทว่ารูปแบบของการผลิต
สมยัใหม่จะมีลกัษณะท่ีมีการบริหารจดัการโดยการส่งต่อการ ผลิตไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
การเลือกสถานท่ีในการส่งต่อการผลิตนั้น ถา้มีการพิจารณาปัจจยัต่างๆ ไดดี้ก็จะทาํให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจและอุตสาหกรรมดว้ยการ 
ส่งต่อการผลิตน้ีทาํให้เกิดการไหลเวียนเงินทุนระหว่างประเทศและทาํให้เศรษฐกิจโลกมีการ
เจริญเติบโตในหลายๆ พ้ืนท่ี เหตุผลท่ีสาํคญักคื็อ การส่งต่อการผลิตจากผูว้่าจา้งในต่างประเทศไป
ยงัอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทาํให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขยายตวั ชาวบา้นในชนบทมีงานทาํ
มากข้ึน มีรายไดเ้พ่ิม มากข้ึน ซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และทาํใหช้าวบา้น
ท่ีเขา้มาเป็นผูรั้บจา้งผลิตไม่ตอ้งยา้ยท่ีอยู ่เพ่ือไปหางานทาํต่างพ้ืนท่ี ทาํให้สามารถทาํงานท่ีบา้น มี
รายไดเ้ล้ียงครอบครัว และไดดู้แลครอบครัวตนเอง ต่อไป  
 9) เกิดความเหล่ือมลํ้ าของความรู้ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีสําคญัทั้งในระดบัระหว่าง
ประเทศและในระดบัประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึนจาก ความไม่เท่าเทียมกนัของความสามารถและความ
จริงจงัในการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา (Education) ขอ้มูลข่าวสาร (Information) และ
การวิจยั (Research) ของประเทศหน่ึงเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ และการพฒันา องคค์วามรู้ของคน
ในประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั ทาํให้ประเทศท่ีมีการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองจะเกิดความได ้
เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ในสงัคมเศรษฐกิจการเมืองโลกท่ีอาศยัองคค์วามรู้
ในการพฒันา มากกว่าปัจจยัทางทรัพยากร (Comparative Advantage) ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ประเทศต่างๆ ในลกัษณะคือ  
 (1) ลกัษณะท่ี 1 คือการศึกษาเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งในระบบและนอกระบบ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนมากจากการเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจฐาน ความรู้ (Knowledge Economy) ซ่ึงความรู้มี
การเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน ทุกส่วนของภาคการผลิต เพ่ือลด
ตน้ทุน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และเพ่ือลดการพ่ึงพิงแรงงานท่ีขาดแคลน ซ่ึงจาํเป็นท่ีประชากรในทุกเพศ 
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ทุกวยั ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยเฉพาะประชากรในวยัทาํงานท่ีตอ้งมีความ 
พร้อมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานท่ีมีความตอ้งการทกัษะและฝีมือ  
 (2) ลกัษณะท่ี 2 คือการวิจยัและพฒันาจะมีความสําคญัมากข้ึน ทั้งในแง่ของ
ปริมาณและคุณภาพท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงกบัการพฒันา ในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในเร่ืองของการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเพยีงพอ ทนัสมยัและกระจายอยา่งทัว่ถึง  
 10) เกิดภาวะกาํลงัการผลิตส่วนเกิน โดยจะเกิดข้ึนทั้งในส่วนของสินคา้และบริการ 
ซ่ึงเกิดข้ึนจาก หลายสาเหตุดว้ยกนั ไดแ้ก่ การเขา้มาใหม่ของประเทศกาํลงัพฒันา เช่น เวียดนาม จีน 
และอินเดีย เป็นตน้ การหดตวัของความตอ้งการ (Demand Contract) การเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก อนัเน่ืองมาจากความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนในความรู้ ความสามารถและทกัษะฝีมือแรงงาน โดย
ประเทศจีนเป็นประเทศหน่ึงท่ีอาศยัความไดเ้ปรียบจากโลกาภิวตัน์นาํมาพฒันาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ จนทาํให้ปัจจุบนัมีอุตสาหกรรมในประเทศตะวนัตกจาํนวนมากตดัสินใจปิดโรงงาน ใน
ประเทศตะวนัตก เพราะมีค่าแรงสูง และมาจา้งอุตสาหกรรมในประเทศจีนเป็นผูผ้ลิตให้แทน ซ่ึง
ผลกระทบเหล่าน้ีทาํใหป้ระชากรท่ีใชแ้รงงานจาํนวนมากในกลุ่มประเทศตะวนัตกตอ้งตกงาน  
 
 2.2.3 อทิธิพลโลกาภิวตัน์กบัท่องเท่ียวไทย  
 อารีย ์ นยัพินิจ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2553: 48-60) ไดก้ล่าวว่า ผลกระทบ
ของโลกาภิวตัน์และการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสร้าง
ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทยท่ีสาํคญัดงัน้ี  
 1) การขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเท่ียว โลกาภิวตันจ์ะทาํใหเ้กิดการขยายตวัของการ
ท่องเท่ียวมากข้ึนเช่นเดียวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะนําไปสู่การลดข้อจํากัดในการ
เคล่ือนยา้ยของนกัท่องเท่ียว เช่น การออกวีซ่า ASEAN (วีซ่าเดียวเขา้ไดทุ้กประเทศในอาเซียน) การ
ปรับปรุงระเบียบพธีิการดา้นการออกใบอนุญาตเขา้เมือง และการตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งภูมิภาค ทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในไทยจะขยายตวัสูงข้ึน ซ่ึงทั้ง
ภูมิภาคน้ีมีประชากรรวมกนัมากกว่า 600 ลา้นคน โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากอินโดนีเซียท่ีมี
ประชากรถึง 240 ลา้นคน หากมีการก่อสร้างสะพานเช่ือมระหว่างสิงคโปร์กบัอินโดนีเซีย จะทาํให้
นกัท่องเท่ียวอินโดนีเซียเขา้มายงัประเทศไทยมากข้ึน ประเทศไทยยงัมีโอกาสตอ้นรับนกัท่องเท่ียว
นอกภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน เน่ืองจากไทยตั้งอยู่ศูนยก์ลางของภูมิภาค มีพรมแดนติดกบัประเทศ
เพ่ือนบา้นมากท่ีสุดในภูมิภาค 
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 2) การแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวรุนแรงข้ึน ถึงแมว้่าประเทศไทยมีศกัยภาพสูงในการ
เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว เน่ืองจากความไดเ้ปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและวฒันธรรม บริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพและราคาเหมาะสม มีส่ิง
อาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ ตลอดจนมีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานใน
การจดัการประชุม สมัมนาและแสดงสินคา้ อยา่งไรกดี็ ประเทศไทยยงัตอ้งแข่งขนักบัประเทศเพ่ือน
บา้นเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะสิงคโปร์ท่ีพยายามใชก้ลยทุธ์พฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน เช่น สตูดิโอของยนิูเวอร์ซอล (Universal Studio) สวนพฤกษศาสตร์ “Garden by the Bay” 
การจดัแข่งขนัรถสูตรหน่ึง (Formula One) การดึงดูดการประชุม สัมมนา และแสดงสินคา้ และการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพระดบั High End เป็นตน้ โดยสิงคโปร์มีความไดเ้ปรียบจากความ
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางอากาศและทางนํ้ า การเป็นศูนยก์ลางการเงินในภูมิภาค การมี
สาํนกังานสาขาของต่างชาติมาตั้งอยู่จาํนวนมาก และการมีสถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดบั
นานาชาติ นอกจากสิงคโปร์แลว้ ไทยยงัมีคู่แข่งสําคญัอีกประเทศหน่ึงคือมาเลเซีย ซ่ึงมีกลยุทธ์
คลา้ยคลึงกบัสิงคโปร์ นอกจากน้ีการเปิดเสรีดา้นการบริการและการลงทุนจะทาํใหธุ้รกิจท่องเท่ียว
ไทยตอ้งแข่งขนักบัธุรกิจต่างชาติมากข้ึน และทาํให้ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยมีต่างชาติเป็น
เจา้ของมากข้ึนดว้ย 
 3) บริการท่องเท่ียวในภูมิภาคมีความเช่ือมโยงกนัมากข้ึน การท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียนมีแนวโนม้เช่ือมโยงกนัมากข้ึน เน่ืองจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความร่วมมือในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในภูมิภาค โดยเฉพาะการลดขอ้จาํกดัในการเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวในภูมิภาค 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างประเทศ ข้อตกลงเหล่าน้ีมีผลทาํ
ให้บริการการท่องเท่ียวในอาเซียนมีแนวโน้มเป็นบริการระดบัภูมิภาคมากข้ึน ในอนาคตธุรกิจ
ท่องเท่ียวไทยจะตอ้งสร้างเครือข่ายการใหบ้ริการร่วมกบัธุรกิจท่องเท่ียวในต่างประเทศ หรือการเขา้
ไปลงทุนหรือตั้งสาํนกังานในประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือสามารถให้บริการนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งครบ
วงจร และใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวหลายประเทศไดดี้ยิง่ข้ึน 
 4) วตัถุประสงค์และรูปแบบการท่องเท่ียวมีความหลากหลายมากข้ึน การเดินทาง
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศมีวตัถุประสงค์หลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากการเปิดเสรีทาํให้มีการ
เดินทางดว้ยวตัถุประสงคท์างธุรกิจมากข้ึน เช่น การเดินทางเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ ดูงาน การ
เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ เสนอขายสินคา้ การเดินทางเขา้มาศึกษาตลาด (ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ) การ
เดินทางเขา้มาซ้ือสินคา้หรือรับบริการธุรกิจ เป็นตน้ นอกจากน้ีการติดต่อส่ือสารและการเดินทาง
ขา้มประเทศท่ีสะดวกข้ึนและมีตน้ทุนท่ีตํ่าลง จะทาํให้การดาํเนินทางเพ่ือเขา้มารับบริการขา้ม
ประเทศมากข้ึน เช่น การเขา้มารับบริการทางการแพทย  ์การทาํศลัยกรรม การเดินทางเขา้มา
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ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น หรือศึกษาต่อ การเดินทางเพ่ือรับบริการดูแลผูสู้งอาย ุเน่ืองจากโลกเขา้
สู่สงัคมผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
 5) การท่องเท่ียวส่วนบุคคลขยายตวัมากข้ึน การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้
คนทัว่โลกเขา้ถึงขอ้มูลการท่องเท่ียวมากข้ึน ประกอบกบัเครือข่ายสงัคม (Social Network) ยงัมีส่วน
ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว มีการแบ่งปันขอ้มูลจากประสบการณ์การเดินทาง
ไปท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ สามารถเขา้ไปดูแผนท่ี หรือภาพถ่ายของเส้นทางการเดินทาง (Street View) 
การพฒันาเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศและความสะดวกในการขา้มแดน จะทาํให้เกิดบริการ
ขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศมากข้ึน ทาํให้การท่องเท่ียวระหว่างประเทศในลักษณะการ
ท่องเท่ียวส่วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน และมีการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศดว้ยรถยนตแ์ละระบบ
รางมากข้ึน ซ่ึงเหมือนกบัการท่องเท่ียวของคนในประเทศท่ีไม่นิยมท่องเท่ียวแบบเป็นกลุ่มใหญ่ 
(Group Tour) 
 6) การพฒันาและสร้างเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยการสร้างเส้นทาง
คมนาคมขา้มประเทศทาํให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เช่น โครงการพฒันาเส้นทาง
รถไฟแพนเอเชียจาํนวน 3 เส้นทาง เช่ือมโยงระบบรางระหว่างนครคุนหมิงกบัประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน กล่าวคือ ผ่านเมียนมาร์ ลาว เวียดนามและกมัพูชา เส้นทางรถไฟจะเช่ือมโยงกบัเส้นทาง
รถไฟในประเทศไทยและเช่ือมโยงไปยงัมาเลเซียและสิงคโปร์ หรือ แนวพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกิจตาม
โครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-
West Economic Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor) หรือ
ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต ้(Southern Economic Corridor) พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางเหล่าน้ีจะไดรั้บการ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเฉพาะพื้นท่ีบริเวณชายแดนมีโอกาสสูงท่ีจะไดรั้บการพฒันา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
 7) การพฒันามาตรฐานสากลของบริการท่องเท่ียวในภูมิภาค ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทาํให้มีการกาํหนดมาตรฐานกลางการให้บริการการท่องเท่ียวดา้นต่างๆ ร่วมกนั โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ืออาํนวยความสะดวกและให้ความคุม้ครองนกัลงทุนต่างชาติในธุรกิจน้ี เพ่ือเป็น
หลกัประกนัและคุม้ครองสิทธิของนกัท่องเท่ียวและผูรั้บบริการ รวมทั้งเพ่ืออาํนวยความสะดวกใน
การดาํเนินธุรกรรมและให้บริการขา้มพรมแดน ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการในธุรกิจท่องเท่ียวจะมี
ตน้ทุนในการปรับปรุงบริการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ซ่ึงอาจทาํใหธุ้รกิจขนาดเลก็ประสบ
ปัญหาในการพฒันามาตรฐาน  
 ดงันั้นจากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองผลกระทบของโลกาภิวตันต่์อการท่องเท่ียว ของ
นกัวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือให้เกิดความ
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เขา้ใจท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงมีสรุปไดว้่า ผลกระทบของโลกาภิวตันต่์อการท่องเท่ียว เกิดจาก
การท่ี“โลกไร้พรมแดน” ได้เข้ามาสู่สังคมไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 
Technology: IT) โดยเฉพาะเม่ือเกิดเครือข่ายโทรคมนาคมท่ีโยงใยทัว่โลก ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่า อินเทอร์เน็ต (International Network)  ซ่ึงก่อคุณประโยชน์ต่อโลกอยา่งมหาศาล ทาํให้
มนุษย์ชาติหาความรู้ท่ีมีอยู่รอบโลกได้โดยไร้ขีดจํากัด เกิดกิจกรรมไร้พรมแดนเห็นได้จาก
นกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และท่องเท่ียวบนเกาะสมุย เกาะพ
งนั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในปัจจุบนั จากส่ือสารสารและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพนัธ์ในยคุโลกา
ภิวตัน์ กล่าวคือภายใตเ้ทคโนโลยีการส่ือสารไดส่้งผลในเชิงการแพร่ขยายและเลียนแบบในทาง
วฒันธรรมหรือทางสังคม ในส่วนของภาครัฐและการปกครองทางนานาประเทศก็อาจมีอิทธิพลต่อ
ประเทศอ่ืนได้ ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ การคลงั ส่วนนวตักรรมใดก็ตามเม่ือเกิดข้ึนท่ีใดก็ตาม
สามารถแพร่ผ่านไปยงัประเทศอ่ืนไดอ้ย่างรวดเร็วภายใตร้ะบบการคา้เสรี อาจจะแพร่ขยายโดยใช้
นักท่องเท่ียว หรือจากภาพยนตร์ ดงัเช่นประเทศเกาหลีใต  ้เป็นตน้ หรืออาจจะเป็นในส่วนของ
ผูป้ระกอบการ นกัลงทุนทางการเงิน บรรษทัเงินทุนสามารถเคล่ือนยา้ยเงินทุนไดโ้ดยง่าย เช่นบน
เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่าท่ีมีผูป้ระกอบการ นักลงทุนเขา้มาแสวงหาผลกาํไรจากการ
ท่องเท่ียว  
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 
 คาํว่าการท่องเท่ียวนั้น ในความหมายกวา้งๆ สามารถอธิบายเบ้ืองตน้ไดว้่า หมายถึง การ
เดินทางจากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึงเพ่ือวตัถุประสงคต่์าง ๆ และเม่ือไดท้บทวนแนวคิดและความหมาย
ของการท่องเท่ียว มีนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวหลายท่าน ได้ให้นิยาม
ความหมาย ซ่ึงมีความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544 อา้งถึงใน รุ้งตะวนั เกิดโภคา, 2553: 10) ให้
ความหมายการท่องเท่ียวว่า เป็นลกัษณะของการเดินทางไปท่องเท่ียว เพ่ือการผ่อนคลายจาก
ความเครียด เป็นการเดินทางเพียงชัว่คร้ังชัว่คราว ไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล ้หรือไกล เป้าหมายของ
การท่องเท่ียวคือ เพ่ือตอ้งการคน้หาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
 อมัพร เตม็ดี (2545: 46) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีทาํงาน และ
บา้นพพกัท่ีอยูอ่าศยั ไปยงัสถานท่ีแปลกใหม่โดยไม่ไดเ้ป็นการอยูถ่าวร แต่เป็นการอยูเ่พียงชัว่คราว 
โดยเป็นการเดินเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด ๆ กต็าม ท่ีไม่ไดไ้ปเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้และ
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ตอ้งเป็นการเดินทาง เพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ เพ่ือการเยี่ยมญาติมิตร เพ่ือการเล่นกีฬา เพ่ือการ
ประชุมสมัมนา และตลอดจนเพือ่การติดต่อธุรกิจ 
 วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี (2555) มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากแนวคิดของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย นกัวิชาการท่านน้ีไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียว คือ เป็นการเดินทาง เพ่ือคน้หา
ความรู้ คน้หาความสนุก ความต่ืนเตน้จากิจกรรมการท่องเท่ียว ในการท่องเท่ียวยงัเป็นการพกัผ่อน
หย่อนใจ และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิต ทั้งน้ีแนวคิดดงักล่าว ค่อนขา้งมีความ
สอดคลอ้งกบั องคก์รการท่องเท่ียวของสหประชาชาติ (World Tourism Organization) ท่ีไดนิ้ยาม
การท่องเท่ียวไวว้่า หมายถึง การเดินทางโดยมีระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบา้น เพ่ือ
จุดประสงคใ์นการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 ชยัเดช ขาวอ่อน (2551: 7) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมนนัทนาการรูปแบบ
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยการเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงซ่ึงถือเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการใน ดา้น
กายภาพ วฒันธรรม และสถานะหรือเกียรติคุณองคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization หรือ WTO) แห่งองคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวว่า เป็น
การเดินทางใด ๆ กต็ามท่ีเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล 3 ประการดงัต่อไปน้ี (ศรัญยา  วรากุล
วิทย,์ 2551: 2) 
 1) คือการเดินทางจากสถานท่ีอยู่อาศยัเป็นประจาํ ไปยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ เป็นการ
ชัว่คราว  
 2) คือการเดินทางนั้นผูเ้ดินทาง สามารถเดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการถูก
บงัคบั 
 3) คือการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ
หรือหารายได ้
 จากทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปความหมายไดว้่า การท่องเท่ียว หมายถึง การ
เดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุยหรือเกาะพงนั เพ่ือช่ืนชมความ
งามของธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความสวยงาม หรือ อาจจะเป็นการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่จาก
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัข้ึนโดยคนในชุมชน เช่นการท่องเท่ียวฟลูมูนปาร์ต้ีท่ีจดัข้ึนบนเกาะพงนั
ในคืนท่ีพระจนัทร์เตม็ดวง และอีกลกัษณะหน่ึงคือเพื่อการพกัผอ่นอาจไปเป็นหมู่คณะหรือไปเพียง
ลาํพงั ตามความตอ้งการของตนเอง อาจเป็นการพกัคา้งคืนหรือเพียงชัว่คราวกเ็ป็นได ้ดงันั้นผูศึ้กษา
ไดส้รุปและแยกความสาํคญัดงัน้ี 
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 2.3.1 ความสําคญัของการท่องเทีย่ว 
 กล่าวได้ว่ากิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทสําคญั ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถทาํรายไดม้าเป็นอนัดบัหน่ึง เม่ือเทียบกบัสินคา้ส่งออกอ่ืน ๆ ทาํ
ให้ในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ทาํให้แหล่ง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยไดรั้บความนิยม จากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ดงันั้น
เพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัของการท่องเท่ียว ผูว้ิจัยจึงได้นําผลการศึกษาความสําคญัของการ
ท่องเท่ียว จาก (โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, 2543: 1-2) มาใชใ้นอธิบาย
ดงัต่อไปน้ี 
 1) จากขอ้มูลผลการศึกษาความสําคญัของการท่องเท่ียวโครงการวิจยัการจัดการ
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปไดว้่า ประเทศไทยให้ความสาํคญักบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียว เน่ืองจากในการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมาก ดงันั้น
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ และสรุปความสาํคญัของการท่องเท่ียวออกเป็น 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย 
 (1) ความสําคัญของการท่องเท่ียว  สามารถสรุปได้ว่า  การท่องเท่ียว  เป็น
แหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ จากการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
และการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ 
 (2) ความสาํคญัของการท่องเท่ียว สามารถสรุปไดว้่า การท่องเท่ียว ทาํใหช่้วยลด
ปัญหาการขาดดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ เน่ืองจากมีรายไดจ้ากต่างประเทศเขา้มาเพ่ิมข้ึน 
 (3) ความสาํคญัของการท่องเท่ียว สามารถสรุปไดว้่า การท่องเท่ียว สามารถสร้าง
อาชีพและการจา้งงานก่อให้เกิดการกระจายรายได ้ เน่ืองจากเป็นการสร้างงานภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น ๆ ทาํใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 (4) ความสาํคญัของการท่องเท่ียว สามารถสรุปไดว้่า ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน และเกิดการกระตุน้การผลิต เน่ืองจากภายในทอ้งถ่ินมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความมัน่คงทางรายไดม้ากข้ึน มีการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 2) ความสาํคญัของการท่องเท่ียวทางดา้นสังคมของการพฒันาประเทศ ทั้งน้ีจากผล
การศึกษาความสาํคญัของการท่องเท่ียว ในโครงการวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม สามารถ
สรุปไดว้า่ ความสาํคญัของการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการพฒันาสังคม ท่ีส่งใหป้ระเทศไทยเกิดพฒันา 
และเกิดการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ท่ีสาํคญั 5 ลกัษณะ คือ 
 (1) ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีรายไดแ้ละอาชีพ
ท่ีมัน่คงข้ึน 
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 (2) ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ินมีการ
เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 (3) ช่วยอนุรักษฟ้ื์นฟวูฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าของ
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 (4) ช่วยลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินของชุมชนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากในทอ้งถ่ินมี
อาชีพและรายไดท่ี้มัน่คงไม่จาํเป็นตอ้งออกไปทาํงานนอกพื้นท่ีอีกต่อไป 
 (5) ช่วยกระตุน้ให้มีการคิดคน้นาํทรัพยากรส่วนเกินในทอ้งถ่ินมาประดิษฐ์เป็น
สินคา้ท่ีระลึกจาํหน่าย 
 จะเห็นได้ว่าประเทศไทย ให้ความสําคญักบักิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างมาก จนทาํให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดเวลา ดงัในการพฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับของนกัท่องเท่ียว จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวใหเ้ป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสมและเกิดความยัง่ยนื  
 3) องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว โดยองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นวงจร (โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, 
2543: 2-5) สามารถสรุปไดว้า่ในการพิจารณาถึงนกัท่องเท่ียว (Tourist) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
ในการท่องเท่ียว จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การแบ่งออกเป็น 4 
ลกัษณะ ดว้ยกนัคือ ลกัษณะท่ี 1 นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีคา้งคืน ลกัษณะท่ี 2 นกัท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศท่ีไม่คา้งคืน ลกัษณะท่ี 3 นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีคา้งคืน และลกัษณะท่ี 4 
นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่คา้งคืน 
 และหากวิเคราะห์ทางการตลาดของการท่องเท่ียว (Tourism Marketing) ทาํให้ทราบว่า
วิธีการท่ีจะทาํให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาเท่ียว ในแหล่งท่องเท่ียวของตน 
จาํเป็นตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว และบริการในแหล่งท่องเท่ียวนั้น การตลาด
ท่องเท่ียวอาจทาํได ้2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 คือการใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลนกัท่องเท่ียว และวิธีท่ี 2 คือการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวการขนส่ง (Transportation) ในการเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวดว้ย
ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เพ่ือนาํส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ การขนส่งทางรถยนต ์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และ การขนส่งทาง
เคร่ืองบิน 
 เม่ือพิจารณาถึง นกัท่องเท่ียว (Tourist) การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) การขนส่ง 
(Transportation) ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว (Tourism Facilities) ตลอดจนทรัพยากร
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ท่องเท่ียว (Tourism Resources) ท่ีสามารถเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการ
เดินทางไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1) ประเภทท่ี 1 คือทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ  
 2) ประเภทท่ี 2 คือทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และ
โบราณวตัถุ  
 3) ประเภทท่ี 3 คือทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปะวฒันาธรรม ประเพณี 
 ทั้งน้ีในการพฒันาการท่องเท่ียว ต้องคาํนึงถึงกิจกรรม ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว (Tourism Facilities) ส่ิงท่ีรองรับการเดินทางของนกัท่องเท่ียว เพ่ือให้การเดินทาง
ท่องเท่ียวเป็นไปดว้ยความสะดวกสบายและปลอดภยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น การบริการ การเขา้ออกประเทศ และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม เช่น ระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภยัอ่ืน ๆ ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  แสดงองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
แหล่งท่ีมา:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545 อา้งถึงใน โครงการศึกษาวิจยัการจดัการ 
       มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม, 2543: 2-5. 
 
 2.3.2 รูปแบบการท่องเทีย่ว 
 ในการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวนั้น มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั
ไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพ้ืนท่ี สภาพแวดลอ้มและกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้นๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํ
แนวคิดของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2544: 3-12) ท่ีไดแ้บ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวออกเป็น 4 
ประเภท มาใชใ้นการอภิบายเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

ทรพัยากรการ
ทองเที่ยว

สิ่งอาํนวยความ
สะดวก

การตลาด
ทองเที่ยว 

การขนสง 
(Transportation

นักทองเทีย่ว

(T i t)
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 1) ประเภทท่ี 1 การท่องเท่ียวแบบเทศกาล และงานประเพณี จากขอ้มูลการแบ่ง
รูปแบบของการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554) สามารถอธิบายไดว้่า การ
ท่องเท่ียวแบบเทศกาล และงานประเพณี เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ส่วนมากจดัใน
สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นการสืบทอดความเช่ือและศรัทธาของทอ้งถ่ิน หรือเก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาและวิถีชีวิต มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น งานร่ืนเริง งานแสดงผลผลิตทางการ
เกษตรและศิลปหตัถกรรมงานอ่ืน ๆ 
 2) ประเภทท่ี 2 การท่องเท่ียวแบบการจดัแสดงแสงสีและเสียง จากขอ้มูลการแบ่ง
รูปแบบของการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554) สามารถอธิบายไดว้่า การ
ท่องเท่ียวแบบการจดัแสดงแสงสีและเสียงเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการวางแผน จดัการโดยผูท่ี้มีความ
ชาํนาญ ไดรั้บความยนิยอมจากหน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ี อาจมีผลต่อสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีและความ
ปลอดภยั มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น การแสดงแสงและเสียงประกอบจินตภาพ การแสดง
ประกอบแสงและเสียง 
 3) ประเภทท่ี 3 การท่องเท่ียวแบบกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว จากขอ้มูลการแบ่งรูปแบบ
ของการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554) สามารถอธิบายไดว้่า การท่องเท่ียวแบบ
กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมการแข่งขนั การประกวด มีกีฬาท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว มีทั้งกีฬา
ระดบันานาชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน กีฬาพ้ืนบา้น ซ่ึงจดัตามเทศกาล เช่น แข่งเรือ 
 4) ประการท่ี 4 การท่องเท่ียวเป็นลกัษณะกิจกรรมพิเศษ จากขอ้มูลการแบ่งรูปแบบ
ของการท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554) สามารถอธิบายไดว้่า ในลกัษณะการ
ท่องเท่ียวท่ีเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษ คือสามารถจดัข้ึนในวาระวนัสาํคญั โอกาสพิเศษ เทศกาล วนั
สาํคญัท่ีมีเฉพาะในประเทศ เช่น กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา นอกจากน้ียงัรวมถึงวนัสาํคญั
ทางศาสนาท่ีจดัเป็นวนัสาํคญัของโลก รวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม 
 วารัชต ์ มธัยมบุรุษ (2555) ไดแ้บ่งรูปแบบการท่องเท่ียวไว ้ 4 รูปแบบ ประกอบดว้ย 
รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม รูปแบบการ
ท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ และกิจกรรมการท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-based Tourism)  
 (1) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่ง วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ เกษตรกรรม โดยไดรั้บความ
สนุกเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใตก้ารจดัการส่ิงแวด ลอ้ม
และการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรกรรม  
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 (2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวใน
แหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทาง
ทะเล 
 (3) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติท่ีเป็น เพ่ือดูความงามของภูมิทศัน์ท่ีมีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีโลก
ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่าง ๆ และฟอสซิล ไดค้วามรู้ไดมี้ประสบการณ์ 
 (4) การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือ
การไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน เช่น สุริยปุราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และการดู
ดาวจากราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการเรียนรู้ระบบสุริยจกัรวาล มีความรู้ความ
ประทบัใจ ความทรงจาํและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 2) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural-based Tourism)  
การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวชมวฒันธรรมและประเพณี และการท่องเท่ียวชมวิถี
ชีวิตในชนบท เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อ
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ิน งานประเพณีต่าง ๆ ความรู้และภูมิปัญญาพ้ืนบา้น มีความ
เขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการ
ท่องเท่ียว (วารัชต ์มธัยมบุรุษ, 2555) 
 3) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)  
การท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตามความถนัดหรือความสามารถของ
นกัท่องเท่ียว (วารัชต ์ มธัยมบุรุษ, 2555) สามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดงัน้ี 
 (1) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วฒันธรรมเพ่ือการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรั้บความเพลิดเพลิน และ
สุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 (2) การท่องเท่ียวเชิงทศันะศึกษา หมายถึง การเดินทางเพ่ือทศันะศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หาความรู้ เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการ
เรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 (3) การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมชนกลุ่มนอ้ย หมายถึง 
การท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วฒันธรรมของชาวบา้น วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ย
หรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย 



39 

 (4) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การท่องเท่ียวเพ่ือเล่นกีฬาตามความถนดัความ
สนใจของนกัท่องเท่ียว ใหไ้ดรั้บความเพลิดเพลินความสนุกสนานต่ืนเตน้ เช่น ตกปลา กระดานโต
คล่ืน สกีนํ้า กอลฟ์ 
 (5) การท่องเท่ียวแบบผจญภยั หมายถึง การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีความสนุกสนานต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 
 (6) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ และฟาร์มสเตย ์ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีไดใ้ช้
ชีวิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไป เยือนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมีจิตสาํนึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
 (7) การท่องเท่ียวพาํนกัระยะยาว หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีใชต้อ้งการใชชี้วิต
หลงัจากเกษียณอายจุากการทาํงาน ตอ้งการมาใชชี้วิตต่างประเทศเป็นหลกั โดยเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศคร้ังละนาน ๆ 
 (8) การท่องเท่ียวแบบใหร้างวลั หมายถึง การจดันาํเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัท่ีประสบความสาํเร็จ ในการขายสินคา้นั้น ๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย สามารถขาย
สินคา้ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ีบริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศตั้ง เป้าหมายไวเ้ป็นการใหร้างวลั
และจดันาํเท่ียว เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจาํหน่ายสินคา้ 
 (9) การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุม คือ การจดันาํเท่ียวให้แก่กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุม มีการจดันาํเท่ียวก่อนการประชุมและหลงัการประชุม มีการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนัออกไปเพ่ือให้บริการแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือผูท่ี้ร่วมเดินทางกบัมากบัผูป้ระชุม อาจ
เป็นการท่องเท่ียวแบบวนัเดียวหรือท่องเท่ียวแบบพกัคา้งคืน 
 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Activities)  
 กิจกรรมการท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวทาํระหว่างการท่องเท่ียว ตาม
ความถนดั ตามความชาํนาญท่ีไดรั้บการฝึกมาหรือกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวมีความสนใจเป็นพิเศษใน
การท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเดินป่าชมและศึกษาพรรณไม ้ สมุนไพร การข่ีจกัรยานท่องเท่ียว 
การข่ีมา้ การวาดภาพ การนวดแผนไทย การเรียนและฝึกสมาธิ 
 
 2.3.3 ประเภทของท่ีพกัสําหรับการท่องเทีย่ว 
 ในการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการจดัประเภทท่ีพกัในการท่องเท่ียว ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด
ของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548: 102-105) มาใชใ้นการอธิบาย จากการสรุปทาํให้ทราบว่า ท่ีพกัถือ
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เป็นส่ิงสําคญัอย่างหน่ึงสําหรับการท่องเท่ียว ประเภทของท่ีพกัจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของการ
ท่องเท่ียวซ่ึงแตกต่างกนัออกไป ประเภทของท่ีพกัสาํหรับการท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
 1) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเป็นการเฉพาะ โดยในโรงแรม
สามารถแบ่งเป็นห้องพกั ท่ีเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวก ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
มาพกัผอ่น ซ่ึงในการเกบ็ค่าเช่า หรือค่าบริการนั้น จะใชว้ิธีเกบ็เป็นรายหอ้ง 
 2) ธุรกิจโมเตล็ (Motel) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเฉพาะ โดยเก็บค่าเช่าเป็นรายวนั 
และรายเดือน แลว้แต่ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้พกั กบัผูใ้ห้บริการ โดยบริเวณท่ีพกัมีห้องพกั พร้อมท่ี
จอดรถเฉพาะหอ้งพกั ซ่ึงปกติมกัจะตั้งอยูริ่มถนนชานเมือง หรือบริเวณท่ีเป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั
เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบันักท่องเท่ียว ท่ีขบัรถมาดว้ยสามารถนาํรถจอดถึงหน้า
หอ้งพกั หรือแหล่งจอดรถรวมได ้
 3) ธุรกิจเรือนแรม (Guest House) เป็นธุรกิจท่ีพกั ท่ีมีการดดัแปลงจากบา้นเก่าหรือ
บา้นท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ เพ่ือแบ่งเป็นหอ้งใหน้กัท่องเท่ียวเขา้พกัแรม มีการเกบ็ค่าเช่า เป็นรายวนั ปกติ
จะตั้งอยูย่า่นชุมชนเมืองใหญ่ๆท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะมาเช่านอนเฉพาะเวลากลางคืน 
4)  ธุรกิจบา้นพกัในบา้น (Home Stay) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีเจา้ของบา้นแบ่งหอ้งพกัในบา้นของตนเองท่ี
จดัสร้างข้ึนหรือดดัแปลงเป็นห้องพกัแรมให้นกัท่องเท่ียวใชพ้กัแรม โดยเก็บค่าเช่าตามปกติมกั
ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยูพ่ื้นท่ีบา้น อตัราค่าเช่าอยูใ่น
ระดบัตํ่า 
 5) ธุรกิจบงักะโล (Bungalow) เป็นท่ีพกัแรมแบบบา้นเป็นหลงั ๆ ใหน้กัท่องเท่ียว
พกัโดยเก็บค่าเช่า ตามปกติมกัตั้งอยู่บริเวณใกลแ้หล่งท่องเท่ียว ไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกให ้
อตัราค่าเช่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 
 6) ธุรกิจหมู่บา้นตากอากาศ (Resort) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ยอาคาร
หลายๆอาคาร แต่ละอาคารจะมีหอ้งพกัจาํนวนหน่ึงใหน้กัท่องเท่ียวเขา้พกัแรม โดยเกบ็ค่าเช่ามีส่ิง
อาํนวยความสามสะดวกแก่ผูม้าพกัไดใ้ชร่้วมกนั 
 7) ธุรกิจท่ีตั้งแคม้ป์ (Campground) เป็นธุรกิจท่ีพกัท่ีมีการจดับริเวณพ้ืนท่ีไวส้าํหรับ
บริการนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเช่าท่ีกางเตน้พกัแรม ซ่ึงบริเวณดงักล่าวจะมี บริการสุขา หอ้งอาบนํ้า
นํ้าด่ืม มีค่าเช่าในอตัราตํ่า 
 
 2.3.4 แนวคดิด้านการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
 ความหมายของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนไดพ้ฒันามาจากแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจาก
การประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nations Conference on 
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Environment and Development) หรือการประชุม (Earth Summit) ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื (Sustainable Tourism) ว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ี
ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มทุกรูปแบบไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นท่ีใดจะเป็นกลุ่มใหญ่ 
(Mass Tourism) เป็นกลุ่มขนาดเล็กทั้งในเมืองและชนบทซ่ึงสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2539) กล่าวว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนัโดยมีการป้องกนัและสงวนรักษาโอกาสต่างๆของ
อนุชนรุ่นหลงั ซ่ึงการท่องเท่ียวในลกัษณะน้ีมีความหมายถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
ตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษา
เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมและรักษาระบบนิเวศดว้ย ความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจึงมี
ความแตกต่างหลากหลาย เป็นเสมือนแนวคิดท่ีไม่สามารถช้ีวดัใหเ้ห็นความชดัเจนได ้เน่ืองจากเป็น
การกระทาํเพ่ืออนาคตท่ีไม่อาจเห็นผลไดใ้นปัจจุบนั ดงันั้นนิยามความหมายของการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืนจึงเป็นไปตามทรรศนะท่ีประมวลจากประสบการณ์และความคาดหวงัของแต่ละคน การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2539) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวว้่า
หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมายสาํคญัท่ีสุดในการพยายามท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาแบบยัง่ยืน
โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิต
ท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการและได้รับ
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 ในทรรศนะของ Butler (1993 อา้งถึงใน อจัฉรี เหมสันตแ์ละคณะ, 2555) กล่าวว่า การ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการพฒันาและการทาํนุบาํรุงรักษา ทั้งดา้น
กิจกรรมและกระบวนการ ภายใตบ้ริบทของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดความสถาพรของ
ระดบัคุณค่าและไม่ทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อสภาพทางกายภาพและการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต 
 WTO (1997 อา้งถึงใน กฤติยา จกัรสาร, 2545) ไดใ้หนิ้ยามความหมายการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยืนว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งสอดรับกบัความสามารถของแหล่งท่องเท่ียว เป้าหมายในการคง
ความมีเสน่ห์ดึงดูดในการแข่งขนักบัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นท่ีประทบัใจต่อผูม้าเยอืน
คร้ังแรกและคงความพึงพอใจต่อผูท่ี้กลบัมาเยือนในเวลาต่อๆไป ดว้ยเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ี
มัน่คงและสภาพแวดลอ้มท่ีสมดุล 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2542:45-68) ไดจ้าํกดัความการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืว่า หมายถึง การ
ท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กท่ีมีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพ่ือสามารถดาํรงไวซ่ึ้งทรัพยากร
ท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจอยา่งไม่เส่ือมคลาย ธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลกาํไร
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อย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมโดยมี
นักท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนสมํ่าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อย
ท่ีสุดหรือไม่มีเลยอยา่งยนืยาว Robert Cleverdon และ (WTO, 1992 อา้งถึงในกฤติยา จกัรสาร, 
2545) ไดใ้หค้าํนิยามการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืว่าเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา
โอกาสให้ถึงอนุชนรุ่นหลงั โดยการจดัการการท่องเท่ียวมีความหมายต่อการจดัการทรัพยากร เพ่ือ
ตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจสงัคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ียงัสามารถรักษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศไดด้ว้ย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวมตอ้งปรับสภาพ
การจดัการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัยุคใหม่ของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป จึงมีขอบเขตการพฒันาท่ี
ครอบคลุมทุกส่วนของการท่องเท่ียวคือ 1) กิจกรรมการท่องเท่ียวจะต้องดาํรงอยู่ได้ 2) มี
นกัท่องเท่ียวมาเยีย่มเยอืนอยา่งสมํ่าเสมอ 3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวยงัคงรักษาความดึงดูดใจไดไ้ม่
เส่ือมคลาย 4) กิจการการบริการมีกาํไรแมต้อ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการให้บริการอยูเ่สมอ 
และ 5) ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติสงัคมและวฒันธรรม 
 กล่าวโดยสรุป การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนหมายถึงการท่องเท่ียวท่ีได้รับการพฒันาและ
บาํรุงรักษาทางดา้นกิจกรรมและการบริหารภายใตบ้ริบทของชุมชนส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป ทั้งน้ีตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นลบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมและไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
เหมาะสมและเท่าเทียมกนั เพ่ือร่วมกนัปกป้องและสงวนรักษาเป็นมรดกสืบทอดสู่คนรุ่นหลงัอยา่ง
ย ัง่ยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2542; พจนา สวนศรี, 2542; ภราเดช พยฆัวิเชียร, 2539) ซ่ึงการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 
 1) ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Sustainability) 
 การเติบโตตอ้งอยูใ่นอตัราท่ีบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากโตเร็วไปอาจ
ทาํให้รองรับนักท่องเท่ียวดา้นต่างๆไม่พร้อมและไม่เพียงพอ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพ
แรงงานและการให้บริการ อาจมีผลทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ ขาดความนิยม ไม่เดินทางมา
ท่องเท่ียว ทาํใหเ้ศรษฐกิจตกตํ่าในระยะยาว การเติบโตของการท่องเท่ียวอาจทาํใหค้นส่วนใหญ่หนั
มาประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทาํให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคอ่ืนๆ เช่น 
ภาคการเกษตร การกสิกรรม การอุตสาหกรรม การเติบโตท่ีตอ้งอาศยัวสัดุอุปกรณ์ แรงงานและ
ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ เป็นผลทาํใหเ้งินตราร่ัวไหลออกไปนอกประเทศ 
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 2) ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม (Social Sustainability) 
 การหลั่งไหลของนักท่องเท่ียวต่างประเทศมากเกินไปและรวดเร็วเกินไปมี
ผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ิน การใชจ่้ายเงินของนกัท่องเท่ียวซ่ึงมี
กาํลงัสูงกว่าคนในทอ้งถ่ิน การใชชี้วิตท่ีหรูหราหรืออย่างอิสรเสรีซ่ึงทะลกัเขา้สู่ชุมชนหน่ึง ๆ อาจ
กลายเป็นแม่เหลก็ดึงดูดใจใหค้นหนุ่มสาวในทอ้งถ่ินหลงใหลมวัเมาต่อทรัพยสิ์นเงินทองหรือความ
สาํราญท่ีหาไดง่้าย ๆ ทาํใหเ้กิดปัญหาสังคมติดตามมาและอาชีพขายบริการทางเพศทั้งหญิงชาย การ
ขายยาเสพติด และการละท้ิงคุณค่าทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน อาจนาํไปสู่ความล่มสลายทาง
โครงสร้างวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชน ซ่ึงมีผลทาํใหชุ้มชนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อนกัท่องเท่ียวว่าเป็น
ตัวการทําให้สังคมเส่ือมซ่ึงบางคร้ังอาจสะท้อนออกมาในรูปของการกระทําท่ี รุนแรงต่อ
นกัท่องเท่ียว 
 3) ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 
 การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีขาดการควบคุมอาจกลายเป็นส่ิงท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
เป็นคุณค่าหรือความเป็นตัวต้นกําเนิดของกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้ น ๆ เสียเองเช่นจํานวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมากเกินไป ความแออดัความสกปรก เป็นตน้ รวมถึงการเร่งรัดพฒันาโดยใชเ้ทคนิค
ก่อสร้างท่ีไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการพงัทลายอย่างถาวรของหน้าดิน หาดทราย ชายทะเล การ
สูญเสียสภาพภูมิทศัน์ และการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในตาํแหน่งท่ีผิดพลาดอาจทาํใหว้งจร
ทางธรรมชาติเกิดความแปรปรวน ซ่ึงกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากทาํให้เกิดปริมาณของ
เสียอย่างมหาศาลเช่นของเสียนํ้ าเสียอาหารเหลือขยะ ฯลฯ ทาํให้มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่าง
มากมาย จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของระบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ี
จะทาํให้การท่องเท่ียวประสบผลสาํเร็จ อนัเน่ืองมาจากระบบการจดัการท่ีดี แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาระบบการจดัการท่ีดี เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
และสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้
 
 2.3.5 แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาต ิพ.ศ. 2555-2559  
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความสาํคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้สําคญันาํมาซ่ึงเงินตรา
ต่างประเทศการสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วน
สาํคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการ
ลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทสาํคญัในการสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการ
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อ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามลาํดบั มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดย
ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ สถานการณ์และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความทา้ทายต่อการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยมาจากหลายประเดน็ ดงัน้ี  
 แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวคือประเด็นผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง 
การขยายตวัของขั้วอาํนาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ส่งผลต่อการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินของ โลกท่ีก่อให้เกิด
การเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้และบริการ การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้ง 
พฒันาการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุกและเตรียมความพร้อมต่อการผนัผวนของค่าเงิน รวมทั้งจะตอ้ง
พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ 
 ประเดน็ผลกระทบดา้นสังคม การใหค้วามสนใจกบัชุมชน มรดกทางวฒันธรรม และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดย
นกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งปลอดภยั สะอาด มีการรักษา
สภาพแวดลอ้ม และใชส่ื้อสารสนเทศในการท่องเท่ียวมากข้ึน รูปแบบของการท่องเท่ียวจึงมี
แนวโนม้ท่องเท่ียวแบบอิสระ สนใจการท่องเท่ียวเฉพาะทาง เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
and Wellness Tourism) การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
(Sports Tourism) เป็นตน้ นอกจากน้ีผลกระทบดา้นสังคม กระแสโลกาภิวตัน์และวฒันธรรมโลกท่ี
เขา้มาในประเทศไทย การเปิดการคา้เสรี ก่อใหเ้กิดการอพยพยา้ยถ่ิน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้งระดบัครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวฒันธรรมพ้ืนถ่ิน 
ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 
 ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโนม้ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทวีความรุนแรง
ข้ึน โดย เฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกท่ีร้อนข้ึน การกดัเซาะของชายฝ่ัง ภาวะภยัแลง้ และนํ้ า
ท่วม ส่งผลต่อความงดงาม และบรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัหลายแห่ง ประเทศไทยได้
เข้าร่วมลงนามและเป็นภาคีในกรอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) รวมทั้งได้
ร่วมลงนามรับรองพธีิสารโตเกียวร่วมรับผดิชอบการดาํเนินการดา้นการเปล่ียนสภาพอากาศ  
 ดงันั้นประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยการคาํนึงถึงการ
ท่องเท่ียวท่ีสะอาด (Green Tourism) การพฒันามาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนพฒันาบุคลากรท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในทุกระดบัให้มี ศกัยภาพรองรับการเปล่ียนแปลงบนพ้ืนฐานการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยา่งสมดุล และยัง่ยนืในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด 
ส่งผลให้ภาคการท่องเท่ียวตอ้งปรับเตรียมความพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยตอ้งบริหาร
จดัการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว นอกจากน้ี การทวีสมรรถนะเทคโนโลยดีา้นการบินและการขยายตวัของกิจการสายการ
บินตน้ทุนตํ่า พร้อมกบัการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน (AEC)  
 2.3.5.1 จดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ จึงได้
จัดทาํร่างแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติพิจารณา โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือฟ้ืนฟแูละกระตุน้ภาค
การท่องเท่ียวใหข้ยายตวัและเกิดความยัง่ยนื และเพ่ือเร่งรัดและสร้างศกัยภาพในการหารายไดจ้าก
การท่องเท่ียว เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยใหมี้ความพร้อมทั้งดา้นคุณภาพการแข่งขนั 
และใหเ้กิดการสร้างรายไดแ้ละกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น แผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติฉบบัน้ีจึงได ้ มุ่งเนน้ การป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 และวิสัยทศัน์ประเทศไทยสู่ปี พ.ศ. 2570 โดยนอ้มนาํแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา” มาใชใ้นการจดัทาํแผนเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเท่ียวแบบองคร์วมท่ี
สร้างทั้งรายไดแ้ละกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียว
แห่งชาติ คาดหวงัว่าแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของประเทศ (กรมพฒันาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2555-2559) กล่าวไวด้งัน้ี 
 1) เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะใช้เป็นกรอบทิศทางในการกระตุน้และฟ้ืนฟู
ภาคการท่องเท่ียวของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 2) ช่วยลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองการพฒันาการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงจะช่วยใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ภายใตก้ารบูรณาการการ
ทาํงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนว
ทางการดาํเนินงานโดยนาํกลยทุธ์ไปแปลงเป็นนโยบายและแผนปฏิบติัการในหน่วยงานและองคก์ร
ของตน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างถูกตอ้งเหมาะสมในการเตียมการ
รองรับการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขปัญหาท่ียงัคงมีอยูใ่นภาคการท่องเท่ียว และแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน
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ดา้นการท่องเท่ียว โดยจะมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 และนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
 4) แกไ้ขปัญหาในเชิงโครงสร้าง เพ่ือสร้างความสมดุลและยัง่ยืน สร้าง
ระบบภูมิคุม้กนัใหก้บัภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้ภาคประชาชนภาคเอกชน และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัระเบียบแหล่ง
ท่องเท่ียว ไม่ใหอ้ยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมหรือถูกทาํลาย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการเป็นเจา้
บา้นท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในปริมาณท่ีเหมาะสม 
สะดวก และบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ 
 2.3.5.2 สถานการณ์ และแนวโนม้ดา้นการท่องเท่ียว  
 ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเท่ียว ของคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ (2557) ทาํให้ทราบว่า การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาท
สาํคญัในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายไดโ้ดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหน่ึง
ของการคา้บริการรวมของประเทศแลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีก
มากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพกัภตัตาคารร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก การคมนาคมขนส่ง 
เป็นตน้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการลงทุนการจา้งงาน และการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ิน โดยในแต่ละปีสามารถ
สร้างรายไดเ้ขา้สู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนลา้นบาท รวมทั้งสร้างกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนบัแสนลา้นบาทเช่นเดียวกนั ซ่ึงในปี พ.ศ. 2552 
ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ลา้นบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม (ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 5.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกนั ธุรกิจการท่องเท่ียว
ก่อใหเ้กิดการจา้งงานกว่า 2 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ1 รวมทั้งยงัช่วย
กระจายรายไดแ้ละการจา้งงานไปสู่ชนบท ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รายไดเ้งินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวยงัมีส่วนสําคญัท่ีช่วยชดเชยการขาดดุลการคา้ในช่วงท่ีการส่งออกสินคา้ของไทย มี
แนวโนม้ชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ดงันั้นในการจดัทาํแผน พฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศจึงตอ้งพิจารณาขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดงัน้ี 
 1) สถานการณ์การท่องเท่ียวโลก 
 โครงสร้างการตลาดและแนวโน้มการท่องเท่ียวโลก การเพ่ิมข้ึนของ
นกัท่องเท่ียว องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ไดพ้ยากรณ์ว่า
เม่ือถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนกัท่องเท่ียวระหว่าง ประเทศจาํนวน 1,600 ลา้นคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และแปซิฟิค และกลุ่มประเทศในเอเชีย
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ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นจุดหมายการท่องเท่ียว แห่งใหม่ท่ีมีผูนิ้ยมเดินทางเขา้มาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีนกัท่องเท่ียวเป็น 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จึงเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวใน
ระดบัแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 2) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลก  
 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาํของโลกเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ประเทศ
เยอรมนั ญ่ีปุ่น รัสเซีย มีอตัราเพ่ิมของประชากรติดลบนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายจึุงมีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึน นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความพร้อมในดา้นเวลาและงบประมาณ สนใจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การท่องเท่ียวแบบพาํนักนาน และตอ้งการท่องเท่ียวในแหล่งท่ีเท่ียวท่ีมีความพร้อมในดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากน้ีการกระตุน้ประชาชนให้เดินทางท่องเท่ียว อาทิ การลดชัว่โมงการ
ทาํงาน การสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีโอกาสพฒันาประสบการณ์ จากการเดินทางท่องเท่ียว การลด
อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมสินคา้อุปโภคบริโภคบางชนิดและภาษีนายจา้ง มาตรการดงักล่าวไดมี้การ
ดาํเนินการในหลายประเทศ เป็นการกระตุน้ให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศมากข้ึน 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 
 3) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 การช่วงชิงตลาดการท่องเท่ียว ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ความรู้ สาระ และ
สารสนเทศ กลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าของสินคา้ใน
อนาคตรูปแบบของ (E-commerce และ E-business) จะมีความสาํคญัและซบัซอ้นมากข้ึนในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะใชข้อ้มูลท่องเท่ียวผา่น
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทาํการสืบคน้และเปรียบเทียบราคามากข้ึน คาดการณ์ว่ามีประชากรโลกกว่า 1.5 
พนัลา้นคน ท่องอยูบ่นโลกอินเทอร์เน็ต และเกือบ 600 ลา้นคน ท่ีผนัตนมาเป็นสมาชิกในสังคม 
(Online) บทบาทของอินเทอร์เน็ตซ่ึงแต่เดิมทาํหนา้ท่ีเพียงใหข้อ้มูล เพ่ือป้อนข่าวสารดา้นเดียว ได้
กลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการแพร่กระจายข่าว การใหข้อ้มูล และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียว ช่องทางการขายทางอินเทอร์เน็ตกาํลงัไดรั้บความนิยม 
 2.3.5.3 วิกฤตและความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2555) กล่าวคือการ
ท่องเท่ียวโลกมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติมี
แนวโนม้ขยายตวัทัว่โลกและรุนแรงมีรูปแบบและโครงข่ายท่ีซบัซอ้นมากข้ึน โดยใชค้วามกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคม เป็นปัจจยัสนับสนุนและมีแนวโน้มคงอยู่ต่อไปใน
หลายภูมิภาคของโลกเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียว และจิตวิทยา
ของผูบ้ริโภคท่ีจะชะลอการจบัจ่ายใชส้อย ประเทศไทยจึงตอ้งเตรียมตวัรับความเส่ียงในดา้นต่างๆ 
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และภาวะการแข่งขนัท่ีจะรุนแรงมากข้ึน และความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว
ประกอบดว้ย 4 ลกัษณะดงัน้ี 
 1) ลกัษณะท่ี 1 การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะ
โลกร้อนเร่ิมแสดงให้เห็นชดัเจนจากภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค 
เห็นไดจ้ากความรุนแรงของภยัพิบติัต่างๆ เช่น พาย ุนํ้าท่วม ภยัแลง้ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึ
นามิ ช่วง 30 ปีท่ีผา่นมาน้ี อตัราภยัพิบติัทางธรรมชาติเพ่ิมสูงข้ึนในแบบขั้นบนัได ภยัพิบติัทางนํ้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.7 วาตภยั (พาย)ุ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.6 และแผน่ดินไหวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6 ประเทศ
ต่างๆ จึงเร่ิมหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม การสร้างจิตสาํนึกท่ีจะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และใชเ้ป็นกลยทุธ์
ในการสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั เป็นจุดขายกระตุน้หรือเชิญชวนลูกคา้ใหเ้ขา้มาซ้ือ
หาหรือใชบ้ริการท่องเท่ียว ในอนาคต Green Logistic เป็นเทรนดท่ี์ถูกกาํหนดใหแ้หล่งท่องเท่ียว
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และอาจถูกกาํหนดเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ 
 2) ลกัษณะท่ี 2 ความเส่ียงของโรคระบาด ความรุนแรงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
แมว้่าในหลายกรณีจะมีอตัราการเสียชีวิตตํ่ากต็าม แต่โรคระบาดท่ีเกิดจากไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ทาํให้นกัท่องเท่ียวมีความกงัวลและรู้สึกไม่ปลอดภยั ดงัเช่น การระบาดจากไวรัสสายพนัธ์ุ
ใหม่ 2009 การท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 31.6 ภูมิภาคยโุรปและ
ตะวนัออกไกลลดลงร้อยละ 26.37 
 3) ลกัษณะท่ี 3 สภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
โลกอาจส่งผลกระทบต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียวในอนาคต สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ในปี 
2551 และต่อเน่ืองถึงปัจจุบนัส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว อยา่งไรกต็ามคาดการณ์ว่าใน
อนาคตเศรษฐกิจโลกยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะมีกลุ่มประเทศ (BRIC) บราซิล รัสเซีย 
อินเดียและจีน) ท่ีคาดการณ์ว่า จีน รัสเซีย และอินเดีย มีแนวโนม้เศรษฐกิจขยายตวัมากกว่าร้อยละ 7 
ในช่วงปี 2558-2568 
 2.3.5.4 การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
 1) พฤติกรรมผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจาก
ภาวะ เศรษฐกิจตกตํ่า ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวใชจ่้ายดา้นการท่องเท่ียวอยา่งระมดัระวงั โดยคาํนึงถึง
ความคุม้ค่าเงินมากข้ึน ประกอบกบัการท่ีคู่แข่งหันมาใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเพ่ือดึงความสนใจของ
ตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีหดตวัลง ทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมากข้ึน 
ซ่ึงมีผลใหเ้กิดพฤติกรรม “Last Minute” คือ ใชเ้วลาสั้นก่อนการเดินทางเพ่ือตดัสินใจในการจอง 
และการซ้ือสินคา้และบริการท่องเท่ียวเพือ่แสวงหาความคุม้ค่า 
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 2) นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้โดยอาจเลือกเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกนัมากข้ึน ทั้งน้ีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ และกรอบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว เช่น UNWTO, APEC, ASEAN, ACD, 
GMSACMECS, IMT-GT และ BIMSTEC เป็นตน้ ช่วยลดอุปสรรคและขอ้จาํกดัในการท่องเท่ียว 
 3) นกัท่องเท่ียวมีแนวโนม้สนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 
Interest Tourism) เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 
(Adventure Tourism) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นตน้ รูปแบบการท่องเท่ียว
ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มต้องการท่ีจะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ กิจกรรมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เลือกพกัแรมในโรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพื้นฐานสาํหรับการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 
 4) กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกาํลงักายทาํให้
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโนม้
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว สาํหรับการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ประเทศต่างๆ ไดแ้ข่งขนักนัแยง่
สิทธ์ิในการจดักิจกรรม หรือ Event ดา้นการกีฬา ซ่ึงไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความพร้อมในดา้น
บุคลากร สนามแข่งขนั มีประสบการณ์ในการจดัการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติ รวมถึงกีฬาท่ีมี
เอกลกัษณ์ เช่น มวยไทย และตะกร้อ สาํหรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ไทยมีช่ือเสียงในเร่ือง
ของสปา การนวดแผนไทย ความพร้อมในดา้นของบุคลากร มีสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพซ่ึง
พร้อมต่อการรองรับนกัท่องเท่ียวในอนาคต 
 5) กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมดั้งเดิมกาํลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และมีแนวโนม้มากข้ึน แนวคิดการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนไดถู้กเปล่ียนถ่ายเขา้สู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวมอย่างเป็นลาํดบั และกาํลงั
ปรับเปล่ียนสภาพไปสู่การจดัการท่ีคาํนึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน และมุ่งเนน้ส่ิงแวดลอ้มและ
ฐานทรัพยากรของพื้นท่ีท่องเท่ียวเป็นสาํคญั ดงันั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลกัษณ์และตรา
สัญลกัษณ์สินคา้ทางการท่องเท่ียว วฒันธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัและ
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
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2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
 
 2.4.1 ความเป็นมาและความหมายของการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
 สําหรับความเป็นมาและความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นทาง สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี แห่งประเทศไทย (2540) ไดอ้ธิบายท่ีมาของการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
ดงัน้ีคือ มีจุดเร่ิมตน้มาจากแนวความคิดในการจดัการการท่องเทียวแนวใหม่ท่ีเป็นทางเลือก 
(Alternative Tourism) ซ่ึงมีการกล่าวถึงกนัมาในระยะสิบกว่าปีมาน้ี โดยมีช่ือเรียกต่าง ๆกนั เช่น 
Sustainable Tourism, Green Tourism, Bio-Tourism, Conservation Tourism, Ecotourism เป็นตน้ 
โดยเป็นการนาํเอากิจกรรมการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูแ่ลว้ ดว้ยส่ิงท่ีตอ้งจดัการคือการพยายาม
จดักิจกรรมให้เกิดการรับรู้ เขา้ใจ และความตระหนกัต่อกิจกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้น 
ตลอดจนการอนุรักษใ์หอ้ยูใ่นกติการ่วมกนัของทอ้งถ่ินนั้น ดว้ยการคงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี โดยไม่ถูก
ทาํลายหรือไม่ไดรั้บผลกระทบทางลบจากการดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ Ecotourism 
กล่าวไดว้่าในปัจจุบนัแนวความคิดเร่ือง Ecotourism ไดเ้ป็นท่ีสนใจอยา่งยิง่ ทั้งจากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคเอกชน อาทิเช่น โรมแรมและบริษทันาํ
เท่ียวต่าง ๆ ไดมี้ความตระหนกัต่อเร่ืองการพฒันาดว้ยการจดัใหมี้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์กิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีสถานประกอบการมากข้ึน  
 สําหรับแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในต่างประเทศนั้น เกิดจากการพฒันาถึงขั้น
เตรียมการ และดาํเนินการให้สามารถรองรับการท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัปฏิญญา
สากล ท่ีว่าดว้ยการพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื (Environmentally Sustainable Development) ดงันั้น 
การให้ความสําคญัแก่การศึกษา หรือการเรียนรู้ โดยการมุ่งเนน้ให้คนในชุมชนเกิดการอนุรักษ์
มากกว่า การจดัการใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
จึงจาํเป็นจะตอ้งเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ ต่อแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ดว้ยพึง
ตระหนกัในการจดัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และใหส่้งเสริมการเรียนรู่แก่นกัท่องเท่ียว ให้รู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตลอดจนจนความจาํเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม (มิศรา สามารถ, 2543: 23–24)  
 กล่าวคือในลกัษณะความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีบุคคลหรือองคก์รต่าง ๆ ได้
ให้ความหมาย และคาํจาํกดัความไวม้ากมาย ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมและวิเคราะห์เพื่อให้เขา้อย่าง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 จากจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ากแนวคิดของ Ceballos (1988 อา้งถึงใน สม
ชยั เบญจชยั, 2549: 1) ซ่ึงเป็นนกัคิดคนแรกท่ีไดใ้หค้าํจาํกดัความของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ว่า 
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"เป็นการท่องเท่ียว รูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยผู ้
ท่องเท่ียวนั้นไม่ไดเ้ขา้ไปเพ่ือทาํการรบกวน หรือทาํความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีเป้าหมายในการ
ท่องเท่ียวคือ เพ่ือเป็นการช่ืนชม การศึกษา การเรียนรู้ รวมทั้งความเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืช
พรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น" 
 สอดคลอ้งกบั The Ecotourism Society (1991 อา้งถึงใน ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, สุทศัน์ วรรณะ
เลิศ และเรณุ การัชโน, 2547: 2–1) โดยเป็นองคก์รภาคเอกชนท่ีมีบทบาทสาํคญั รวมทั้งมีหนา้
ภารกิจโดยตรงเก่ียวกบัการศึกษา และการวางแผน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ดา้นการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษใ์หแ้ก่นกัท่องเท่ียวและคนในชุมชน ซ่ึงไดใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ไวอ้ย่างน่าสนใจคือ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นการเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการเรียนรู้ถึงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินนั้น ดว้ยความระมดัระวงั 
รวมทั้งยงัมุ่งเนน้ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ตลอดจนการทาํลายคุณค่าอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมใน
ทอ้งถ่ินนั้น และท่ีสาํคญัคือการไม่เขา้ไปทาํลายส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบนิเวศของทอ้งถ่ิน แต่ทว่าใน
ขณะเดียวกนัเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเก้ือกูลกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเกิดประโยชนต่์อประชาชนทอ้งถ่ิน 
 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2542: 2–17) ไดใ้หค้วามหมาย
เก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไวคื้อ เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ ในแหล่ง
ธรรมชาติมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของ
ทอ้งถ่ินเพือ่มุ่งใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
 รําไพพรรณ  แกว้สุริยะ (2545: 95) ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไวว้่าหมายถึง การ
ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์ หรือมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องคนในพ้ืนท่ี ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ
เฉพาะทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง ก็อาจจะกล่าวได้
ว่าภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิด
จิตสาํนึก และความพงึตระหนกัรู้ต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้นจากคาํจาํกดัความท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ จึงนาํมาสู่การวิเคราะห์และสรุปของผูศึ้กษา 
ดงัน้ีคือ เม่ือกล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นอาจจะหมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางของคนกลุ่มหน่ึง ท่ีไม่ไดมี้วิถีชีวิต หรือมีวฒันธรรมกบัทอ้งถ่ินนั้น โดยการ
ไปยงัแหล่งธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมนั้น ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้ไดเ้ขา้ไปยงั
ทอ้งถ่ินนั้น ควรตระหนกัคือความรับผิดชอบ และความระมดัระวงั จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
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ของผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการท่ีคาํนึกถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสาํนึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีตอ้งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ี
ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น ๆ ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ยงัมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหก้บัชุมชนเป็นผลใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 2.4.2 หลกัการของการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
 เม่ือกล่าวถึงหลกัการท่ีสาํคญัต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด
และหลกัการของนกัวิชาการและนกัคิดในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวใน
รูปแบบใหม่ในเชิงอนุรักษ ์โดยจากการสังเคราะห์ของผูศึ้กษาหลกัการท่ีสาํคญัต่อการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 จากการรวบรวมขอ้มูลของ สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 27 (2546: ยอ่หนา้ท่ี 1) 
ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (Conservation Tourism) ไวอ้ยา่งน่าสนใจ และแนวคิดท่ี
ได้อาจจะเป็นส่ิงสําคัญในการปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนดอนสัก  อํา เภอดอนสัก  จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ท่ีไดใ้ชเ้ป็นพื้นท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี อนัประกอบดว้ยหลกัการท่ีสาํคญั 3 ประการดงัน้ี 
 1) หลกัการท่ี 1 คือจะตอ้งมีการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ใหค้งสภาพเดิม
ไวใ้หม้ากท่ีสุดไม่ถูกทาํลายไป 
 2) หลกัการท่ี 2 ตอ้งมีการสร้างการับรู้ ความเขา้ใจ และการตระหนกัในดา้นกระตุน้
จิตสาํนึกของคนในทอ้งถ่ินใหพ้ยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรการท่องเท่ียวเหล่านั้น โดย
ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว เพียงเพ่ือหวงัผลประโยชนส่์วนตน 
 3) หลกัการท่ี 3 เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียว ของชุมชน
ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี คือการให้ความรู้ ความเขา้ใจ แก่นกัท่องเท่ียว 
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีตนเดินทางเขา้ไป
เยอืน และใหค้วามร่วมมือแก่ชุมชนในทอ้งถ่ินในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อนัเป็นมรดกตกทอดของ
คนในทอ้งถ่ิน นั้น ๆ ใหค้งสภาพท่ีดีต่อไป 
 ตลอดจนหลกัการท่ีสาํคญัต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ของ (วรรณพร  วณิชชานุกร, 2540: 
13) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ท่ีคลา้ยคลึงกบัสารานุกรมไทยสาํหรับ
เยาวชน เล่มท่ี 2 ซ่ึงสามารถท่ีจะนาํแนวคิดน้ีไปปรับใชก้บัการท่องเท่ียวในอาํเภอดอนสกั ไดคื้อ 
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 1) ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอ้ม และ
ความเส่ือมโทรมทางระบบนิเวศ 
 2) ตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว มากกว่าประโยชน์ใน
ระยะสั้นแก่ชุมชน หรือทอ้งถ่ิน รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยตอ้งมุ่งเนน้ให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว หรือประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมองแค่เพียงรายได ้แต่ควรให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ไดย้อ้นกลบัไปสู่การอนุรักษ ์
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศของชุมชน 
 3) ควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียวดา้น
วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม สภาพสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีตอ้งมีการสนับสนุนให้
นกัท่องเท่ียวมีความรับผิดชอบทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของตนเองท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และวฒันธรรมในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 4) ตอ้งมีมาตรการ หรือแนวทาง ในการจดัการปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัการท่องเท่ียว
อยา่งเป็นระบบ ดว้ยการสร้างฐานการเรียนรู้ จากขอ้จาํกดัของสภาพแหล่งท่องเท่ียวตามลกัษณะท่ี
เป็นอยู ่ หากมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง ควรเป็นไปเพื่อใหท้ศันียภาพทอ้งถ่ินดีข้ึนตลอดจนการ
ลงทุนทางดา้นการท่องเท่ียวควรเป็นไปเพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ไม่
พ่ึงพาการลงทุนของต่างชาติ ซ่ึงเป็นการลดการไหลออกของรายไดไ้ปยงัต่างประเทศ 
 5) ตอ้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ต่อการการวางแผน วางแนวทางท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของชุมชน เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ รวมทั้งการดาํเนินงาน
ตลอดจนการควบคุม ควรให้คนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุด มิใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการ
ท่องเท่ียว และให้บุคคลภายนอกมาคิดและตดัสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 6) ต้องให้ผูป้ระกอบการกิจกรรมการท่องเท่ียว ไดร่้วมกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เขา้มามีบทบาทในการอนุรักษก์ารท่องเท่ียว ให้เกิดการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพยัง่ยืน ทั้งน้ี
หน่วยงานท่ีมีส่วนในการรับผิดชอบควรสร้างความเขา้ใจในการประกอบธุรกิจท่ีไม่ไดเ้ป็นพียงแค่
การดาํเนินกิจการท่ีมุ่งทาํกาํไรสูงสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในระยะสั้นเป็นการทุบหมอ้ขา้วตวัเอง แต่
อยา่งไรกต็าม บริษทันาํเท่ียวกส็ามารถเกบ็เก่ียวผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวไดต้ราบนานเท่านาน
ถา้มีการจดัทาํธุรกิจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นบัตั้งแต่การใชว้สัดุท่ีไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้มและสามารถ
นาํมาใชใ้หม่ได ้ การมีมคัคุเทศกท่ี์มีความรู้ในระบบนิเวศ และวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวอยา่ง
แทจ้ริง ดว้ยการใหก้ารศึกษาแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางก่อนท่ีจะไปถึง ทั้งในรูปของเทปบนัทึกเสียง และเอกสารเผยแพร่ 
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 7) ต้องมีการเก็บขอ้มูลและการบริหารจดัการ ตลอดจนการควบคุมจาํนวนของ
นกัท่องเท่ียวให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีท่ีจะรับได ้ซ่ึงส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ
ตอ้งไม่ให้นักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวมากเกินความสามารถของชุมชน หรือทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีตอ้ง
พิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวต่อการรองรับนกัท่องเท่ียว ดว้ยการเกบ็
ขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี ไม่ใช่มีเฉพาะฤดูกาล เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัผูท่ี้ทาํงานใน
อุตสาหกรรมจึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 จากหลกัการท่ีไดด้งักล่าวขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษาจึงไดส้รุปเพ่ือให้เกิดความชดัเจน ดงัน้ี หากจะ
กล่าวถึง ท่ีเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรกรทางการท่องเท่ียวต่าง ๆ ไดแ้ก่ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ทรัพยากรทางวฒันธรรม และรวมทั้งทรัพยากรทางบุคคลท่ีเป็นส่ิงสาํคญัในการทาํใหเ้กิด
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษา
ทรัพยากรท่ีไดก้ล่าวมานั้นร่วมกนั ใหค้งสภาพเดิมไวใ้หม้ากท่ีสุด รวมไปถึงตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ี
ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในการหวงแหนทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัของชุมชน แก่
นกัท่องเท่ียว เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวนั้นไดต้ระหนกัรู้ในคุณค่า และความสาํคญัของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัของชุมชนนั้น ๆ รวมไปถึงตอ้งสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน ให้เกิดความรักและ
ระมดัระวงัต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน ของตน พร้อมทั้งตอ้งใหค้นในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ 
 
 2.4.3 องค์ประกอบหลกัของการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2542) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจ
วา่ โดยทัว่ไปแลว้ การบริการหารจดัการ รวมทั้งการวางแผนการท่องเท่ียว ใหเ้กิดเป็นการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษด์ว้ยนั้น จะตอ้งองคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการดงัน้ี 
 1) ตอ้งมีองคป์ระกอบดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว (Natural Resource Tourism) 
กล่าวคือ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์นั้นลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีคนในชุมชน
ตอ้งร่วมกนัใช้อย่างระมดัระวงัเพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของระบบนิเวศ (First Hand 
Ecosystem) ทั้งน้ีรวมทั้งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษส่์วนใหญ่ จึงมกัปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีอนุรักษ ์เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และ
อุทยานประวติัศาสตร์เป็นตน้ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2542) ดว้ย
เหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูด
ใจนกัท่องเท่ียว และมกัจะตดัขาดจากโลกภายนอก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวไม่มีโอกาสไดส้มัผสัจากท่ีบา้น 
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ดงันั้นทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียว ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ี สาํหรับรองรับ
นกัท่องเท่ียว จะมีทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ความดึงดูดใจ เหล่านั้น อาจเป็นความ
ดึงดูดใจของนกัท่องเท่ียวประเภทใดประเภทหน่ึง แต่อาจไม่เป็นส่ิงดูดใจของนกัท่องเท่ียวประเภท
อ่ืน ทั้งน้ีสภาพทรัพยากรจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตลาดการท่องเท่ียว นอกจากความดึงดูดใจ
ในทรัพยากรแลว้ ในบางพ้ืนท่ียงัมีกิจกรรมท่ี เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ดงันั้น ทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึงศกัยภาพในการประกอบกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวดว้ย โดยไดแ้บ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม ซ่ึงรวมเอาแหล่งท่องเท่ียวศาสนา ประวติัศาสตร์และโบราณคดีและแหล่งท่องเท่ียว
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีเขา้ไวด้ว้ยกนั  
 2) นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (2540: 4-6) ระบุว่า
นกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทดว้ยกนัคือ 
 (1) นกัท่องเท่ียวแบบหวักะทิ (Hardcore Nature Tourists) ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียว ท่ี
ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ การศึกษา คน้ควา้ เรียนรู้ และมุ่งเนน้ความระมดัระวงั ในขณะท่ีชมธรรมชาติ 
 (2) นกัท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณ์พิเศษ คือการมุ่งเนน้ และเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะ
ไดรู้้ไดเ้ขา้ใจในธรรมชาติหรือประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือนกัท่องเท่ียวในลกัษณะน้ี เป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
ช่ืนชอบธรรมชาติอยา่งมาก 
 (3) นกัท่องเท่ียวธรรมชาติกระแสหลกั (Mainstream Nature Tourists) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีชอบสถานท่ีพเิศษ หรือสถานท่ีท่ีมีความแปลกใหม่ ไม่ซํ้าใคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่เคย
ไปมาก่อน เช่น การไปเดินในป่าอเมซอน (Amazon) อุทยานกอริลาในรวนัดา (Rwanda Gorilla 
Park) หรือจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทางริเร่ิมสาํหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ 
 (4) นกัท่องเท่ียวธรรมชาติทัว่ไป (General Nature Tourists) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
บงัเอิญตอ้งไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตนไดเ้ลือกไป ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวดงักล่าวน้ีจะใชว้ิธีการซ้ือทวัร์เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีสะดวก 
 3) การตลาด สําหรับการตลาดนั้นนับเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีมีส่วนชักจูง
นกัท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวยงัชุมชน หรือทอ้งถ่ิน โดยเป็นลกัษณะการใช้
ส่ือกลางระหว่างนกัท่องเท่ียว ของผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นการใหข้อ้มูลและส่ิงท่ี
คาดหวงัจากการท่องเท่ียว (Expectation) อย่างถูกตอ้งแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการช่วยให้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจว่า รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัความสนใจ รวมทั้งตอ้งตรงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการไม่ออกนอกกฎหรือ
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กติกาของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จึงมีความสาํคญัมากต่อการบริหารจดัการ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า 
การตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการเลือกสรรประเภทและคุณภาพของนักท่องเท่ียว เพ่ือ
ส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ (Qualitative Tourism) มากกว่าการท่องเท่ียวในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Tourism) อนัจะเป็นหนทางนาํไปสู่การการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ส่วนใหญ่
งานดา้นการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นหนา้ท่ีของภาครัฐหรือการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 
 4) การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว กล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตอ้งการส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และตอ้งสนองต่อเป้าหมาย 
หรือสามารถตอบโจทยใ์หก้บันกัท่องเท่ียวได ้ และส่ิงท่ีสาํคญัคือในขณะท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว
แต่การอนุรักษ์นั้นตอ้งการบริการท่ีเน้นการให้ขอ้มูลข่าวสารและการบริการเพ่ือให้นกัท่องเท่ียว 
ไดรั้บประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัรู้อยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ รวมทั้งวฒันธรรมทอ้งถ่ินเฉพาะถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น บริการดา้นส่ือความหมายธรรมชาติ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินในภาคบริการ เป็นตน้ 
 ซ่ึงผูศึ้กษา ไดร้วบรวม องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ีสาํคญั ของ นกัวิชาการ
ท่ีมีบทบาทต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คือ (พงศศ์านต ์  พิทกัษม์หาเกตุ, 2538: 38) โดยไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ีสาํคญั 4 ประการดงัน้ี 
 1) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้ นต้องมีผลกระทบให้น้อยท่ีสุดต่อพ้ืนท่ีชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ตลอดจนวิถีชีติของคนในทอ้งถ่ิน 
 2) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้นตอ้งให้ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกั แก่
นกัท่องเท่ียวในรูปของป้ายประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งส่ือต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ไดรั้บความเพลินเพลิน รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และให้มีความตระหนกัถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน รวมทั้งวฒันธรรม 
ความเช่ือ ค่านิยม เป็นตน้ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวมีความระมดัระวงั ช่วยกนัป้องกนัและลดผลกระทบ
ในดา้นต่างๆ ท่ีอาจจะมีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ 
 3) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น ตอ้งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 
เช่นในดา้นการกระจายรายได ้ทั้งจากการขายสินคา้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ตลอดจนการจา้งงานภายใน
ชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การบริการจดันาํเท่ียว การใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวในดา้นต่าง ๆ 
การขายอาหาร ขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 



57 

 4) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้นตอ้งให้ชาวบา้นในชุมชน หรือทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การเสนอปัญหา ตลอดจนร่วมกนัวางแผน รวมทั้งให้การตดัสินใจ การบริหารจดัการ และการ
พฒันาการท่องเท่ียวไปสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะทาํให้คนในชุมชนรู้ความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกว่าเป็น
เจา้ของทรัพยากรท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ ธรรมชาติ สังคมและชุมชนนั้น ๆ แลว้ผนึกกาํลงัร่วมแรงร่วม
ใจกนัพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรนั้นไวอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดส้รุปการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์วด้งัต่อไปน้ี การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษคื์อ 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงวิถีชีวิต รวมทั้งเพ่ือการศึกษาความเป็นอยูข่องผูค้นท่ีอยูร่่วมกนัเป็น
ชุมชน ซ่ึงแน่นอนว่าในแต่ละพ้ืนท่ี กย็อ่มมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เฉพาะถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นการร่วมกนั
ปฏิบัติตามกรอบกติกาของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน และนักท่องเท่ียวนั้นเกิดความ
รับผิดชอบ ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยส่ิงท่ีสาํคญัคือตอ้งเนน้ถึงกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสีย โดยเป็นลกัษณะของการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัต่อความรับผิดชอบ ดว้ย
การเสริมสร้างความระมดัระวงั ต่อการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม ตามกรอบกติกาท่ีชุมชน
ไดว้างไว ้ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจจะทาํเป็นป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือในรูปของส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวมีความรู้ ความเขา้ใจถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนความเช่ือและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยกระบวนการในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์หค้วามสาํคญั
กบัการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผน การตดัสินใจ การจดัการและร่วมรับ
ผลประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เกิดข้ึนในชุมชน 
  
 2.4.4 หลกัการการจัดการการท่องเทีย่ว 
 หลกัการการจดัการการท่องเท่ียว นั้นอาจกล่าวไดว้่า มีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามสนใจ
ตลอดจนไดมี้การอธิบายถึงความหมายของคาํวา่ การจดัการไวใ้นทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั
ต่อการบริการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีผู ้
ศึกษาจึงไดส้รุปเน้ือหาท่ีมีความสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 อุดม ทุมโฆสิต (2554: 53) ไดอ้ธิบายขยายความถึง การจดัการการท่องเท่ียวไวอ้ยา่ง
น่าสนใจคือ การท่ีผูน้าํกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพ่ือเป้าประสงคท่ี์สูงสุดคือ ความสามารถบรรลุผลสาํเร็จ 
ท่ามกลางกาํลงัแรงงานท่ีมีความหลากหลายและส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า
กระบวนการจดัการ (Management Process) มกัจะถูกนาํมานิยามอยา่งเป็นทางการ และไดอ้ธิบายไว้
ดงัน้ี คือการนาํองคก์ร การวางแผน และการควบคุม ตลอดจนการประเมินการใชป้ระโยชน์จาก
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ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ทั้งน้ีผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งทาํส่ิงเหล่าน้ี ใหบ้รรลุทั้ง
ผลผลิตท่ีสูงและความพึงพอใจท่ีสูง ในการทาํงานท่ีตอ้งการ เช่นเดียวกบั อาํนาจ ธีระวนิช (2547: 9) 
ท่ีไดใ้หค้วามหมายของการจดัการ คือ กระบวนการท่ีผูน้าํทาํงานร่วมกบัและโดยอาศยับุคลากรและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยใชก้ารวางแผน การจดัองคก์ารการนาํและควบคุม เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุ
เป้าหมายองคก์ารภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
 และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (สุรพนัธ์  ฉนัทแดนสุวรรณ, 2550: 6) รวมทั้งแนวคิด
ของ (อาํนาจ ธีระวนิช, 2547: 17-18) ซ่ึงไดก้ล่าวเพ่ิมเติมอยา่งน่าสนใจว่า การจดัการเป็นองคค์วามรู้
ท่ีมีประโยชน์ในการบริหารท่ีจะนาํพาองคก์ารหรือชุมชนไปสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้นจึงสรุปหนา้ท่ีของการจดัการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ีคือ 
 1) การวางแผน หมายถึง การกาํหนด ส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือวิธีการปฏิบติัไว้
ล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอนัดบัแรกของการบริหารการจดัการ หากปราศจากการวางแผนแลว้
งานในหนา้ท่ีอาจไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 2) การจดัองคก์าร หมายถึง การจดัโครงสร้างขององคก์ารดว้ยการจดักลุ่มงานการ
กาํหนดหนา้ท่ีให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ซ่ึงโครงสร้างของงานตอ้งมีขอบเขตท่ีชดัเจน ว่าใคร
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร เก่ียวขอ้งกบัใคร เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3) การจดัคนเขา้ทาํงาน หมายถึง การจดับุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัตาํแหน่ง
งานท่ีไดก้าํหนดไว ้ หลกัการท่ีสาํคญัของการจดับุคคลเขา้ทาํงานก็คือให้จดับุคคลให้เหมาะสมกบั
งานจะทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 4) ผูน้าํ (Leader) หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัตามบทบาท หรือผูท่ี้ก่อให้เกิดการผสม
กลมกลืน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องกลุ่มหรือองคก์าร ท่ีตอ้งไวใ้หบ้รรลุ
ความสาํเร็จ 
 5) การควบคุม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการ
ทาํงานหรือการปฏิบติังานต่าง ๆ ขององคก์ารจะทาํสาํเร็จตามแผนท่ีวางไว ้
 กล่าวโดยสรุป ปัจจยัในการจดัการทัว่ ๆ ไป ทั้ง 5 ตวั น้ีเป็นองคป์ระกอบท่ี สาํคญัใน
การจดัการกิจกรรมหรือการบริหารงาน เพ่ือใหง้านต่าง ๆ เหล่านั้นบรรลุวตัถุประสงคแ์ละประสบ
ความสาํเร็จ 
 ศาสตราจารย ์Adhikary (1995 อา้งถึงใน เดชา โตง้สูงเนิน, 2543: 23) ไดเ้สนอรูปแบบการ
จดัการท่องเท่ียว (7’S Model) เพ่ือมาปรับใชก้บัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษไ์วด้งัน้ี 
 1) Strategy หมายถึง กลยทุธ์ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความผสมผสานกลมกลืนกนั
ระหว่างวตัถุประสงค ์การจดัลาํดบัความสาํคญั การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ ของการ
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ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ โดยการเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ในการ
วางแผนการดาํเนินงานท่ีสามารถปฏิบติัได ้และตอ้งเป็นไปตามนโยบายของการท่องเท่ียวแห่งชาติ
ดว้ย เช่น บริษทั ท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจะตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือท่ีจะสามารถหาก
ยทุธ์ท่ีเหมาะสมท่ีนาํไปสู่เป้าหมายนั้น 
 2) Structure หมายถึง โครงสร้างในองคก์รซ่ึงควรจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัลาํดบัชั้น
และการแบ่งหน้าท่ีให้เหมาะสม เพราะการมีโครงสร้างท่ีดีจะเป็นกุญแจท่ีสําคญัท่ีนาํไปสู่
ความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว ในบางประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวซ่ึงจะเป็นผูจ้ดัการและ
ดูแลทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทั้งองคก์รการท่องเท่ียวระดบัชาติ เจา้ของธุรกิจการนาํ
เท่ียว ตวัแทนการท่องเท่ียวของภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกลุ่มเจา้ของโรงแรม ท่ีพกั 
ยานพาหนะ มคัคุเทศก ์ โดยแต่ละหน่วยจะทาํงานในลกัษณะ เช่ือมโยง มีเครือข่ายจดัการท่ี
เหมาะสม เช่น ถา้มีแนวคิดทางดา้นระบบนิเวศ แนวคิดน้ีก็จะสามารถเขา้ไปในนโยบายของ
กระทรวง และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในทุกระดบัทั้งภาครัฐและเอกชน ดงันั้นการมี
โครงสร้างท่ีดีและเป็นรูปธรรมกส็ามารถทาํใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวประสบผลสาํเร็จได ้อยา่งไร
ก็ตาม โดยท่ีโครงสร้างองคก์รยงัข้ึนอยู่กบัรูปแบบของ (RASI) ซ่ึงหมายถึง ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) อาํนาจหนา้ท่ี (Authority) การสนบัสนุน (Support) และข่าวสารขอ้มูล 
(Information) ดว้ย  เพราะการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์็เหมือนกบัธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งมีผูมี้
อาํนาจคอยควบคุมดูแลแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบไปตามลาํดบัชั้น มีผูน้าํมีการจดัการกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว การให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวในเร่ืองต่าง ๆ และท่ีสาํคญัคือการให้ข่าวสารขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียวซ่ึงควรเร่ิมตั้งแต่จุดแรกท่ีนกัท่องเท่ียวมาถึง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และสถานี
ขนส่ง 
 3) System หมายถึง ระบบในการจดัการท่องเท่ียว ซ่ึงมีความหมายท่ีครอบคลุมไป
ถึงระบบการจดัการขอ้มูล ระบบการดาํเนินงาน การปฏิบติัการ การเงิน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
การตลาดและระบบอ่ืน ๆ ดว้ย โดยทุกระบบตอ้งมีการประสานความร่วมมือกนัและมีความสัมพนัธ์
กนัในทุกขั้นตอน 
 4) Staff บุคลากรนบัเป็นส่วนสาํคญั ท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินการต่างๆ สาํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี โดยเฉพาะบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีบริการนกัท่องเท่ียวจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยคดัสรร
บุคคลท่ีมีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพนักบังาน มีความรับผิดอบ ให้ความช่วยเหลือ
นกัท่องเท่ียวดว้ยความเตม็ใจ มีความจริงใจ ซ่ือสัตย ์ ทาํงานดีประสบผลสาํเร็จและสามารถทาํให้
นกัท่องเท่ียวพึงพอใจเป็นสาํคญั 
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 5) Skill ในการทาํงานทุกอย่างจะตอ้งอาศยัความชาํนาญ งานจึงจะดีและมี
ประสิทธิภาพ โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยั 3 อยา่งคือ ความรู้ ทกัษะและทศันคติต่องาน ตลอดจนความรู้ใน
งาน เป็นส่ิงจาํเป็นอนัดบัแรกในการท่ีจะทาํให้การทาํงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ความรู้ไม่ได้
หมายถึงเพียงแต่รู้วา่จะทาํอะไร แต่ตอ้งรู้ทุกอยา่งว่าคืออะไร ท่ีไหน อยา่งไรและทาํไม รวมทั้งเขา้ใจ
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดซ่ึ้งความรู้นั้นอาจเป็นความรู้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึง
ไดม้าจากประสบการณ์ในการทาํงานกไ็ด ้ดงันั้นผูท่ี้ทาํงานดา้นการท่องเท่ียวควรจะมีทั้งความรู้และ
ทกัษะในงานท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะสาขาดว้ย เพราะธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวตอ้งการผูท่ี้มีความรู้และ
ทกัษะเฉพาะทางเป็นพิเศษ 
 6) Style หมายถึงรูปแบบในการดาํเนินการซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีจะมีรูปแบบในการ
ดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั ในการจดัการ โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
 (1) Autocratic style หรือ Top-down Style หมายถึง การสั่งการจากส่วนบนลงสู่
ส่วนล่างหรือจากผูบ้งัคบับญัชาลงสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รูปแบบน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่พอใจ
เพราะไม่ชอบถูกสัง่ใหท้าํตาม แต่มกัจะชอบมคัคุเทศกท่ี์มีส่วนร่วม พดูคุยใหค้าํแนะนาํมากกวา่ 
 (2) Democratic Style หรือ Bottom–up Style ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัรูปแบบแรก 
รูปแบบน้ีจะเป็นการร่วมกนัในการวางแผน การจดัการไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงมกัประสบ
ผลสาํเร็จใจการจดัการ 
 7) Share หมายถึงการแบ่งปันการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นและความรู้ 
ซ่ึงนาํไปสู่การจดัการท่องเท่ียวไดดี้ท่ีสุด นกัท่องเท่ียวแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกนัในหลาย 
ๆ ดา้น การแลกเปล่ียนประสบการณ์จะทาํให้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์มากมายท่ีเป็น
ประโยชน์ นบัว่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและจาํเป็น โดยเฉพาะผูท่ี้เร่ิมจะทาํธุรกิจทางการท่องเท่ียวไดน้าํ
ขอ้มูลต่าง ๆ มาวางแผนเพือ่นาํไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้
 ทองยุน่  บุตรโสภา (2547: 21) ยงัไดเ้สนอถึงหลกัการบริหารและการจดัการการท่องเทียว
วา่ ประกอบดว้ย 
 1) ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการกาํหนดศกัยภาพ ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศของแหล่งท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน โดยพิจารณาจากท่ีตั้งกิจกรรม ความพร้อม 
และความตอ้งการของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในรูปของการ
เป็นคณะกรรมการ การรับผดิชอบดาํเนินการ การสนบัสนุนภาครัฐ เป็นตน้ 
 2) องคก์รต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี เทศบาลตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้นและผูน้าํทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมทั้ง การสนบัสนุนการดาํเนินการขององคก์รประชาชนอ่ืนๆ 
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 3) ภาคธุรกิจการท่องเท่ียว องคก์รทอ้งถ่ิน องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม และรัฐมีหนา้ท่ี
จะตอ้งทาํงานร่วมกนัอยา่งเสมอภาคกนั 
 4) ประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโครงการต่าง ๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี 
 กล่าวโดยสรุป การจดัการการท่องเท่ียวจะตอ้งอาศยัการมีผูน้าํท่ีมีความเขม้แขง็ มีความรู้
และความสามารถในกระบวนการจดัการ อนัเร่ิมตั้งแต่กระบวนการวางแผน การวางแผนกาํลงัคน
รวมถึงการอาศยัความร่วมมือจากคนในชุมชนท่ีจะเขา้มาร่วมปฏิบติัให้เกิดการดาํเนินงานไปใน
จุดมุ่งหมายเดียวกนั อยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยูภ่ายในชุมชน รวมทั้งขอ้จาํกดัต่างๆ ของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัวถิชีีวติ 
 
 กล่าวไดว้่าสําหรับความหมายของวิถีชีวิต ซ่ึงผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิต 
และไดท้าํการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ รวมทั้งผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นวิถีชีวิต 
สามารถอธิบายเบ้ืองตน้ไดว้่า วิถีชีวิต หมายถึง สังคมหน่ึงหรือชุมชนหน่ึง ๆ จะตอ้งมีวิถีการดาํเนิน
ชีวิตเป็นลกัษณะเฉพาะของสังคมนั้น วิถีชีวิตจึงเป็นเหมือนเอกลกัษณ์ของสังคม ดงันั้นวิถีชีวิต
ชุมชนจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคมก็คือวฒันธรรมในสังคมนั้นเอง ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมเป็น
ส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย ฉะนั้นวฒันธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของสังคมมนุษย์
ในฐานะหน่วยชีวิตท่ีดาํรงอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้ม จะมีกระบวนการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเพ่ือรักษาดุลยภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการปรับตวัในเชิงพฤติกรรมและ
การปรับตวัในระดบัจิตสาํนึก ซ่ึงการปรับตวัอย่างต่อเน่ืองน้ีก่อให้เกิดแบบแผนความสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งหน่ึงข้ึนมาเรียกว่า “วิถีชีวิต” (อมรา พงศาพิชญ,์ 2534: 40) ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้
ประมวลแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของวิถีชีวิตในแง่ต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 
 โดยแนวคิดท่ีผูศึ้กษา ไดน้าํมาสรุปวิเคราะห์ เรียกไดว้่าเป็นฐานคิดท่ีดีคือ  (รุ่งรัตน์ ทอง
สกุล, 2549: 23-65) ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายเก่ียววิถีชีวิตอยา่งน่าสนใจ โดยเม่ือพิจารณาถึงความหมาย
ของวิถีชีวิต นั้นหมายถึง การดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นแบบแผน หรือสอดคลอ้งกบัแนวทางพฤติกรรม
ของคนกลุ่มหน่ึง ท่ีตอ้งเขา้มาใชวิ้ถีชีวิตร่วมกนั จนเกิดการยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อ ๆ กนัมา เป็น
แบบแผนคู่กบัการดาํรงชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง หรือกลุ่มคนใดคน
หน่ึง ซ่ึงแสดงถึงการประกอบกิจกรรมเพ่ือการอยู่รอด การพกัผ่อน และความสุขท่ีตวัเองตอ้งการ
และเห็นคุณค่าแบบแผนดังกล่าวนั้ น มีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัว
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กาํหนดการจดัระเบียบทางสังคม และพฤติกรรมแต่ละคนในสังคมนั้น คนกลุ่มหน่ึง ๆ ยอ่มมีวิถีชีวิต
เป็นของตนเอง เพ่ือปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการปรับตวัน้ีมีหลายระดบัทั้งดา้นสรีรวิทยา
การปรับตวัในเชิงพฤติกรรม และการปรับจิตสํานึก อีกทั้งดา้นของการปรับก็มีทั้งการจดัการกบั
ตวัเองและการเขา้ไปจดัการกบัปัจจยัรอบตวั เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะให้สามารถเผชิญกบัแรงกดดนั
จากส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้ยา่งราบร่ืน  
 ดงันั้นวิถีชีวิตจึงเป็นทั้งวิธีในการดาํเนินชีวิต หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินชีวิต และเป็นทั้ง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชว้ตัถุต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติ และเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนมา เพ่ือ
นาํมาใช้ในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงและมีการ
ติดต่อส่ือสารกนัระหว่างกลุ่มสังคมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาวิถีชีวิตในแง่ของวตัถุประสงค์ในการ
ดาํเนินชีวิต เพ่ือเหตุผลท่ีสาํคญั 3 ประการท่ีสาํคญัคือ 
 1) ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม  มีการแก้ปัญหาท่ีประสบในชีวิต 
ประจาํวนั  
 2) ตอ้งมีการตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
 3) ตอ้งมีการก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในสงัคม 
 เ ม่ือพิจารณาถึงวิถีชีวิตในแง่องค์ประกอบจากการรวบรวมข้อมูล  ทําให้ทราบว่า 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 ส่วนคือ 1) ส่วนท่ีเป็นวตัถุ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ี
สอดรับกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทั้งจากการท่ีไดจ้ากธรรมชาติ การสืบทอดมาแต่ยุคก่อนๆ 
รวมทั้งประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนใหม่ซ่ึงจะเกิดข้ึนมาไดม้นุษยต์อ้งอาศยัความรู้ความสามารถและฝีมือ
ความชาํนาญในการประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา และ 2) คือส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
 1) ส่วนท่ีเป็นระบบฐานความคิด ความเช่ือ และทศันคติ รวมทั้งรสนิยมทางสังคม 
ซ่ึงมกัจะอยูเ่บ้ืองหลงั การเกิดพฤติกรรมของมนุษย ์หรือมกัจะเป็นระบบคุณค่าคุณธรรมท่ีใชใ้นการ
ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนส่วนท่ีเป็นผลรวมของความรู้ อาทิเช่นลกัษณะนิสัย
แนวคิดและสติปัญญา 
 2) ส่วนท่ีเป็นเทคนิควิธีการปรับใชต่้อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงหมายรวมถึง การมีวิธีการ
กิน วิธีการอยู่ วิธีการแต่งกาย วิธีการพกัผ่อน วิธีการแสดงอารมณ์ วิธีการส่ือความ วิธีการจราจร 
วิธีการขนส่ง รวมทั้งวิธีอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความสุขทางใจ  
 ดงันั้นอาจสรุปรวมความว่า เป็นวิธีปฏิบติัของมนุษยท์ั้งต่อร่างกายและจิตใจของตนเอง ต่อ
มนุษยด์ว้ยกนั และต่อธรรมชาติแวดลอ้ม โดยลกัษณะของวิธีการดาํเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนเกิดจาก
การเรียนรู้ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันได้ และเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเสมอไม่หยุดน่ิง  ซ่ึงการ
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เปล่ียนแปลงอาจเกิดจากกระบวนการภายในสังคม หรือเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีมาจาก
ภายนอก 
 ทั้งน้ีผูศึ้กษา จึงไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ เกศยา โอสถานุเคราะห์ ( 2544: 
108) เพ่ือการอธิบายใหมี้ความชดัเจนข้ึน โดยกล่าวไดว้่าวิถีชีวิต (Way of Life) ของคนในสังคม ท่ี
ได้แสดงออกถึง การประกอบของการดาํเนินกิจกรรม เพ่ือความอยู่รอด การพกัผ่อน รวมทั้ ง
หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิตแต่ ทั้งนั้นไม่ว่าวิถีชีวิตจะเป็นเช่นไร นอกเหนือจากการท่ีบุคคล
ไดรั้บรู้ และตอ้งแสวงหารูปแบบ และแนวทางปฏิบติั ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเขาไดเ้ลือก แลว้
ยงัตอ้งข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆดว้ย 
 จากท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่า วิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบ แบบแผน หรือ
แนวทางพฤติกรรมท่ีคนกลุ่มหน่ึง ใชร่้วมกนัหรือยดึถือปฏิบติัสืบทอดต่อ ๆ กนัมาเป็นแบบแผนใน
การดาํรงชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง หรือกลุ่มคนใดคนหน่ึง ซ่ึงแสดง
ถึงการประกอบกิจกรรม เพ่ือการอยู่รอด การพกัผ่อน และความสุขท่ีตวัเองตอ้งการ และการเห็น
คุณค่าแบบแผนดงักล่าว มีปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจและสงัคม 
 
 2.5.1 แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 โดยการศึกษาในเร่ืองของสงัคมนั้น ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับมนุษย ์เน่ืองดว้ย
มนุษยทุ์กคนย่อม มีความจาํเป็นท่ีตอ้งดาํเนินชีวิตร่วมกนั ตอ้งมีช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีอยู่ร่วมกนั 
เช่น การไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตอ้งใชชี้วิตร่วมกนัผูอ่ื้นตลอดการท่องเท่ียว รวมถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ มิอาจดาํรงอยู่ไดเ้พียงลาํพงั และหากกล่าวถึงสังคมแลว้ ก็ย่อมตอ้งกล่าวถึง
วฒันธรรมท่ีมาควบคู่ไปดว้ย เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา และเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละสังคม ดงัเช่น (ยศ สันตสมบติั, 2548: 42) กล่าวไวว้่า “สังคมวฒันธรรมไม่เคยหยดุน่ิง แต่
มีการปรับตวัเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา”  
 ดังนั้ นก่อนจะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงจากวิถีชีวิต หรือการเปล่ียนแปลงจากการ
ท่องเท่ียวนั้น จึงจาํเป็นตอ้งสร้างการรับรู้ และทาํความเขา้ใจ เก่ียวกบัความหมาย ของคาํว่า “สังคม” 
และ “วฒันธรรม” ใหช้ดัเจนก่อนความหมายของสังคม คาํว่า “สงัคม” หรือ “Society” อาจใชใ้น 2 
ความหมายคือ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 11) ไดก้ล่าวว่า การเป็นกลุ่มใหญ่ชนิดหน่ึงและลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนหรือกลุ่มก็ได ้ กลุ่มคนดงักล่าวเป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ตาม
สภาพความสัมพนัธ์ โดยความเช่ือมโยงของบรรดาปัจเจกชนนั้นตอ้งมีความผกูพนัเขา้ดว้ยกนั ใน
ลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงก่อใหเ้กิด “สังคม” นัน่เอง โดยมีนกัวิชาการหลายคนไดใ้ห้
คาํนิยามไวด้งัน้ี 
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 สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2546: 7) ไดอ้ธิบายถึงคาํว่า “สังคม” คือ สังคมท่ีมีองคป์ระกอบของ
การท่ีสมาชิกท่ีตอ้งมากกว่าสองคนข้ึนไป ไดม้าอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม และอยูใ่นอาณาบริเวณร่วมกนั 
โดยสมาชิกนั้นจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั จนอาจเรียกไดว้่าเป็นพวกเดียวกนั รวมทั้งตอ้งมีการ
ติดต่อกนัระหว่างสมาชิก ดว้ยระยะเวลานานพอสมควร จึงทาํให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีของคน
ทั้งสองฝ่าย ทั้งท่ีใกลชิ้ดและห่างเหิน ทั้งน้ีสมาชิกในสังคม ตอ้งมีการรู้จกัแบ่งหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั 
และตอ้งมีความร่วมมือกนั มีฐานความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ตลอดจนบรรทดัร่วมกนั ซ่ึงต่อมาได้
พฒันาจนกลายเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นของ
สงัคม จนกลายเป็นสถาบนัท่ีตอบสนองความตอ้งการ และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม 
 สนธยา พลศรี (2541: 30) ใหค้วามหมาย “สังคม” ว่าหมายถึง การท่ีกลุ่มคนเขา้มาอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ภายในอาณาเขตท่ีชัดเจน และแน่นอน รวมตัวกันเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร จนเกิดการตั้งกฎระเบียบ ตลอดจนการสร้างแบบแผนของความสัมพนัธ์ระหว่างกนัข้ึน 
มีความผกูพนัพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีวิถีชีวิตร่วมกนั 
 พวงผกา ประเสริฐศิลป์ (2542 : 51) ใหค้วามหมาย“สังคม” ว่าหมายถึง การท่ีคนตั้งแต่สอง
คนมาอยูร่วมตวักนั ซ่ึงไม่จาํกดัเพศและวยัของผูท่ี้มาอยูร่่วมกนั ทั้งน้ีในการรวมกลุ่มนั้น ตอ้งมี
ความสัมพนัธ์และผูกพนักนั ดว้ยการมีกฎเกณฑ์ระเบียบกติกา และแบบแผนในการปฏิบติัของ
สังคมเดียวกนั และตอ้งมีจิตสาํนึกของความเป็นกลุ่มในการสมาชิกเดียวกนั โดยตอ้งพร้อมท่ีจะ
สร้างและพฒันาสังคมท่ีตนเองอยูใ่หมี้สภาพดีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนไป รวมถึงตอ้งมีการสร้างสมาชิก
ใหม่ เพ่ือมาทดแทนสมาชิกเก่าท่ีหมดสภาพลงไปจากการยา้ยถ่ิน หรือการเสียชีวิต ก่อใหเ้กิดเป็น
สงัคมสามารถอยูร่วมกนัต่อไปไดโ้ดยไม่ขาดตอน 
 Hoult (1969 อา้งถึงใน จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ, 2540: 78-86) ทั้งน้ีไดใ้หค้าํนิยาม 
และความหมายของสังคมไว ้2 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึงสังคม หมายถึง คนโดยทัว่ไปท่ีถือไดว้่า
เป็นกลุ่มๆ หน่ึง และมีความสัมพนัธ์ทุกอยา่งของบุคคลและกลุ่มยอ่ยภายในกลุ่มใหญ่ข้ึน และ
ประการท่ีสองคือ สังคม หมายถึงคนจาํนวนหน่ึงท่ีเป็นกลุ่มอิสระจากกลุ่มอ่ืน (Relatively 
Independent) และสามารถดาํรงอยูสื่บเน่ืองยาวนานไดด้ว้ยตนเอง (Self-Perpetuating) โดยมีเขตถ่ิน
ฐานของตนเอง รวมทั้งตอ้งมีสมาชิกประกอบดว้ยคนทุกเพศทุกวยั และมีแบบแผนการดาํรงชีวิต
หรือวฒันธรรมท่ีเป็นแบบอยา่งเฉพาะของตนเองไม่มากกน็อ้ย 
 Albert et al. (1950 อา้งถึงใน สนิท สมคัรการ, 2545) โดยไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า 
“สังคม” หมายถึง กลุ่มของมนุษยก์ลุ่มหน่ึง ซ่ึงไดมี้การเขา้มาอยูร่่วมกนั และมีส่วนร่วมในระบบ
การกระทาํ ท่ีเป็นกิจกรรมจนสามารถเล้ียงตนเองได ้(A Self-Sufficient System of Action) ทั้งน้ีตอ้ง
สามารถอยู่รอด และสามารถดาํรงอยู่ไดน้านกว่าอายุของมนุษยค์นหน่ึง กลุ่มมนุษยน้ี์อย่างน้อย
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จะตอ้งมีการแสวงหาสมาชิกใหม่ ดว้ยกลวิธีการผสมพนัธ์ุ ตามจากตวัอย่างคาํนิยามขา้งตน้พบว่า 
“สงัคม” หมายถึง การรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนภายในระยะเวลา และมีอาณาเขตท่ีแน่นอน ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและมีวิถีชีวิตในแบบอยา่งเดียวกนั สาํหรับงานวิจยัน้ีหมายถึง ชุมชน
ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 
 2.5.2 ความหมายของวฒันธรรม 
 ในปัจจุบนั คาํว่า “วฒันธรรม” เป็นคาํท่ีดูแลว้คุน้หูคุน้ตา พอสมควร ทั้งน้ีเม่ือบุคคลใน
สังคมทัว่ไปใชก้นับ่อยๆ แต่อาจจะใชใ้นความหมายอาจแตกต่างกนัไปบา้ง ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 
รวมทั้งข้ึนอยูก่บัมโนทศันข์องแต่ละบุคคลท่ีเลือกใชใ้นช่วงเวลานั้น ๆ แต่ทว่าสาํหรับการศึกษาดา้น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไดมี้นกัวิชาการหลายคนไดใ้หค้าํนิยาม ไดแ้ก่ (จาํนงค ์ อดิวฒันสิทธ์ิ 
และคณะ, 2540: 46) ไดใ้ห้ความหมายและอธิบายถึง “วฒันธรรม” ไวว้่าหมายถึง การมีแบบ
แผนการดาํเนินชีวิตของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกของสังคมหน่ึงไดย้ดึถือเป็นแบบแผนของชีวิตร่วมกนั ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบั (สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข, 2546: 18) ท่ีไดก้ล่าวถึง “วฒันธรรม” ว่าหมายถึง วิถีแห่ง
การดาํรงชีพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน รวมทั้งระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ จนมีการยอมรับปฏิบติักนัมา 
มีการอบรมถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของมนุษย ์
 สุพตัรา สุภาพ (2556: 35) ไดก้ล่าวถึง “วฒันธรรม” ว่าหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่ง เม่ือมนุษย์
ทาํกิจกรรม และไดแ้สดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย ์ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
หรือสังคมใดสังคมหน่ึงซ่ึงจะประกอบไปดว้ยทกัษะหลายๆอยา่ง เช่น ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ 
ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ ตลอดจนทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีคิดและทาํในฐานะสมาชิกของ
สงัคมจากตวัอยา่งคาํนิยามขา้งตน้พบว่า “วฒันธรรม” มีความหมายท่ีกวา้งขวางมาก และครอบคลุม
เกือบจะทุกส่ิงทุกอยา่งในการดาํรงชีวิตร่วมกนั ไดแ้ก่ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรมกฎหมาย ประเพณี 
ซ่ึงมนุษยใ์ชเ้ป็นแนวทางในการอบรมศึกษา และถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่รวมทั้งมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่
 
 2.5.3 ความหมายของการเปลีย่นแปลง 
 ทั้งน้ีจากสุภาษิตไทย ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า “สายนํ้าไม่มีวนัไหลกลบั” หรือ “เวลาและวารีไม่เคย
คอยใคร” นั้น อาจเปรียบไดเ้ช่นเดียวกบั “การเปล่ียนแปลง” โดยจากการรวบรวมความหมายของคาํ
วา่การเปล่ียนแปลง ไดมี้นกัวิชาการไดใ้หค้าํนิยามท่ีน่าสนใจไวด้งัน้ี  
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 ยศ สันตสมบติั (2548: 260) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลง” ว่าเป็นสัจธรรมเท่ียงแทข้อง
ชีวิตและธรรมชาติ สงัคมวฒันธรรมกมี็การปรับตวัเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา  
 สนิท สมคัรการ (2545: 2-3) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลง” ว่าหมายถึง ส่ิงหน่ึงส่ิงใดถูก
แปรสภาพใหไ้ม่เหมือนเดิม เม่ือเวลาผา่นไปแต่ยงัคงสภาพของส่ิงนั้นอยู ่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจึงมี
องคป์ระกอบหลกั 3 ประการดงัน้ีคือ ประการท่ี 1 ความแตกต่าง ประการท่ี 2 เวลา และประการท่ี 3 
สภาพท่ีคงตวัอยูไ่ด ้
 งามพิศ สัตยส์งวน (2545: 24) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลง” ว่าหมายถึง ความแตกต่าง
ของส่ิงอยา่งเดียวกนัท่ีเอามาเปรียบเทียบกนัในเวลาท่ีแตกต่างกนัไป รวมกระบวนการเปล่ียนแปลง
ในปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งท่ีวางแผนปรากฏการณ์ดงักล่าวแยกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยได ้ 6 ขอ้ท่ี
สมัพนัธ์กนัคือ  
 1) กาํหนดปรากฏการณ์ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป  
 2) ระดบัของการเปล่ียนแปลง  
 3) ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลง  
 4) ทิศทางของการเปล่ียนแปลง  
 5) ขนาดนํ้าหนกัของการเปล่ียนแปลง  
 6) อตัราการเปล่ียนแปลง 
 สนธยา พลศรี (2541: 10) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลง” ว่าหมายถึง การเปล่ียนแปลง
สภาพทัว่ไปของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีดีข้ึนหรือดอ้ยลงกว่าเดิม โดยไม่ไดมี้การเจาะจงว่าเป็นรูปแบบวิธีใด 
และอตัราความเร็วเท่าใด หรือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีเคยดาํรงอยูไ่ปสู่สภาพใหม่ เม่ือกาลเวลา
ผา่นเลยไป การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจจะดีข้ึน หรือดอ้ยลงกว่าสภาพเดิมกไ็ด ้ซ่ึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้
แปรสภาพท่ีเคยมีอยูม่าเป็นสภาพใหม่ โดยมีองคป์ระกอบของเวลาเป็นเคร่ืองกาํหนด จึงมีขอ้สรุป
ของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 1) การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองของธรรมชาติ (Change is Natural)  
การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองของธรรมชาติซ่ึงได้มี นักศาสนามกัอธิบายการเปล่ียนแปลงของชีวิต
มนุษยว์า่ คนเรามีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเร่ืองธรรมดา และเป็นเร่ืองธรรมชาติ ไม่มีใครท่ีจะบงัคบั
ให้หยุดการเปล่ียนแปลงได ้ ซ่ึงในคาํสอนของพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวไวว้่า ทุกสรรพส่ิงลว้น
แลว้แต่ไม่เท่ียง ทุกๆยอ่มเกิดการเปล่ียนแปลง เปล่ียนไปตามวิถีของธรรมชาติ  
 2) การเปล่ียนแปลงเป็นอยูต่ลอดเวลา (Change is Immanent)  
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา อาจเกิดจากปัจจยัผลดัดนัท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง มีลกัษณะของการกระทาํหน่ึงซ่ึง
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ผลกัดนัไปสู่การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเป็นเช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีอาํเภอดอนสัก เม่ือมีนกัท่องเท่ียว
เพ่ิมจาํนวนมากข้ึน ผูป้ระกอบการ หรือประชาชนในพ้ืนท่ีก็ตอ้งปรับเปล่ียน ให้มีความเป็นสากล 
หรือมีความทนัสมยั เพ่ิมมากข้ึน  
 3) การเปล่ียนแปลงเป็นการต่อเน่ือง (Change is Continuous)  
การเปล่ียนแปลงเป็นการต่อเน่ือง หมายถึง การเปล่ียนแปลงนั้นท่ีผ่านมามีขั้นตอน รวมทั้งมี
กระบวนการรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของสาเหตุท่ีไดสื้บต่อกนัมา เช่น 
สงัคมมีการเปล่ียนแปลงผา่นขั้นตอนต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงแต่ละขั้นตอน มี
ลกัษณะของสายสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโย หรือมีสาเหตุเก่ียวพนักนั 
 4) การเปล่ียนแปลงเป็นแบบเดียวกนั (Change is Uniform)  
การเปล่ียนแปลงเป็นแบบเดียวกนั ทั้งน้ีในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงนั้นไดมี้นกัสังคมวิทยารุ่น
แรกไดใ้หท้ศันะว่า การเปล่ียนแปลงของทุกสังคมนั้น ตอ้งผา่นขั้นตอนแบบเดียวกนั แต่ในปัจจุบนั
ขอ้สมมติฐานน้ีไดรั้บการคดัคา้นท่ีว่า เพราะทุกสังคมไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามขั้นตอน
แบบเดียวกนั ตอ้งคาํนึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงของสงัคมนั้นเป็นส่ิง 
สาํคญั ในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 5) การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจาํเป็น (Change is Necessary)  
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจาํเป็น หมายถึง การเปล่ียนแปลงในสังคม เป็นส่ิงจาํเป็นตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึน 
เพ่ือใหม้นุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และมีความเท่าเทียมกนัในสงัคม 
 ดงันั้นจากความหมายของการเปล่ียนแปลงและขอ้สรุปขา้งตน้พบว่า การเปล่ียนแปลง 
หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดแ้ปรสภาพท่ีเคยมีอยูม่าเป็นสภาพใหม่ โดยมีระยะเวลาเป็นเคร่ืองกาํหนด
ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมชาติ และเกิดข้ึนตลอดเวลา 
  
 2.5.4 แนวคดิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 การเปล่ียนแปลงในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาถือเป็นส่ิงปกติ เพราะเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงนั้น เป็นลกัษณะการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ คือสังคม ซ่ึงแน่นอนว่าสังคมตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่เคยหยดุน่ิง โดยเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ จึงทาํให้สภาพสังคมมีการ
เปล่ียนแปลง วฒันธรรมท่ีอยู่ในชุมชนจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเช่นกนัสอดคลอ้งกบัความเป็น
สากล ดงันั้นเพ่ือให้เกิดความชดัเจน ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมของนกัวิชาการชาวไทย มีประกอบในการอธิบายขยายความ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 รุ่งรัตน์ ทองสกุล (2549: 42) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ไวว้่า
เป็นการเกิดข้ึนจากมนุษย ์ท่ีตอ้งด้ินรนเพื่อแสวงหาคาํตอบ ท่ีสอดคลอ้งกบัการตอบสนองความใน
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ความตอ้งการอนัไม่มีท่ีส้ินสุด กล่าวคือมนุษยน์ั้น ไดมี้การทดสอบ ทดลอง และการคน้ควา้ส่ิง
แปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา และผลของการทดลองน้ีไดก้ลายมาเป็นแบบแผนแห่งพฤติกรรมหรือวิถี
ชีวิตของมนุษย ์ ก่อนกล่าวถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงนั้น ก็กล่าวถึงความหมายของการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมก่อน 
 2.5.4.1 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
 ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมนั้น เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงในระบบโครงสร้าง
และหนา้ท่ี ของระบบความสมัพนัธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย ์หรือกลุ่มคนในสังคม ตลอดจนเป็น
การเปล่ียนแปลงการกระทาํระหวา่งกนัทางสงัคมในการติดต่อกระทาํกนั ระหวา่งมนุษยห์รือกลุ่ม
ของสงัคม นกัวิชาการไดนิ้ยามการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมไว้
ดงัน้ี 
 เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล และคณะ (2548 : 36) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรม” วา่หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางสงัคมและพฤติกรรมทางสงัคม 
ดงัตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสงัคม เช่น การเปล่ียนแปลงระบบครอบครัว ขยาย
เป็นระบบครอบครัวเด่ียว เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมทางสงัคม เช่น การเปล่ียน
พฤติกรรมการผลิต จากการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นผลิตเพื่อขาย การเปล่ียนพฤติกรรมการเล้ียงดูบุตร
จากแบบบงัคบัเป็นแบบใหอิ้สรเสรี และยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณของพฤติกรรม เช่น
อตัราการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน อตัราการยา้ยถ่ิน เป็นตน้ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้ ภาษา 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2540: 4-11) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรม” วา่เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ประการท่ีสาํคญัดงัน้ี  
 1) ประการท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในคุณสมบติัของคนในชุมชนหรือสังคม 
เช่น การเปล่ียนแปลงอาชีพ รายได ้เป็นตน้  
 2) ประการท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมบางอยา่งของคนในสังคม 
เช่น การเปล่ียนแปลงรูปแบบและปริมาณของการก่ออาชญากรรม การหย่าร้าง การยา้ยถ่ิน 
พฤติกรรมบริโภคนิยม เป็นตน้  
 3) ประการท่ี 3 การเปล่ียนแปลงแบบแผนของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และกลุ่มคน เช่น การเปล่ียนแปลงในอาํนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองจากคนกลุ่มใดหรือไม่ แบบ
แผนความสมัพนัธ์ในระบบครอบครัว ระบบการศึกษา ศาสนาเป็นตน้  
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 4) ประการท่ี 4 การเปล่ียนแปลงในแบบแผนทางวฒันธรรม เช่น การ
เปล่ียนแปลงในความคิดความเช่ือ ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของคนในสังคม เป็นตน้ 
 งามพิศ สตัยส์งวน (2548: 7) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงนั้นมี 2 ประเภท คือ  
 1) การเปล่ียนแปลงทางสงัคม (Social Change)  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม คือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมซ่ึง
หมายถึงการเปล่ียนแปลง ในความสัมพนัธ์ของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยยึดบรรทดัฐานทางสังคม
เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อกนั การเปล่ียนแปลงทางสังคมจึงเป็นความแตกต่างในรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนท่ีเขา้สัมพนัธ์กนั ความแตกต่างในบทบาทของผูเ้ขา้สัมพนัธ์ และความ
แตกต่างในเป้าหมายหรือการทาํหนา้ท่ีของสถาบนัสังคม  
 2) การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม (Culture Change)  
 การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง ความแตกต่างในระบบวฒันธรรม
หรือเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบยอ่ยของวฒันธรรม เช่น ความแตกต่างในดา้นค่านิยม ความเช่ือ 
อุดมการณ์ ประเพณี พิธีกรรมสัญลกัษณ์ และโลกทศัน์ รวมทั้งวฒันธรรมทางวตัถุดว้ย เม่ือนาํมา
เปรียบเทียบกนัในเวลาท่ีแตกต่างกนัไป เช่น 10 ปี 20 ปี หรือ 50 ปี 
 จากความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรมนั้น สามารถสรุป
แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมชุมชนไดด้งัน้ี คือ การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมหมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม เช่น การ
เปล่ียนแปลงของระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือในสังคม การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเล้ียงดูบุตร การเพ่ิมข้ึนลดลงของอตัราการยา้ยถ่ินเป็นตน้ ส่วนการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมหมายถึง การเปล่ียนแปลงแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เช่น ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี เป็นตน้ 
 
 2.5.5 องค์ประกอบทีสํ่าคญัของการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 สนธยา พลศรี (2541: 7-36) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงจะมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ลกัษณะคือ 
 1) ลกัษณะท่ี 1 เจตคติ เป็นตวักาํหนดนิสัย บุคลิกภาพ และท่าทีในการแสดงออก
ของบุคคล เจตคติก่อรูปแบบในตวัคนในช่วงเวลาอันยาวนาน จนติดฝังแน่นและยากต่อการ
เปล่ียนแปลง แต่กส็ามารถเปล่ียนแปลงได ้ ข้ึนอยูก่บัตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ กระบวนการปลูกฝัง
วฒันธรรมในช่วงเยาวว์ยั (Enculturation) กลุ่มท่ีบุคคลสังกดั ผูน้าํกลุ่ม นวตักรรมท่ีมาสาธิตให้
ยอมรับ อยา่งไรกต็าม ตวัแปรของการอยูร่่วมกนัในกลุ่มสังคมเดียวกนั จะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียน
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เจตคติของบุคคลอยา่งมาก เพราะคนจาํเป็นตอ้งอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม และพ่ึงพาอาศยักนั การปรับตวั
ใหค้ลอ้ยตามกลุ่มคือการอยูร่อดของชีวิต 
 2) ลกัษณะท่ี 2 ค่านิยม เป็นส่วนประกอบสาํคญัทางสังคม ความตอ้งการมีช่ือเสียง 
ความนบัหนา้ถือตา ทาํใหบุ้คคลใหคุ้ณค่ากบัส่ิงท่ีจะเป็นปัจจยัสร้างช่ือเสียงและหนา้ตาใหต้น การ
จะให้คุณค่าแก่ส่ิงใดข้ึนอยูก่บัวตัถุนั้น ๆ บางสังคมให้คุณค่าเงินตราสูงมาก บางสังคมใหคุ้ณค่า
โลหะธาตุ เช่นทองคาํ บางสังคมยึดถือศีลธรรมและความสวยงามเป็นค่านิยมหลกั และ
ผลประโยชนเ์ป็นค่านิยมรอง เป็นตน้ 
 3) ลกัษณะท่ี 3 บรรทดัฐานและพนัธะทางสังคม คือแนวทางท่ีสังคมวางไวใ้ห้
สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบติัในแนวเดียวกนั เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ส่วน
พนัธะทางสังคมไม่ไดเ้กิดจากบรรทดัฐาน แต่เกิดมาจากความผกูพนัทางสังคมและท่าทีอนัดีต่อกนั 
เป็นขอ้บงัคบัทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยคนส่วนใหญ่ แต่บางคร้ังมีขอ้ยกเวน้ไม่ปฏิบติัตามก็ได ้
เช่น การใหข้องกนัและผูรั้บตอ้งให้กลบัเป็นการตอบแทน แต่บางคร้ังอาจไม่มีของตอบแทนกลบัก็
ได ้พนัธะน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดง่้ายโดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เป็นสาํคญั ต่างจากบรรทดัฐานซ่ึง
ใชเ้วลานานในการเปล่ียนแปลง 
 
 2.5.6 ปัจจยัของการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 สนิท สมคัรการ (2545: 4-13) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม โดยสรุปไดว้า่วฒันธรรมอาจจะเปล่ียนแปลงไปเพราะสาเหตุสาํคญั 2 ประการ คือ 
 1) การประดิษฐคิ์ดคน้ (Invention)  
 การประดิษฐ์คิดคน้ ซ่ึงรวมกนัการสร้างเทคนิควิทยาใหม่ และการคิดสร้างธรรม
เนียมประเพณีหรือระบบความเช่ือใหม่ ๆ เม่ือไดมี้การยอมรับและนาํไปใชก้นัแพร่หลายในสังคม
แลว้ ยอ่มถือไดว้่ามีแบบแผนการดาํเนินชีวิตอยา่งใหม่เกิดข้ึน และถา้แบบแผนนั้นมีความคงทนอยู่
นานมากกว่าหน่ึงชัว่อายคุนข้ึนไป กน็บัไดมี้การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเกิดข้ึนแลว้อยา่งแทจ้ริง 
เพราะว่าวฒันธรรมนั้นตามปกติ ยอ่มจะตอ้งมีอายยุนืยาวมากกว่าหน่ึงชัว่อายคุนข้ึนไป ทั้งน้ีเพ่ือให้
กระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม (Enculturation or Socialization) ไดมี้โอกาสดาํเนินไปได ้
 2) การเปล่ียนแปลงไปได้ด้วยวิธีการขอยืมหรือลอกเลียนแบบกนั (Cultural 
 Borrowing)  
 วฒันธรรมอาจจะเปล่ียนแปลงไปไดด้ว้ยวิธีการขอยืมหรือลอกเลียนแบบกนั การ
หยิบยืมทางวฒันธรรม หรือการลอกเลียนแบบแผนวิธีการดาํเนินชีวิต มาจากวฒันธรรมอ่ืนนั้น 
ปรากฏว่ามีอยู่เสมอมาในสังคมมนุษยต่์าง ๆ ท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคมอ่ืนการติดต่อทาง
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วฒันธรรม อาจเกิดข้ึนได ้ ทั้งทางตรงและทางออ้ม การติดต่อโดยตรงกคื็อการท่ีคนต่างวฒันธรรม
กนัไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคแ์ละแลกเปล่ียนความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมต่อกนั ซ่ึงอาจจะ
เป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบ อาทิ ทูตการเมือง การคา้ การศึกษาในต่างประเทศ รวมไปถึงการ
เผยแพร่ศาสนาของคณะธรรมทูตต่างๆ และการอพยพเขา้ทาํมาหากินของคนต่างสังคมและ
วฒันธรรม เป็นตน้ การท่ีคนต่างวฒันธรรมมีโอกาสไดเ้ห็นแบบอยา่งของวฒันธรรมอ่ืนท่ีแตกต่าง
ไป จากวฒันธรรมของตนอยู่ในเวลานานพอสมควร อาจเป็นสาเหตุให้เกิดมีการเปล่ียนแปลงใน
วฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึง หรือในบางส่วนของวฒันธรรมทั้ งสองก็ได้ นอกจากการติดต่อ
โดยตรงแลว้ วฒันธรรมอาจติดต่อกนัไดโ้ดยผ่านส่ือต่างๆ ท่ีมิใช่ตวับุคคลไดอี้ก ส่ือสําคญัใน
ปัจจุบนัท่ีเป็นตวัการให้วฒันธรรมติดต่อกนัไดก้็คือ ส่ือสารมวลชน ซ่ึงรวมทั้งหนงัสือพิมพ ์ วิทย ุ
โทรทศัน์และภาพยนตร์ เป็นตน้ แบบแผนการดาํเนินชีวิตของคนต่างวฒันธรรมไดถู้กถ่ายทอดไป
ยงัอีกวฒันธรรมหน่ึงอยู่เป็นประจาํ ในปัจจุบนัย่อมเป็นการกระตุน้ให้มีการเอาอย่างหรือการ
เลียนแบบพฤติกรรมกนัไดง่้ายข้ึน 
 สนธยา พลศรี (2541: 7) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
โดยสรุปออกเป็น 12 ลกัษณะไดด้งัน้ี 
 1) ลกัษณะท่ี 1 คือการสั่งสมทางวฒันธรรม หมายถึง การท่ีหน่วยต่างๆ ของสังคม
ไดส้ั่งสมวฒันธรรมติดต่อกนัเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นเทคโนโลยี ทาํให้สังคม
ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก 
 2) ลกัษณะท่ี 2 คือความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวฒันธรรมอ่ืน การรับและการถ่ายทอด
ทางวฒันธรรม โดยเฉพาะสังคมท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนั โอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัมีมากข้ึน เช่น 
สงัคมไทยอยูใ่กลชิ้ดกบัสังคมจีน 
 3) ลกัษณะท่ี 3 คือการติดต่อกบัวฒันธรรมอ่ืนโดยตรง จากการท่ีบุคคลในสังคมได้
ติดต่อกบับุคคลในอีกสังคมหน่ึง ทาํให้บุคคลนั้นไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ แนวความคิดใหม่ แลว้นาํมาสู่
สงัคมของตน 
 4) ลกัษณะท่ี 4 คือปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ เช่น 
ท่ีตั้งภูมิประเทศภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ถา้ส่ิงเหล่าน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงกจ็ะทาํใหส้งัคมและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงดว้ย 
 5) ลกัษณะท่ี 5 คือปัจจยัทางประชากร การเปล่ียนแปลงทางคุณภาพขนาดของ
ประชากร การเพ่ิมการลดจาํนวนประชากร การยา้ยถ่ินฐาน การเปล่ียนอตัราส่วนของเพศชายและ
หญิง อตัราส่วนของคนหนุ่มและคนสูงอาย ุ ซ่ึงเพ่ิมภาวะทางประชากร จะมีผลอยา่งสาํคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองการจดัระเบียบทางสงัคม การเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 



72 

 6) ลกัษณะท่ี 6 คือปัจจยัทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเห็นไดจ้ากการผลิต 
การบริโภค การจาํหน่ายและการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ มีผลอย่างมากต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม กล่าวคือ สังคมและ
วฒันธรรมจะเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 7) ลกัษณะท่ี 7 คือปัจจยัทางการเมือง การเกิดสงคราม หรืออิทธิพลของผูน้าํใน
สงัคม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมได ้
 8) ลกัษณะท่ี 8 คือปัจจยัทางศาสนาและอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์
และศาสนาอาจจะเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงได ้
 9) ลกัษณะท่ี 9 คือวิกฤตการณ์ในสังคม การเกิดความวุ่นวายและความยุง่ยากใน
สงัคม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมได ้
 10) ลกัษณะท่ี 10 คือความเจริญกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทาํใหเ้กิด
การศึกษาคน้ควา้วิจยั และประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนในสังคมเสมอ เป็นสาเหตุสาํคญัใหส้ังคม
และวฒันธรรมเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และในทุกๆดา้น ทั้งวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ 
 11) ลกัษณะท่ี 11 คือปัจจยัทางจิตวิทยา นักจิตวิทาเช่ือว่า สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม เน่ืองมาจากความรู้สึกของมนุษยใ์นสังคมท่ีชอบการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ชอบคน้ควา้ส่ิงแปลกใหม่ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ จึงทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมข้ึน 
 12) ลกัษณะสุดทา้ย คือความสนใจและความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม จน
กลายเป็นประชามติ หรือเสียงส่วนใหญ่กจ็ะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้
 ศิริรัตน์ แอดสกลุ (2545: 109) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม โดยสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดเ้ร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ีคือ 
 1) สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 
 2) ประชากร 
 3) โลกทศันข์องคนในสงัคม 
 4) การมีนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ 
 5) การเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคม 
 จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ(2540: 57) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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 1) สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอยา่ง เช่น ความแหง้แลง้ นํ้า
ท่วม หรือภยัธรรมชาติอ่ืนๆ อาจเป็นสาเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต เช่น มีการอพยพยา้ยถ่ิน
เปล่ียนอาชีพ หรือมีการคิดคน้วิธีการใหม่ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหานั้น 
 2) ประชากร การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากร เป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ี
ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีมีจาํนวนประชากร
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว จาํเป็นตอ้งปรับปรุงวิธีการผลิตและวิธีการกระจายผลผลิต เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการอาหาร และส่ิงจาํเป็นต่างๆ แก่สมาชิกสังคม นอกจากน้ี อาจตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
การปกครอง ระบบครอบครัว และมีการขยายตวัของเมืองเกิดข้ึน 
 3) เทคโนโลย ีการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ หรือการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้น
สงัคมยอ่ยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแบบแผนการดาํรงชีวิตหลายดา้น 
 4) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในท่ีน้ีไม่ใช่เทคโนโลยีหรือวตัถุส่ิงของ แต่เป็นเร่ืองของ
กฎระเบียบของสังคมท่ีบงัคบัควบคุมความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของคนในสังคม 
 5) ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของคนในสังคม เป็นปัจจยัสาํคญั
ประการหน่ึงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้
 เสรี พงษภิ์ญโญ (2534: 63) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ว่ามาจากปัจจยั 2 ประการคือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1) ประการท่ี 1 ปัจจยัภายใน คือส่ิงท่ีมีอยูห่รือการเกิดจากภายในชุมชนแยกเป็น 
ปัจจยัทางดา้นนิเวศวิทยา ไดแ้ก่ ท่ีตั้ง ท่ีดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ปัจจยับุคลิกภาพ ไดแ้ก่ 
ผูใ้หญ่บา้นเจา้อาวาส ครู ผูรู้้ในหมู่บา้น หวัหนา้กลุ่ม กรรมการบริหารกลุ่ม ปัจจยัดา้ยเจตคติของ
ชาวบา้นท่ียอมรับในส่ิงใหม่ทั้งกระบวนการ และวิชาชีพท่ีผลิต ซ่ึงสร้างพลงัในการต่อสู้เพ่ือ
เปล่ียนแปลงขณะเดียวกนักรั็กษาขนบธรรมเนียมอนัดีงามเอาไว ้
 2) ประการท่ี 2 ปัจจยัภายนอก คือส่ิงท่ีมาจาก หรือเกิดจากชุมชน ไดแ้ก่ ดา้น
สาธารณูปโภค เช่นการมีถนนหนทางเขา้สู่หมู่บา้น การมีไฟฟ้า มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และดา้น
นโยบายพฒันาของรัฐ เช่น การแพร่กระจายของอาํนาจรัฐเขา้สู่ชุมชน มีงบประมาณ มีโครงการ
พฒันาต่างๆ เป็นตน้  
 สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2546: 98) ไดศึ้กษาถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมใน
หมู่บา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ โดยไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมอาจจะกล่าวไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ ดงัน้ี 
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 1) ปัจจยัดา้นนิเวศวิทยา ซ่ึงไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งหมู่บา้น ทรัพยากรรอบๆ หมู่บา้นสภาพ
ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศของชุมชน อาจจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมอยูบ่า้งไม่มากกน็อ้ย เช่น ถา้หากชุมชนตั้งอยูใ่นสภาพนิเวศวิทยาท่ีเหมาะสมทาํใหชุ้นชน
มีความเจริญกา้วหนา้ดียิง่ข้ึน 
 2) ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภค รัฐบาลไดด้าํเนินการพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการเร่งสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า โรงเรียน ทาํใหชุ้มชนชนบท
ไดรั้บการพฒันาท่ีดีข้ึน เม่ือถนนหนทางสามารถเขา้ไปถึงหมู่บา้นชาวบา้นจะสามารถนาํผลผลิต
นาํไปสู่ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีรายไดเ้พ่ิมขั้นกว่าแต่ก่อน 
 3) ปัจจยัดา้นการแพร่กระจายทางวฒันธรรม การแพร่กระจายทางวฒันธรรมเป็น
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ส่ิงท่ีน่าสังเกตไดง่้ายๆ ก็คือการแพร่กระจายทางวฒันธรรมจากสังคม
เมืองไปสู่สังคมชนบทในทุกๆ ดา้นตั้งแต่ในเร่ืองของครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม
ต่างๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมอยา่งหน่ึง 
 4) ปัจจยัดา้นการส่ือสารมวลชนการส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากและรวดเร็ว
ต่อชุมชนมากในปัจจุบนั ทาํให้ชาวชนบทไดรั้บข่าวสารต่างๆ อยู่ตลอดเวลา นาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
 5) ปัจจยัดา้นชาติพนัธ์ุ เน่ืองจากกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มมีวฒันธรรมประเพณีท่ี
แตกต่างกนัไม่มากกน็อ้ย บางวฒันธรรมอาจจะเอ้ืออาํนวยในการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงไดร้วดเร็ว 
บางวฒันธรรมอาจจะยงัคงอยู ่ ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม เช่น กลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มอาจจะ
ไม่นิยมแต่งงานขา้มชาติพนัธ์ ทาํใหก้ารรับเอาวฒันธรรมใหม่มาปฏิบติัในวิถีชีวิตความเป็นอยูก่น็อ้ง
ลง การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมจึงเกิดข้ึนไดช้า้ 
 6) บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกแต่ละคนในชุมชนก็มีส่วนท่ีช่วยให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมดว้ยเหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะว่าถา้หากบุคคลไดรั้บ
การศึกษาสูง มีประสบการณ์ต่างๆ จากการทาํงาน หรือท่องเท่ียวอาจทาํใหเ้กิดการยอมรับส่ิงใหม่
ง่ายกว่าบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนบุคลิกภาพของผูน้าํชุนชนท่ีมีความรู้ ความฉลาดและความสามารถใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน อาจมีส่วนในการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไดเ้ช่นกนั 
 จากปัจจยัขา้งตน้ พบว่าการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมนัน่ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากภายในและภายนอกตวับุคคล สภาวะแวดลอ้ม 
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน ทาํให้แบบแผนการดาํรงชีวิตของ
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มนุษยต์อ้งเปล่ียนแปลงตามบริบทของชุมชนท่ีตอ้งปรับเปล่ียน หรือ การปรับตวัเพ่ือการอยูร่อดจาก
การท่องเท่ียวท่ีเขา้มาส่งเสริมรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 

2.6 แนวคดิการมีส่วนร่วม 
 
 จากการท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงทาํให้เห็นถึง
ความสาํคญัของมนุษย ์อนัเรียกไดว้่าทรัพยากรมนุษยมี์ค่า และมีความสําคญัอยู่ในการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ อยา่งยิง่สาํหรับแนวคิดน้ีไดเ้ป็นการยนืยนั และไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย ทั้งน้ียงัเป็น
เสริมสร้างเครือข่ายและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในงานพฒันา กล่าวไดว้่าในประเดน็การมีส่วนร่วมน้ี 
ไดถู้กนาํมากาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2525–พ.ศ. 
2529 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525) ต่อเน่ืองยาวนาน มา
จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งไดถู้กนาํไปบรรจุในแผนงานพฒันาต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองคก์รอิสระต่างๆ เป้าหมายก็คือเพ่ือใชส่้งเสริมและสนบัสนุนงานพฒันา ดงันั้นประเทศกาํลงั
พฒันาอยา่งเช่นประเทศไทย การนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายน้ี ส่งผลให้มุมมองของนกัวิชาการท่ีมีต่อ
แนวคิดน้ีมีความหลากหลายไปตามไปดว้ย เน่ืองจากเกิดประโยชน์สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้
ศึกษาจึงไดเ้ลือกนาํเสนอเฉพาะบางมุมมองและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน
ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.6.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 
 กล่าวไดว้่านักวิชาการในประเทศไทยท่ีมีส่วนสําคญัต่อแนวคิดการมีส่วนร่วมนั้น มีอยู่
จาํนวนมาก ซ่ึงผูศึ้กษา จึงไดน้าํแนวคิดของ ทวีทอง  หงส์วิวฒัน ์ (2527: 2) มาใชใ้นการเสริมสร้าง
ฐานความคิด ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่าคือ การท่ีประชาชน หรือชุมชนสามารถ
พฒันาขีดความสามารถของตนเอง ทั้งในการบริหาร การจดัการ การควบคุม การใชป้ระโยชน ์และ
การกระจายทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งสมดุล เน่ืองดว้ยประโยชน์ในการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจาํเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ทั้งน้ีเพราะในการมีส่วนร่วมประชาชน
จะเกิดการพฒันาการรับรู้และภูมิปัญญาของคนซ่ึงแสดงออกในรูปการตดัสินใจในการกาํหนดชีวิต
ของตนอย่างเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดรับกับแนวความคิดของนักคิดท่ีมีคุณค่ายิ่ง 
อยา่งเช่น แสวง รัตนมงคลมาศ (2536: 2) ซ่ึงอาจารยไ์ดใ้ห้ความหมาย และไดอ้ธิบายถึงการมีส่วน
ร่วมว่ามีความหมาย และมีจุดเนน้ท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 



76 

 1) ให้พิจารณาถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงหากมองเพียงแค่การนาํมวลชนเขา้มา
รวมตวักนักย็งัไม่เป็นการมีส่วนร่วม ดงันั้นส่ิงท่ีสาํคญัคือเม่ือมวลชน หรือมีการรวมตวัของกลุ่มคน
แลว้ ตอ้งใหเ้ขาเหล่านั้นเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมส่วนรวม 
 2) มวลชนท่ีเขา้ร่วมได ้ตอ้งใชค้วามพยายามบางอย่างของตน อาทิเช่น ความรู้ 
ความคิด ความสามารถ รวมทั้งใชแ้รงงาน ตลอดจนตอ้งนาํทรัพยากรท่ีตนมีต่อกิจกรรมนั้น ๆ หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ การเก่ียวขอ้งของมวลชนในกิจกรรมต่าง ๆนั้นจาํเป็นตอ้งมีสองดา้น คือ  
 (1) ดา้นคิดหรือกาํหนดนโยบาย โดยมวลชนเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสาร และ
ขอ้คิดเห็น มีส่วนแบ่งในอาํนาจตดัสินใจและเป็นผูก้าํหนดนโยบาย  
 (2) ดา้นการกระทาํหรือดา้นการดาํเนินการตามนโยบาย โดยร่วมกาํหนด
เป้าหมาย แผนการดาํเนินงานในกระบวนการจดัการ และหนุนช่วยทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนเขา้
ร่วมบริหารโครงการหรือกิจกรรม 
 นกัวิชาการอีกท่านท่ีไดข้ยายแนวคิดการมีส่วนร่วม คือ อรทยั ก๊กผล (2546: 2–2) ไดอ้ธิบาย
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเร่ิมตน้การเกิดกระบวนการ นั้นจาํเป็นท่ีประชาชนหรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ตอ้งไดรั้บโอกาสในแสดงทศันะ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ทั้งน้ีในการแสดงความคิดเห็นน้ีก็เพ่ือท่ีจะแสวงหาทางเลือก หรือแนวทางในการตดัสินใจ
ต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการ ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเขา้
ร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมจนกระทั้งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ การ
รับรู้-เรียนรู้ และการปรับเปล่ียนโครงการ่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อทุกฝ่าย 
 เสน่ห์ จามริก (2527: 22) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ไดห้มายความ
เพียงว่า ดึงประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีนกัวิชาการหรือองคก์รพฒันา ตั้งข้ึน แทท่ี้จริงแลว้ตอ้ง
ใหชุ้มชนมีกิจกรรม และวิธีดาํเนินการของเขาเองในชุมชน 
 ดงันั้นหากจะกล่าวสรุปคาํนิยามความหมายท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้น้ี สามารถสรุปไดว้่า 
การเร่ิมตน้ของกระบวนการมีส่วนร่วม ส่ิงท่ีสาํคญัประการแรกคือตอ้งใหป้ระชาชนทุกภาคฝ่าย เขา้
มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นกระบวนการ ต่อการแสดงทศันะความคิดเห็น เพ่ือใชใ้นการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือการพฒันา ทั้งน้ีตอ้งเร่ิมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ หรือ
แผนงานการพฒันา ซ่ึงจะปรากฏออกมาในรูปของการกระทาํในลกัษณะของการคิดและการทาํงาน
ร่วมกนั อนัจะตอ้งแสดงออกใหเ้ห็นถึงความตอ้งการร่วมกนั วิธีการดาํเนินการพฒันาในรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมน้ี เช่ือว่าจะทาํใหเ้กิดการช่วยเหลือและแลกเปล่ียนระหว่างกนัและกนัในชุมชน 
ทั้งทรัพยสิ์นท่ีเป็นตวัเงิน และทรัพยจ์ากภูมิปัญญา แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ต่อกิจกรรม
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นั้น ซ่ึงทา้ยท่ีสุดประชาชนจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ อยา่งเหมาะสมและ
ทัว่ถึง และท่ีสาํคญัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 2.6.2 ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม 
 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะของการมีส่วน ดงัเช่นการแบ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมของ 
Cary (1976: 144 อา้งถึงใน นวรัตน์ไตรรักษ,์ 2549: 9) และยงยทุธ  บุราสิทธ์ิ (2533: 41–71) ไดแ้บ่ง
ลกัษณะการมีส่วนร่วมไว ้5 ประการคือ 
 1) เป็นสมาชิก (Membership) 
 2) เป็นผูเ้ขา้ประชุม (Attendance at Meeting) 
 3) เป็นผูอ้อกเงิน (Financial Contribution) 
 4) เป็นกรรมการ (Membership on Committees) 
 5) เป็นประธานหรือผูน้าํ (Position of Leadership) 
 มิศรา สามารถ (2543: 10–11) กล่าวถึงลกัษณะของการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนว่า
สามารถพจิารณาไดใ้นประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) กล่าวไดว้า่พ้ืนฐานของการเขา้ร่วม เกิดจากการท่ีประชาชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในโครงการ รวมทั้งในกิจกรรมใดมกัจะมาจากแรงจูงใจภายในเป็นแรงหนุนหรือช่วยใหป้ระชาชน
มีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม นอกจากน้ีอาจจะมาจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงอาจจะเป็น
อาํนาจบารมีหรือแรงบีบคั้นจากผูมี้อาํนาจ ความเกรงใจ หรืออิทธิพลของผูมี้อาํนาจในชุมชนเองท่ี
ผลกัดนัใหป้ระชาชนขา้ไปมีส่วนร่วม จึงจะสามารถกระทาํไดส้าํเร็จ อยา่งไรกต็ามอิทธิพลของ
ปัจจยัเหล่าน้ีถา้เกิดข้ึน โดยไม่มีผลผกูพนัทางจิตใจ ความยัง่ยนืต่อเน่ืองของกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ กจ็ะลดลง เกิดข้ึนไดย้าก 
 2) รูปแบบของการเขา้ร่วม การเขา้ร่วมของประชาชนนั้นอาจจะเป็นการเขา้ร่วมโดย
ผา่นองคก์รจดัตั้งของประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีคาํนึงถึงผลประโยชนท่ี์ไดรั้บของ
ประชาชน หรือเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยผา่นตวัแทนกลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บา้นเป็นตน้ 
 3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม เป็นช่วงเวลาการมีส่วนร่วม การใชเ้วลาเขา้ร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ จะใชเ้วลามากนอ้ยต่างกนั ความถ่ีห่าง จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม ความ
สมํ่าเสมอ และฤดูกาลท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีใชกิ้จกรรมแต่ละคร้ัง 
 4) ผลของการเขา้ร่วมและลกัษณะการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนทาํใหเ้กิดการ
รวมพลงัท่ีจะสร้างอาํนาจต่อรองใหชุ้มชนมีศกัยภาพเป็นตวัของตวัเอง สร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างกนัและมีความสามคัคีในมวลสมาชิกของชุมชน 
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 ปาริชาติ  วลยัเสถียร (2543: 145) สรุปลกัษณะของการมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1) การร่วมสนบัสนุนทรัพยากร คือ การสนบัสนุนเงิน วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือ
การช่วยทาํกิจกรรม เช่น การเขา้ร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดาํเนินการ
การติดตามและการประเมินผล เป็นตน้ 
 2) อาํนาจหนา้ท่ีของผูเ้ขา้ร่วม คือ เป็นผูน้าํ เป็นกรรมการ หรือเป็นสมาชิกลกัษณะ
การมีส่วนร่วมน้ีแสดงถึงลาํดบัอาํนาจของผูเ้ขา้ร่วม จึงมีการโตแ้ยง้วา่การมีส่วนร่วม โดยใชว้ิธีการ
พฒันาความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ร่วมเพยีงบางส่วน
เพราะหลายกรณีประชาชนไม่มีโอกาสเขา้ร่วมในการตดัสินใจ หาทางออกท่ีควรเป็น ซ่ึงเป็นการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowerment) แก่ประชาชน 
 ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนมีพ้ืนฐานมาจากแรงจูงใจภายในเป็นส่ิงสําคญัโดย
เป็นแรงหนุนในการดาํเนินกิจกรรม ในขณะเดียวกนักอ็าจมาจากแรงจูงใจภายนอก ซ่ึงอาจเกิดจาก
บารมีหรือแรงบีบคั้นจากผูมี้อาํนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่วนใหญ่มกัเป็นการเขา้ร่วม
ผา่นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนของประชาชนเอง หรือเขา้ร่วมในบางกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วม ทั้งน้ีประชาชนมกัจะเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น
แรงงาน วสัดุ เงิน ในกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงผลของการเขา้มามีส่วนร่วมจะทาํใหเ้กิดการรวมพลงัท่ีจะ
สร้างอาํนาจต่อรอง และเกิดความสามคัคีระหวา่งสมาชิกของชุมชน 
 
 2.6.3 กระบวนการมส่ีวนร่วม 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา ไดส้ะทอ้นให้เห็นปรากฏการณ์ของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีลกัษณะเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกนั โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนท่ีสาํคญั ๆ ซ่ึง Cohen and Uphoff (1977 อา้งถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็ 
2553: 276–277) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมออกโดยอิงขั้นตอนต่าง ๆ เป็น 4 ประเภท คือ 
 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision-Making) หมายถึง การ
ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมโครงการ โดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความตอ้งการ มีการ
จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา การกาํหนดทางเลือกว่าควรจะจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมใดบา้ง
และการตดัสินใจว่าจะทาํโครงการหรือกิจกรรมใด นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจยงั
ครอบคลุมไปถึงการตดัสินใจในระหว่างการดาํเนินงานโครงการดว้ย 
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Participation in Implementation) หมายถึงการท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ใหก้บัโครงการ ทั้งในดา้นเงิน แรงงาน วสัดุ
อุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานโครงการ ซ่ึงแสดงถึงความตั้งใจของ
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บุคคลท่ีตอบสนองในเชิงบวกต่อโครงการยอ่ยท่ีแตกแขนงมาจากโครงการใหญ่ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติัเป็นเง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํให้โครงการประสบผลสําเร็จ เพราะจะสามารถทาํให้เกิดการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in Benefits) การมีส่วนร่วม
ประเภทน้ีมีสองนยัคือ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเน่ืองในทางลบจากโครงการ
พฒันา ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ (เช่น การมีรายไดแ้ละทรัพยสิ์น
เพ่ิมข้ึนและมัน่คงมากข้ึน หรือการมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพดี) 
ผลประโยชนท์างสังคม (เช่น การไดรั้บการศึกษาหรือการรู้หนงัสือมากข้ึน รวมทั้งการไดรั้บบริการ
ดา้นสังคมอ่ืน ๆ มากข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน) และผลประโยชน์ระดบับุคคล ไดแ้ก่การมีความนบัถือ
ตนเองเพ่ิมข้ึน มีพลงัอาํนาจทางการเมืองมากข้ึน และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง
ส่วนการไดรั้บผลทางลบมีหลายประการทั้งในดา้นวตัถุเช่นการท่ีมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ดา้นสังคม เช่น
ความแตกแยกและความขดัแยง้ในชุมชน และดา้นบุคคลเช่น การท่ีประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเอง
ไร้อาํนาจ ไร้ศกัด์ิศรี และไดรั้บความอยติุธรรม เป็นตน้ 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นการท่ี
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอยา่งเป็นทางการ เช่น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือทบทวนและประเมิน
การดาํเนินงานท่ีผา่นมา การร่วมเป็นคณะทาํงานหรือคณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเขา้
ร่วมเป็นคณะทาํงานในการวิจยัประเมินผล สาํหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยา่งไม่เป็น
ทางการ เช่น การประชุมกลุ่มยอ่ยอยา่งไม่เป็นทางการ หรือการพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ เป็นตน้ 
 อนงค ์  พฒันจกัร (2535: 46) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นกระบวนการตามขั้นตอน
ในการพฒันาออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมการพฒันา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ
ของกลุ่มหรือชุมชนของคนในชุมชน 
 2) ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนในการพฒันา เป็นการมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ของโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางการ
ดาํเนินงานตลอดจนกาํหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้
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 3) ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการดาํเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนบัสนุนทรัพยสิ์น เงินทอง วสัดุอุปกรณ์และ
แรงงานหรือเขา้ร่วมบริหารงาน ประสานงานและดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้ 
 4) ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอน
ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา หรือยอมรับผลประโยชน์
อนัเกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมและนามธรรมต่อ
สงัคมหรือบุคคลกไ็ด ้
 5) ขั้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ี ประชาชน
เขา้ร่วมประเมินว่า การพฒันาท่ีไดก้ระทาํไปนั้นสาํเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด ซ่ึงในการประเมิน
อาจปรากฏในรูปของการประเมินยอ่ย (Formative Evaluation) อนัเป็นการประเมินผลกา้วหนา้เป็น
ระยะ ๆ หรือกระทาํในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินผล 
สรุปรวบยอด 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่วนใหญ่มกัถูกกล่าวถึงในทิศทางเดียวกนั ซ่ึง
สามารถสรุปออกมาได ้4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนในการวางแผนและตดัสินใจของชุมชน ซ่ึงเป็นการท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของชุมชน มีการลาํดบัความตอ้งการ
กาํหนดวิธีการและแนวทางการดาํเนินงาน ขั้นตอนในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม คือการท่ี
ประชาชนมีส่วนในการเขา้ร่วมดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้งในดา้นการร่วม
ปฏิบติั การประสานกิจกรรมและการสนบัสนุน ทรัพยากร แรงงานและวสัดุต่าง ๆ ขั้นตอนการร่วม
รับผลประโยชน ์คือ การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชนท่ี์เกิดจากการดาํเนินกิจกรรม
ในดา้นวตัถุ สังคมและจิตใจ และขั้นตอนสุดทา้ย คือการแบ่งปันแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยการ
ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม แลกเปล่ียนประสบการณ์และทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผา่น
มาร่วมกนัอนัเป็นการร่วมเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มและบุคคลท่ีจะเป็นปัจจยั
สาํคญัในการขบัเคล่ือนงานพฒันาต่าง ๆ ในอนาคต 



บทที่ 3 
 

วธีิการศึกษา 

 
 การศึกษา เ ร่ืองผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อวิถีชีวิตชุมชนตําบลดอนสัก จังหวดั
สุราษฏร์ธานี เนน้ศึกษาสถานการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีดาํเนินการตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Approach) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาํเนินการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา 
 3.3 วิธีการศึกษา 
 3.4 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 3.5 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 3.6 ลกัษณะของขอ้มูลท่ีรวบรวม 
 3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาบริบทของชุมชนตาํบลดอนสักโดยครอบคลุมความเป็นมาของชุมชน
สภาพทางกายภาพของชุมชนสภาพทางสังคมเศรษฐกิจวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ตลอดจนการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาการท่องเท่ียวซ่ึงผูว้ิจยั
เช่ือว่าการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวดงักล่าว เป็นการทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
ทั้งน้ีไดป้ระยุกต์แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว โลกาภิวตัน์ และแนวคิด
เก่ียวกบัวิถีชุมชน ท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนและพฒันาชุมชนมาใชก้บัการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเกิด
ข้ึนกบัชุมชนตาํบลดอนสกัมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 
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ภายใต้กรอบแนวคิดน้ี ผู ้วิจัยได้ศึกษาสถานการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและผลกระทบต่างๆท่ีไดมี้การกาํหนดไวคื้อ ผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ และไดร้วบรวมขอ้มูลการส่งเสริมและพฒันาการ 
ท่องเท่ียวของประเทศไทย การพฒันาการท่องเท่ียวของจังหวดัสุราษฏร์ธานี การพฒันาการ
ท่องเท่ียวของเกาะสมุย และเกาะพงนั และการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอนสัก เพ่ือการพฒันาการ
ท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดสุราษฏร์ธานีท่ีเป็นเง่ือนไขสําคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนเห็นไดจ้ากผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น ผูป้ระกอบการท่าเทียบ
เฟอร์ร่ี ผู ้ประกอบการบ้านพกั รีสอร์ท  โฮมสเตย์ และผู ้ประกอบการร้านอาหาร ตลอดจน
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีไดใ้ห้ความสาํคญักบันกัลงทุนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศไดใ้ห้ความสนใจในการเขา้มาลงทุนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ผลจากการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือให้ผูน้าํชุมชน และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
ในการจดัการผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ทาํใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนมีการพฒันา
อย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนดว้ยการวางแผนการพฒันา และการสร้างการ
รับรู้ การเขา้ใจ การเขา้ถึง และความตระหนกัต่อการเปล่ียนแปลงจากการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน ดงัแผนภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 

           
           
     

           
           
           
           
           
           
           
           
            
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ผลกระ

การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ศึกษาผลกระทบจากการท่องเท่ียว

ต่อวถีิชีวิตของของประชาชน 

การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม 

กระแสความสนใจ ของนัก

นักท่องเทีย่ว 

กระแสโลกาภิวตัน์/ 

การเปิดประคมอาเช่ียน 

การเปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจ 

การพฒันาการท่องเท่ียว 

เทศบาลตาํบลดอนสกั 

ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการท่าเรือเฟอร์ร่ี 

ผูป้ระกอบการดา้น ท่ีพกั/รีสอร์ท 

ผูป้ระกอบการดา้นร้านอาหาร 

ผูป้ระกอบการดา้นอ่ืนๆ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย 

การพฒันาการทองเทีย่วจังหวดัสรุาษฏรธาน ีบนเกาะสมุย 

ศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงวิถี

ชีวิตของประชาชนชุมชนดอนสกั 

บริบทชุมชนตาํบลดอนสกั 

การตั้งถ่ินฐาน 

การทาํมาหากิน 

ความเช่ือ/ประเพณี/วฒันธรรม 

แนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
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3.2 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 การนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ถือเป็นความพยายามในการอธิบายชุดคาํศพัทเ์พ่ือให้
เกิดความเขา้ใจร่วมกนัจึงไดมี้การรวบรวมคาํศพัทท่ี์มีความสาํคญัในงานวิจยัไวด้งัต่อไปน้ี 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผนวกส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยเอาลกัษณะดีหรือ
ลกัษณะเด่นมารวมไวด้ว้ยกนั 
 การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น การดาํนํ้ า 
อาบแดด รวมถึงกิจกรรมเชิงผจญภยั อาทิ เดินป่า เท่ียวถํ้า และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลดอนสัก เกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า โดยมีการเดินทางไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียว เพื่อเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการแสวงหาความสุขท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีนั้นๆ 
 การวางแผนและการตัดสินใจของชุมชนหมายถึงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของชุมชนมีการจดัลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการและมีการ
กาํหนดวิธีการและแนวทางในการดาํเนินการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนตาํบลดอนสกั 
 การดาํเนินงาน/กิจกรรมหมายถึงการท่ีประชาชนในเทศบาลตาํบลดอนสักเข้ามาร่วม
ดาํเนินงานประสานกิจกรรมและสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ทั้งในดา้น 
เงินแรงงานวสัดุอุปกรณ์ 
 การรับผลประโยชน์หมายถึงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ดา้น
บวกสืบเน่ืองจากการท่องเท่ียวไดแ้ก่ 1) ผลประโยชน์ทางวตัถุคือการมีรายไดแ้ละทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน
และมัน่คงมากข้ึนหรือการมีสาธารณูปโภคท่ีเพยีงพอมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพดี 2) ผลประโยชน์
ทางสังคมไดแ้ก่การไดรั้บความรู้และข่าวสารต่างๆมากข้ึนรวมทั้งการไดรั้บบริการดา้นสังคมอ่ืนๆ
มากข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน 3) ผลประโยชน์ระดบับุคคลไดแ้ก่การมีความนบัถือตนเองเพ่ิมข้ึนและมี
ความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง 
 การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงจาํนวนรายไดข้องผูป้ระกอบการ
ดา้นการท่องเท่ียวและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนตาํบลดอนสัก ไดแ้ก่ 
การประกอบอาชีพ รายได ้แบบแผนการใชจ่้าย 
 การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและวฒันธรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างชา้ๆ 
สมํ่าเสมอภายในสังคมเดียวกนั และแต่ละคนก็มีส่วนช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรมนนัทนาการ การบริโภค การดาํเนินชีวิต และ
วิถีชีวิตการแต่งกาย 
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 การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการท่องเท่ียว หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากมีกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนตาํบลดอนสัก ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้เช่น สภาพภูมิทศัน ์มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางนํ้า และขยะ 
 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนหมายถึง ลกัษณะของการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อชุมชนในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นรูปแบบการช่วยเหลือในการ
ใหค้วามรู้การช่วยเหลือในรูปแบบของตวัเงิน 
 ความไวเ้น้ือเช่ือใจหมายถึงบริบทของบุคคลหน่ึงท่ีสร้างความคาดหวงัต่อการกระทาํของ
บุคคลอ่ืนโดยความคาดหวงัน้ีจะมีผลต่อทางเลือกในการกระทาํของเขาความไวเ้น้ือเช่ือใจของ
ประชาชนในชุมชนจะแสดงออกมาในรูปของความไวว้างใจในการดูแล/จดัการทั้งในส่วนท่ีเป็น
คุณค่าและมูลค่ากล่าวคือในส่วนท่ีเป็นคุณค่าคนในชุมชนสามารถไวว้างใจให้ผูอ่ื้นเป็นธุระ
ดาํเนินการแทนในเร่ืองเก่ียวกบับุคคลท่ีเป็นท่ีรักส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นท่ีรักของตนเองฯลฯในดา้นมูลค่าคน
ในชุมชนสามารถไวว้างใจในการดูแลจดัการทรัพยสิ์นท่ีมิใช่เงินทองเช่นบา้นรถยนตฯ์ลฯรวมไปถึง
การเอาใจใส่ต่อส่วนรวมและการยอมรับกลุ่มผูน้าํในชุมชน 
 เครือข่าย (Network) หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนกบักลุ่มทางสังคม
อ่ืนๆเช่นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนภายใตว้ตัถุประสงคห์รือขอ้ตกลงอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงอนัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้และการใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีอาศยัในแหล่งเดียวกนัไม่ว่าจะใน
เมืองหรือในชนบท และใหห้มายความรวมถึงกลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจร่วมกนัและอยูใ่นพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงกนัหรือส่ือสารถึงกนัได ้โดยมีผลประโยชน์ดา้นสังคมและวฒันธรรมเก่ียวขอ้งเช่ือมโยง
กนั ทาํกิจกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกนั มีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งมีการ
จดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้
 ธุรกิจ (Business) หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีก่อให้เกิดการผลิตสินคา้และบริการ โดยมีการ
ซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัและมีวตัถุประสงคเ์พือ่ตอ้งการประโยชนห์รือกาํไรจากการกระทาํกิจกรรม 
 ธุรกิจเรือนแรม (Guest House) หมายถึง ธุรกิจท่ีพกัท่ีดดัแปลงจากบา้นเก่าหรือสร้างข้ึน
ใหม่เพ่ือแบ่งเป็นห้องให้นักท่องเท่ียวเขา้พกัแรมโดยเก็บค่าเช่าโดยปกติจะตั้งอยู่ย่านชุมชนเมือง
ใหญ่ๆท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวจะมาเช่านอนเฉพาะเวลากลางคืน 
 ธุรกิจบา้นพกัในบา้น (Home Stay) หมายถึง ธุรกิจท่ีพกัท่ีเจา้ของบา้นแบ่งหอ้งพกัในบา้น
ของตนเองท่ีจดัสร้างข้ึนหรือดดัแปลงเป็นห้องพกัแรมให้นักท่องเท่ียวใช้พกัแรมโดยเก็บค่าเช่า
ตามปกติมกัใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยูพ้ื่นท่ีบา้นอตัราค่าเช่า
อยูใ่นระดบัตํ่า 
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 ธุรกิจบงักะโล (Bungalow) หมายถึง ท่ีพกัแรมแบบบา้นเป็นหลงัๆใหน้กัท่องเท่ียวพกัโดย
เกบ็ค่าเช่าตามปกติมกัตั้งอยูบ่ริเวณใกลแ้หล่งท่องเท่ียวไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหอ้ตัราค่าเช่าอยู่
ในระดบัค่อนขา้งตํ่า 
 ธุรกิจหมู่บา้นตากอากาศ (Resort) หมายถึง ธุรกิจท่ีพกัท่ีสร้างข้ึนเพ่ือบริการแก่นกัท่องเท่ียว
ซ่ึงประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคารแต่ละอาคารจะมีห้องพกัจาํนวนหน่ึงให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกั
แรมโดยเกบ็ค่าเช่ามีส่ิงอาํนวยความสามสะดวกแก่ผูม้าพกัไดใ้ชร่้วมกนั 
 นกัท่องเท่ียว (Tourist) หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากทอ้งท่ีอนัเป็นถ่ินท่ีอยู่โดยปรกติของ
ตนไปยงัทอ้งท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ และดว้ยวตัถุประสงคอ์นัมิใช่เพื่อไปประกอบ
อาชีพหรือหารายได ้
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาหลงัจากเกิดการท่องเท่ียว โดยท่ีมิไดเ้ป็น
ผลท่ีเกิดข้ึนทนัที ดงันั้นผลกระทบจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเกิดผลผลิตแลว้ระยะเวลาหน่ึง และ
อาจมีทั้งดา้นท่ีเป็นผลทางบวกและดา้นท่ีเป็นผลทางลบ 
 วิถีชุมชน หมายถึง แบบแผนการดาํรงชีวิตของชุมชนตาํบลดอนสัก ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
 สถานการณ์ (Situation) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความหมายในสายตาของผูก้ระทาํซ่ึงอาจจะ
ไม่ใช่ขอ้เท็จจริงทั้งหมดของสถานการณ์ในสายตาของผูอ่ื้นกไ็ด ้สถานการณ์อาจจะเป็นเหตุเป็นผล
ซ่ึงกนัและกนัหรืออาจจะไร้เหตุผลกไ็ด ้
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3.3 วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดย้ดึแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพโดยไดก้าํหนดแนวทางศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือได้ขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกต้อง อย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ท่ี ด้วย
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
พิจารณาจาก เวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีแตกต่างกนั สําหรับวิธีในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจดัหมวดหมู่ตามหวัขอ้ ทาํ
การวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งของเน้ือหา ตีความโดยยึดหลกัตรรกะและเทียบเคียงกบัแนวคิด
ทฤษฎีควบคู่กบับริบทของชุมชน เพื่อความชดัเจนเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 
 
 3.3.1 การทบทวนเอกสาร (Documentary Review) โดยพิจารณาจากเอกสารท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ เช่น บทความทางวิชาการ รายงานผลการปฏิบติังาน รายงานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ
และตาํรา ฯลฯ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้ํารวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การท่องเท่ียวทั้งระดบัโลก 
และระดบัประเทศ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย และของจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี รวมทั้งเทศบาลตาํบลดอนสกั เพ่ือนาํมาใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูลใหมี้ความครอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึน 
 
 3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)ไดท้าํการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางตรง
เป็นแหล่งขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ นายกเทศบาลเมืองดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก ผูน้าํ
ชุมชน แกนนาํชุมชน ผูท่ี้มีความรู้ความสามรรถในชุมชน และผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีบทบาทสาํคญั
ในชุมชน ส่วนขอ้มูลลาํดบัรองไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งทางออ้ม เช่น ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียว และประชาชนในแต่ละชุมชน เป็นตน้ 
 
 3.3.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)ใชส้าํหรับสังเกต
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสักโดยได้เขา้ไปสัมผสัวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถ่ินทั้ งในวนัธรรมดาและวนัหยุดสุดสัปดาห์ ตลอดจนในช่วงเทศกาลการท่องเท่ียวท่ีมีนัก
นกัท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมายงัท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี และแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของชุมชน
ทั้งน้ีเพ่ือสงัเกตบรรยากาศของการท่องเท่ียวและการบริการต่างๆในชุมชน  
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 3.3.4 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในระหว่างท่ีเก็บขอ้มูลใน
พ้ืนท่ี คณะบริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก กาํนันตาํบลดอนสัก เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนรับผิดชอบจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน ไดเ้ชิญ
ผูว้ิจยัเขา้ร่วมในกระบวนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์เทศบาลตาํบลดอนสักทาํให้มีโอกาสไดเ้ขา้ไป
เกบ็รวบนวมขอ้มูลดว้ยวิธีน้ี ในฐานะเป็นเสมือนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนฯคนหน่ึง  

 
3.4 การเลอืกพืน้ทีศึ่กษา กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
 
 3.4.1 การเลอืกพืน้ทีศึ่กษา 
 การเลือกพื้นท่ีศึกษาเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมากต่อการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เหมาะสมสาํหรับใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาดงันั้นการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาจะตอ้ง
กระทาํอยา่งรอบคอบโดยอาศยัการเลือกเชิงทฤษฏี (Theoretical Sampling) ซ่ึงมีหลกัสาํคญัคือเป็น
พ้ืนท่ีท่ีสอดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัปัญหาวิจยัและกรอบแนวคิดในการวิจยัใน
การศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้าํการเลือกชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียวและเป็นพ้ืนท่ีตั้งของ
ท่าเทียบเรือของบริษทัราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั ท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จาํกดั และท่าเทียบเรือ
เอนกประสงคด์อนสกั รวมทั้งชุมชนท่ีไดด้าํเนินธุรกิจการท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียวโดยผูว้ิจยั
ไดพิ้จารณาเลือกชุมชนสาํหรับทาํการศึกษา ทั้งหมด 4 ชุมชน ประกอบดว้ย ชุมชนเกาะแรต ชุมชน
ทอ้งอ่าว ชุมชนบางนํ้าจืดและชุมชนนางกาํ 
 
 3.4.2 กลุ่มเป้าหมายและแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลดอนสัก โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนเกาะแรต ชุมชนบางนํ้ าจืด และชุมชนนางกาํ รวมถึง กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ท่ีพกั บริการเรือ
เท่ียว และร้านขายของท่ีระลึก ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ประกอบดว้ย นายกเทศบาลเมืองดอนสัก 
คณะผูบ้ริหารเทศบาล กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน แกนนาํชุมชน ตลอดจนผูสู้งอายุท่ีมีบทบาทสําคญัใน
ชุมชน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั ทั้งหมดจาํนวน 18 คน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดคุณสมบติัสาํหรับผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีสาํคญัคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชน เน่ืองจากลกัษณะของบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถบ่งช้ีถึงการระบุ
ปัญหา กระบวนการแกไ้ขปัญหา และการคน้หาวิธี หรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการ
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กบัความเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชุมชน โดยส่ิงท่ีสําคญัคือ บุคคล
เหล่านั้นต้องเต็มใจในการให้ขอ้มูล เพ่ือแสดงความสอดคล้องของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัและ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล รวมทั้งการเลือกพื้นท่ีสาํหรับใชใ้นการศึกษา จึงขอสรุปไวด้งัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที3่.1 แสดงจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล คาํอธิบาย จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

1. ผู้นําท้องถิน่/ฝ่ายบริหาร 
  1.1 นายกเทศบาลเมืองดอนสกั 
1.2 สมาชิกเทศบาลตาํบลดอนสัก 
เนน้ไปยงัคณะผูบ้ริหาร (รอง
นายก) 
1.3 กาํนนัตาํบลดอนสัก 

ผูน้าํทอ้งถ่ิน เป็นผูท่ี้มีบทบาทต่อการ
พฒันาชุมชนจากการกาํหนดนโยบาย 
ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้
กาํหนดให้ผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญั 

6 คน 

2. ผู้นําชุมชน 
2.1 ผูน้าํชุมชนเกาะแรต 
2.2 ผูน้าํชุมชนทอ้งอ่าว 
2.3 ผูน้าํชุมชนบางนํ้าจืด 
 

ในส่วนของกลุ่มผูน้าํชุมชน ผูวิ้จยัได้
กาํหนดไวเ้ป็นผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัด้าน
บริบทของชุมชนแต่ละชุมชน เพ่ือหา
ความเช่ือมโยงข้อมูลของชุมชน ใน
ก า ร อ ธิ บ า ยป ร า กฏก า ร ณ์ ค ว า ม
เปล่ียนแปลงของชุมชน ท่ี เ กิดจาก
แหล่งท่องเท่ียว  

3 คน 

3. ผู้ทีม่ีความรู้ในการเปลีย่น แปลง
ของชุมชน 

3.1 ปราชญชุ์มชน  
3.2 ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมี

บทบาทสาํคญัในชุมชน 

การเกบ็ขอ้มูลผูท่ี้มีความรู้และผูสู้งอายุ
ท่ีมีบทบาทสําคญัในชุมชน เพ่ือการ
บอกเล่าเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ก่อนมีการท่องเท่ียวและหลงัจากมีการ
พฒันาการท่องเท่ียว 

6 คน 
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ตารางที ่3.1(ต่อ) 

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล คาํอธิบาย จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

4. ผู้ที่มีผลประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่วในชุมชน 

4.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 

ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ผู ้
ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ  
  1. ผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี 
  2. ผูป้ระกอบการร้านอาหาร  
  3. ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการท่ีพกั 

3 คน 

รวม 18 คน 
 

3.5 แนวคาํถามสําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ไดใ้ชเ้ทคนิคการ
สมัภาษณ์ท่ีไม่มีการกาํหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคาํถามและลาํดบัขั้นตอนของการสมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้ 
แต่เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry)ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดมี้การกาํหนด
ประเดน็การสมัภาษณ์ไวเ้บ้ืองตน้ เป็นแนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์ (Interview Guidelines) ผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญั ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2 แสดงประเดน็การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ผู้นําท้องถิน่/ฝ่ายบริหาร 
  1.1)นายกเทศบาลเมืองดอนสัก 
1.2)สมาชิกเทศบาลฯ 
1.3)กาํนนัตาํบลดอนสัก 

1) ความเป็นมาของชุมชน 
2) วิถีชีวิตของคนตาํบลดอนสกัในปัจจุบนั 
3) การทาํมาหากินของชาวตาํบลดอนสกั 
4) วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือของคนในชุมชน 
5) การพฒันาชุมชนดอนสกัเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 
6) กระบวนการพฒันาชุมชนดอนสกั 
7) ศกัยภาพการรองรับนกัท่องเท่ียว 
8) วิถีชีวิตของคนตาํบลดอนสกัในปัจจุบนั 
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ตารางที ่3.2(ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์ 

 9) ขอ้ดี ขอ้เสียของการพฒันาท่ีผา่นมา 
 10) ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
 11) การจดัการกบัผลกระทบ/สภาพปัญหาของชุมชน 
 12) ขอ้เสนอแนะ 
2. ผู้นําชุมชน 
2.1)ผูน้าํชุมชนเกาะแรต 
2.2)ผูน้าํชุมชนทอ้งอ่าว 
2.3)ผูน้าํชุมชนบางนํ้าจืด 
 2.4) ผูชุ้มชนนางกาํ 
 

1) ความเป็นมาของชุมชนเป็นอยา่งไร 
2) วิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3) วฒันธรรม/ความเช่ือของแต่ละหมู่บา้น 
4) ขอ้ดี ขอ้เสียของการพฒันาท่ีผา่นมา 
5) ความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน เพือ่รองรับการท่องเท่ียว 
6) สาเหตุของการเปล่ียนแปลง/สภาพปัญหาของชุมชน 
7) ขอ้เสนอแนะ 

3. ผู้ที่มีความสามารถ ความรู้ใน
การเปลีย่น แปลงของชุมชน 

3.1) ปราชญชุ์มชน  
3.2) ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมี

บทบาทสาํคญัในชุมชน 

1) ความเป็นมาของชุมชนเป็นอยา่งไร 
2) วิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3) วฒันธรรม/ความเช่ือของแต่ละชุมชน 
4) ขอ้ดี ขอ้เสียของการพฒันาท่ีผา่นมา 
5) ความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน เพือ่รองรับการท่องเท่ียว 
6) สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
7) สภาพปัญหาของชุมชน 
8) ขอ้เสนอแนะ 

4. ผู้ที่มีผลประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่วในชุมชน 

4.1) ผูป้ระกอบการธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 

1) เร่ิมตน้กิจการเม่ือไหร่/ทาํอะไรบา้ง และมีวิธีการอยา่งไร 
2) ผลของการประกอบการเป็นอยา่งไรบา้ง/มีปัญหาอะไรบา้ง 
3) การส่งเสริมของเทศบาลดอนสัก 
4) การเขา้มาควบคุมในการประกอบกิจการ 
5) มองอนาคตการท่องเท่ียวในชุมชนดอนสกัเป็นอยา่งไร 
6) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
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3.6 ลกัษณะของข้อมูลที่รวบรวม 
 
 จากวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้ทั้ง 4 วิธีท่ีไดอ้ธิบายไวเ้บ้ืองตน้ ผูวิ้จยัไดแ้ยก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม ดว้ยการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนตาํบลดอนสัก ไดแ้ก่ ขอ้มูลการตั้งถ่ินฐาน ขอ้มูลความเช่ือประเพณี 
พิธีกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาล
ตาํบลดอนสักรวมทั้งเอกสารการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเกาะสมุย เกาะพงนั เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ ทั้งดา้นลกัษณะกายภาพ อาณาเขตชุมชน สภาพพื้นท่ี การประกอบอาชีพและผลจากการ
พฒันาการท่องเท่ียว จนทาํให้ชุมชนเกิดความเปล่ียนแปลง และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศทางทะเล ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา 
 2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ดว้ย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ตามกรอบประเด็นคาํถามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแนวคาํถามท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์เป็นคาํถามแบบปลายเปิดให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
ทั้งน้ีในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชเ้พียงการควบคุมประเดน็ท่ีไดก้าํหนดไว ้เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษาโดยตั้งอยูบ่นความยดืหยุน่และความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และจากการสังเกต รวมทั้งการ
สาํรวจเอกสาร ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มูลมาทาํการตรวจสอบความครบถว้นและความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
แลว้จึงทาํการจดัหมวดหมู่เน้ือหาตามหัวขอ้และประเด็นการศึกษา โดยได้กาํหนดหัวขอ้หลกั
สาํหรับการนาํเสนอผลออกเป็น 7 หวัขอ้ ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี  
 1) บริบทชุมชนเทศบาลตาํบลดอนสกั  
 2) วิถีชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสกั  
 3) การวิเคราะห์การพฒันาการท่องเท่ียว 
 4) การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน 
 5) การเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
 6) ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  
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 7) แนวทางการแกไ้ขผลกระทบท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชน 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 7 ประเด็น ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ดว้ยวิเคราะห์เน้ือหา จดั
หมวดหมู่และอธิบายในลกัษณะของการพรรณนาความ กรอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัใน 4 ประเด็น 
ดงัน้ี 
 1) เ พ่ือศึกษาสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของชุมชนตําบลดอนสัก  ในด้านการ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตทั้งก่อนและหลงัการพฒันาการท่องเท่ียว โดยในส่วนน้ีไดร้วบรวมขอ้มูล
ทั้งจากขอ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือเช่ือมโยงความสอดคลอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และการปรับตวัจากการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลดอนสักโดยเป็นการรวบรวม เอกสาร แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
และนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวของรัฐบาล รวมทั้งเอกสารของชุมชน ตลอดจนงานวิจยัท่ีมี
บริบทคลา้ยคลึงกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนตาํบลดอนสัก นอกจากน้ีผูวิ้จยัได้ผนวก
ขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ทั้ง 18 คน อนัประกอบดว้ย นายกเทศบาลตาํบล
ดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาล กาํนนัตาํบลดอนสัก ผูน้าํชุมชน ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในชุมชน 
ผูสู้งอายุ และผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการท่องเท่ียว เช่น ผู ้ประกอบการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี 
ผูป้ระกอบการโรงแรม บา้นพกั รีสอร์ท ผูป้ระกอบการร้านอาหาร และพ่อคา้ แม่คา้ ท่ีขายของฝาก 
และของท่ีระลึกให้กบันกัท่องเท่ียว โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ
เขียนอธิบายเชิงพรรณนา (Description) 
 2) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมบริการการท่องเท่ียว 
ท่ีทาํใหเ้กิดส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสกั โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกต่อผูน้าํชุมชน รวมทั้งจากการสังเกตความเปล่ียนแปลงทั้งจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนดอน
สัก ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิต หลงัจากมีการท่องเท่ียว รวมทั้งความตอ้งการ และความคิดเห็นของชุมชนต่อการเขา้มาของ
การท่องเท่ียว และการจดัการกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แนวคิดต่างๆของชุมชนในการจดัการ
กบัการปรับเปล่ียนจากวิถีชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3) ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชุมชนและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลดอนสัก ไปพร้อมกบัการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประชาชน
และผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดว้ยการใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พร้อมทั้งใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเหตุผล 
เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ขอ้มูล เพ่ือการเช่ือมโยงขอ้มูลถึงการเปล่ียนแปลงวิถีชุมชนในดา้น 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกรอบแนวคิดในการศึกษา เพ่ือนาํ
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ขอ้มูลหลงัจากมีการพฒันาการท่องเท่ียว และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวรวมทั้งความคิดเห็น
ของชุมชนต่อการเขา้มาของการท่องเท่ียว ตลอดจนการจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
เช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ในการอภิปลายผลการศึกษา 
 4) เพ่ือหาแนวทางร่วมกบัผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชน ต่อการลดผลกระทบทางลบ 
และหาแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมของชุมชน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
เปล่ียนแปลงของชุมชน และผลกระทบท่ีส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสัก 
เป็นการวิเคราะห์จาการประเมินสภาพอนาคตทางสังคมของชุมชน ท่ีไดค้าดการจากผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต และประเมินความตอ้งการของประชาชนใน
ชุมชน ต่อการท่องเท่ียวในอนาคต โดยการเปรียบเทียบสถานการณ์จากความคิดเห็น และสร้างภาพ
ในอนาคต เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูวิ้จยั และผูใ้หข้อ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี 
 ดงันั้นเพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของวตัถุประสงค ์ลกัษณะของขอ้มูล แหล่งขอ้มูลและ
วิธีการศึกษา จึงไดน้าํเสนอเป็นตารางแสดงความสัมพนัธ์ไวด้งัตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที ่3.3 แสดงความเช่ือมโยงขอ้มูล วิธีการรวบรวม และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

วตัถุประสงค์ ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล วธีิรวบรวมข้อมูล วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงวิ ถี ชี วิต
ของประชาชนชุมชน
ตาํบลดอนสกั 

1.1 ผูสู้งอาย ุ 
1.2 ผูท่ี้มีความรู้ความของ
ชุมชน 
1.3 แกนนาํชุมชน 
1.4 ผูน้าํชุมชน 
1.5 เอกสารขอ้มูลชุมชน 
1.6 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว, 
นโยบายการการท่องเท่ียว 

1.1 In depth Interview 
1.2 Observation  

- การสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม 
- การสงัเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม 

1.3 การสํารวจ การ
ทบทวน และวิเคราะห์
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1Content Analysis 
(การวิเคราะห์เน้ือหา) 
1.2 Logical Analysis 
(การวิเคราะห์เชิง
ตรรกะ) 
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ตารางที ่3.3(ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล วธีิรวบรวมข้อมูล วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

2.เพ่ือศึกษาผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวต่อวิถี
ชีวิตของของประชาชน 

2.1 นายกเทศบาลเมือง 
     ดอนสกั 
2.2 กาํนนัตาํบลดอนสกั 
2.3 สมาชิกเทศบาลดอน
สกั 
2.4 ผูน้าํชุมชน 
2.5 ผูป้ระกอบการ 
2.6 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในเทศบาลตาํบลดอนสกั 

2.1 In depth Interview 
2.2 สมัภาษณ์อยา่งไม่
เป็น  ทางการ 
(บางส่วน) 
2.3 การสงัเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม 
 

2.1Content Analysis 
(การวิเคราะห์เน้ือหา) 
2.2 Typology Analysis 
(การวิ เ ค ราะ ห์แบบ
แยกแยะเ พ่ือให้ เ ห็น
ประเดน็ชดัเจนข้ึน) 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางใน
การควบคุมผลกระทบ
ทางลบจากกิจกรรมท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ท่องเท่ียว ต่อการพฒันา
ในเทศบาลตาํบลดอน
สั ก  อํ า เ ภ อ ด อน สั ก 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

3.1 นายกเทศบาลเมือง 
     ดอนสกั 
3.2 กาํนนัตาํบลดอนสกั 
3.3 สมาชิกเทศบาลดอน
สกั 
3.4 ผูน้าํชุมชน 
  

3.2 In depth Interview 
3.2 Observation 
     - การสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม 
 

3.1Content Analysis 
(การวิเคราะห์เน้ือหา) 
3.2 Typology Analysis 
(การวิเคราะห์แบบ
แยกแยะ) 
3.3 Logical Analysis 
( ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
ตรรกะ) 

 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อวิถีชุมชน ต าบลดอนสัก อ าเภอ
ดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานีไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นหลกั เสริม
ดว้ยการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล
ต าบลดอนสัก โดยเฉพาะ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนเกาะแรต ชุมชนบางน ้ าจืด 
และชุมชนนางก า รวมถึง กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
การท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ท่ีพกั บริการเรือเท่ียว และร้านขายของท่ีลึก ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 
ประกอบดว้ย นายกเทศบาลเมืองดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาล ก านนั ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน 
ตลอดจนผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทส าคญัในชุมชน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 18 คน โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดคุณสมบัติส าหรับผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญคือ ต้องเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน หรือเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชน เน่ืองจากลกัษณะ
ของบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถบ่งช้ีถึงสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน แกไ้ขปัญหา และมีกระบวนการ 
หรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 
และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยส่ิงท่ีส าคญัในการรวบรวมขอ้มูล คือ 
บุคคลเหล่านั้นตอ้งเต็มใจในการให้ขอ้มูล เพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา ไดมี้การก าหนดหัวขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1บริบทชุมชน 
 4.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 4.2 วิเคราะห์การส่งเสริมและการพฒันาการท่องเท่ียว 
 4.3 การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน 
 4.4 การเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
 4.5 ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
 4.6 แนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 
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4.1 บริบทชุมชน 
 
 4.1.1 อาณาบริเวณของพืน้ที่ 
 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในการด าเนินชีวิตของคนท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการท่องเท่ียว 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา ขอ้ท่ี 1 คือเพื่อศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ของการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนสัก โดยผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดอาณาบริเวณท่ีใชใ้นการศึกษาคือพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสัก ซ่ึงประกอบดว้ย ชุมชน
เทศบาล ชุมชนปากดอนสัก ชุมชนทองไมล ์ชุมชนโพธ์ิทอง ชุมชนทางขา้ม ชุมชนกา้วเจริญ ชุมชน
บางนางบน ชุมชนบา้นคราม ชุมชนเกาะแรต ชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนบางน ้ าจืด และชุมชนนางก า 
โดยในเขตเทศบาลดอนสัก เป็นท่ีตั้ งของท่ีว่าการอ าเภอดอนสัก ส่วนราชการ สถานีอนามัย 
โรงพยาบาล และสถานท่ีส าคญัต่างๆ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของท่าเรือขนส่งทางน ้ าท่ีส าคญัของประเทศ 
จ านวน 3 ท่า คือท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี ท่าเรือซีทรานเฟอร์ร่ี และท่าเรือเอนกประสงคต์  าบลดอนสัก ท่ี
ใชเ้ป็นแหล่งขนส่งทางทะเล อ านวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปยงัเกาะสมุย เกาะพงนั 
เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง 
 ส าหรับวิธีการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการส ารวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน และ
จากการส ารวจพื้นท่ีชุมชน รวมทั้งใชว้ิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นท่ีเก่ียวกบับริบท การตั้ง
ถ่ินฐาน การประกอบอาชีพ และสถานท่ีส าคญัของชุมชน ร่วมกบัเทศบาลต าบลดอนสัก ผูน้ าชุมชน
ทั้ง 12 ชุมชน ผูสู้งอายใุนชุมชน ตลอดจนผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการท าแผนท่ีศกัยภาพของเทศบาล
ต าบลดอนสัก ซ่ึงจากการได้ขอ้มูลเบ้ืองต้น พบว่า เทศบาลต าบลดอนสักมีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ราว 700 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 401 และ 4142 โดยมีพื้นโดยรวม
ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ีคือ ทิศเหนือติดกบัอ่าวบา้นดอนจงัหวดั
สุราษฏร์ธานีโดยแหลมทวดอยู่เหนือสุด ทิศใต้ติดกับรอยต่อของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดั
สุราษฏร์ธานี ทิศตะวนัออก ติดกบัอ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ทิศตะวนัตกติดกบัอ่าว
บา้นดอนดา้นปากอ่าวดอนสกัเขาชะโงก ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1แสดงอาณาเขตของพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสกั 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั, 2558. 
 
 4.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
 จากการส ารวจพื้นท่ีชุมชนต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า ดว้ยสภาพพื้นท่ีตั้งของเทศบาล
ต าบลดอนสัก ตั้งอยู่เลียบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จึงท าให้ลกัษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล ท่ีอยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเลเพียง 20 เมตร และมีล าคลอง
ปากดอนสกั เช่ือมเป็นสายน ้าทอดยาวเขา้สู่ยงัชุมชน ดงัภาพท่ี 4.2 
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ภาพที ่4.2แสดงปากคลองต าบลดอนสกั 
แหล่งทีม่า: เทศบาลต าบลดอนสกั, 2557. 
 

 ลกัษณะเช่นน้ี ท าให้ทั้งสองฝ่ังคลองปากดอนสัก เต็มไปดว้ยป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้งเป็นท่ีอาศยัของสตัวน์ ้ า ทั้งนอ้ยใหญ่หลากหลายชนิด ดงัภาพท่ี 4.3 
 

 
 

ภาพที ่4.3 แสดงป่าชายเลนในเขตชุมชนต าบลดอนสกั 
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 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณปากคลองดอนสัก และอ่าวดอนสัก ท าให้บริเวณ
น้ีมีสตัวน์ ้ าเขา้มาอยูอ่าศยั และเขา้มาท าการผสมพนัธ์ุ รวมทั้งการอนุบาลสตัวใ์นวยัอ่อน เน่ืองจากป่า
ชายเลนเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับสัตวน์ ้ าท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงช่วงท่ีสัตวน์ ้ าจะผสมพนัธ์ุและวางไข่ 
จะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ท าใหใ้นช่วง 3 เดือนน้ีเป็นท่ีรู้กนัว่าถึง
ช่วงฤดูกาลปิดอ่าวดอนสัก เพื่อให้สัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณน้ี ไดว้างไข่ และอนุบาลสัตวน์ ้ าวยั
อ่อน ดว้ยการด าเนินการของกรมประมง และชาวประมงในชุมชนต าบลดอนสกั ดงัภาพท่ี 4.4  

 

 
 
ภาพที ่4.4 แสดงการปิดอ่าวเพื่อการผสมพนัธ์ุ และการอนุบาลสตัวใ์นวยัอ่อนของเทศบาลดอนสกั 
แหล่งทีม่า: เทศบาลต าบลดอนสกั, 2558. 
 
 ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลใหเ้ทศบาลต าบลดอนสกัส่งเสริมและ
พฒันาทอ้งถ่ินให้เป็นศูนยก์ลางทางการประมงของภาคใต ้ดว้ยการสร้างท่าเทียบเรือประมงขนาด
ใหญ่ข้ึนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสัก เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพการขนส่งทางทะเล และเม่ือได้
สัมภาษณ์นายกเทศบาลต าบลดอนสัก เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการขนส่งทางทะเลของเทศบาล
ต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า ได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อการเช่ือมต่อกับท่าเทียบ
เรือประมงของจงัหวดัระนอง และจงัหวัดภูเก็ต ท่ีอยู่ทางฝ่ังทะเลอนัดามนั ท าให้สามารถขนถ่าย
สินคา้ไดร้วดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ทางทะเลมากข้ึน ทั้งน้ีนายกเทศบาล ยงั
ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ผลจากการพฒันาเส้นทางการขนส่ง ยงัท าให้การเดินทางด้วยรถยนต์ของ
นักท่องเท่ียว ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า มีความสะดวกและ
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน  
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 โดยเม่ือสอบถามถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการพฒันาระบบการขนส่งทางน ้ าของเทศบาล
ต าบลดอนสัก ต่อผู ้บริหารเทศบาล ท าให้ทราบว่า ในอดีตท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ท่ีใช้ขนส่ง
นกัท่องเท่ียวไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แต่
ดว้ยระยะทางท่ีค่อนขา้งไกล และการเดินทางไม่ค่อยสะดวก จึงท าให้ผูป้ระกอบการดา้นท่าเทียบ
เรือเฟอร์ร่ี หนัมาเลือกพื้นท่ีชุมชนบางน ้ าจืด ท่ีตั้งอยูใ่นต าบลดอนสัก เป็นท่ีตั้งของท่าเทียบเรือเฟอร์
ร่ี เน่ืองจากมีระบบการขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วกวา่ และเหตุผลอีกประการท่ีส าคญัคือ สามารถพฒันา
เส้นทางคมนาคมควบคู่ไปพร้อมกบัแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ปัจจุบนัมีท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ท่ีใชข้นส่งผูโ้ดยสาร จ านวน 3 ท่าเทียบเรือ ใน
เทศบาลต าบลดอนสัก คือ ท่าเทียบเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดัท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี 
จ  ากดั และท่าเทียบเรือเอนกประสงคด์อนสกั ดงัภาพท่ี 4.5 และ ภาพท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.7 ดงัน้ี 
 

  
 
ภาพที ่4.5แสดงท่าเทียบเรือบริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
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ภาพที ่4.6แสดงท่าเทียบเรือบริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
 

  
 
ภาพที ่4.7แสดงท่าเทียบเรือเอนกประสงคต์  าบลดอนสกั 
 
 4.1.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศของชุมชนต าบลดอนสัก ผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์

ชาวประมงพื้นบา้นในชุมชนทอ้งอ่าว ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ ท าให้ทราบ

ว่า ลกัษณะภูมิอากาศของชุมชนต าบลดอนสัก มีลมแรง อากาศค่อนขา้งร้อน และมีฝนตกชุกเกือบ

ตลอดทั้งปีสามารถแบ่งออกเป็น2 ฤดูกาล คือ 

 1) ฤดูฝน จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบา้นในชุมชนทอ้งอ่าว ท าใหท้ราบว่า ฤดู

ฝนเร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณเดือนมกราคม รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน แบ่งเป็น 2 

ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงประมาณเดือนกนัยายน และช่วงท่ี 2 คือ ประมาณ

เดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนมกราคม  

 2) ฤดูแลง้ จะมี 3 เดือนดว้ยกนั คือ ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน  

 

 4.1.4 ลกัษณะการปกครอง 

 ลกัษณะการปกครองของเทศบาลเมืองดอนสัก จากการสัมภาษณ์นายกเทศบาล ท าใหท้ราบ

ว่า พื้นท่ีในความรับผดิชอบของเทศบาลเมืองดอนสัก มีทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 

11 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนเกาะแรต ชุมชนเทศบาล ชุมชนทางขา้ม ชุมชนทองไมล ์ชุมชนบา้นคราม 
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ชุมชนโพธ์ิทอง ชุมชนบางนางบน ชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนปากดอนสัก ชุมชนบางน ้ าจืด และชุมชน

กา้วเจริญ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา ชุมชนนางก าเพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของ ท่าเทียบเรือ 

บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั จึงไดมี้การรวบรวมขอ้มูล เพื่อแสดงเป็นแผนท่ีศกัยภาพดงัต่อไปน้ี 

 4.1.4.1 ชุมชนเกาะแรต 
 ชุมชนเกาะแรต จากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกบัผูว้ิจยั 
และแกนชุมชนเกาะแรต ท าให้ทราบว่า พื้นท่ีทั้งหมดของชุมชนมีสถานะเป็นเกาะ ตอ้งใชส้ะพาน
เฉลิมพระเกียรติในการคมนาคมตั้งอยูท่างทิศเหนือของเทศบาลต าบลดอนสักประชากรส่วนใหญ่
เป็นคนไทยเช้ือสายจีนประกอบอาชีพประมงเป็นหลกัชุมชนน้ีเป็นท่ีรู้จกัในหมู่นักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีช่ืนชอบในอาหารทะเล เน่ืองจากสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลท่ีมีความสด และราคาถูก โดยมี
อาณาเขตดงัภาพท่ี 4.8  
 

 
 

ภาพที ่4.8แสดงพื้นท่ีชุมชนเกาะแรต (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกัและแกนน าชุมชนเกาะแรต, 2558. 

 ทิศเหนือ  ติดกบั ทะเลอ่าวไทย 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนเทศบาลดา้นแหลมล่ืน 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ทะเลอ่าวไทยดา้นชุมชนทอ้งอ่าว 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ทะเลอ่าวไทยดา้นแหลมทวดชุมชนทองไมล ์
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 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่ชุมชนเกาะแรตมีสถานท่ีส าคญั
ประกอบดว้ย 
 1) โรงเรียนบา้นเกาะแรต 
 2) สะพานเฉลิมสิริราช (แหลมล่ืน – เกาะแรต)  
 3) ศาลเจา้บา้นเกาะแรต 
 4) สะพานปลา (ขายอาหารทะเล) 
 4.1.4.2 ชุมชนเทศบาล 
 ชุมชนเทศบาลจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกบัผูว้ิจยั 
และแกนชุมชนเทศบาล ท าให้ทราบว่า ชุมชนตั้งอยูท่างทิศเหนือของเทศบาลประชากรส่วนใหญ่
เป็นคนในทอ้งถ่ินและมีบางส่วนท่ียา้ยถ่ินฐานมาจากจงัหวดัอ่ืนๆโดยทัว่ไปประกอบอาชีพรับ
ราชการ เน่ืองจากพื้นท่ีชุมชนเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการ ซ่ึงมีบา้นพกัของส่วนราชการอยูจ่  านวน
มากมีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.9 
 

 

 

ภาพที ่4.9แสดงพื้นท่ีชุมชนเทศบาล (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกัและแกนน าชุมชนแทศบาล, 2558. 

 
 ทิศเหนือ  ติดกบั ชุมชนเกาะแรตซ่ึงมีทะเลกั้นซ่ึงห่างราว 500 เมตร 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนทางขา้มโดยมีถนนดอนสักบา้นในเป็นแนวเขต 
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 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนทอ้งอ่าวโดยมีเสน้แบ่งเขตชุมชนเทศบาลและ
      ชุมชนทอ้งอ่าวเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนทองไมลโ์ดยมีถนนวงัหินเป็นแนวเขต 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่ในชุมชนเทศบาลมีสถานท่ีส าคญั
ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนประกอบดว้ย  
 1) ท่ีวา่การอ าเภอดอนสกั 
 2) ส านกังานท่ีดินอ าเภอดอนสกั 
 3) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอนสกั 
 4) โรงพยาบาลดอนสัก 
 5) หมวดการทางดอนสัก 
 6) บริษทัทศท. คอบเปอร์เรชัน่จ  ากดั (มหาชน) สาขาดอนสัก 
 7) บริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดัสาขาดอนสกั 
 8) ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนสกั 
 9) ส านกังานการประปาส่วนภูมิภาคสาขายอ่ยดอนสกั 
 10) โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)์   
 4.1.4.3 ชุมชนทางขา้ม 
 ชุมชนทางขา้มตั้งอยูบ่นพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ต าบลดอนสัก (บางส่วน) ค่อนไปดา้นทิศ
ตะวนัตกของเทศบาลต าบลดอนสัก เป็นท่ีตั้งและศูนยก์ลางการพาณิชยมี์ประชากรอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่นประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้งมี
อาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.10 
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ภาพที ่4.10แสดงพื้นท่ีชุมชนทางขา้ม (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนทางขา้ม, 2558. 

 
 ทิศเหนือ  ติดกบั ชุมชนทองไมลโ์ดยมีถนนประปาเก่าเป็นแนวเขต 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนปากดอนสักโดยมีคลองปากดอนสกัเป็นแนวเขต
     และชุมชนบา้นครามโดยมีถนนหนา้เมืองเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนเทศบาลโดยมีถนนดอนสัก - บา้นในเป็นแนว
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนทองไมลโ์ดยมีถนนวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่ชุมชนทางขา้มมีสถานท่ีส าคญั
ท่ีตั้งในชุมชนประกอบดว้ย  
 1) ตลาดสดเทศบาล 
 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 3) ท่าเทียบเรือเทศบาล 
 4) ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอนสัก 
 5) ส านกังานเกษตรอ าเภอดอนสกั 
 4.1.4.4 ชุมชนทองไมล ์
 ชุมชุมชนทองไมล์จากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกับ
ผูว้ิจยั และแกนชุมชนทองไมล์ ท าให้ทราบว่าชุมชนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
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เทศบาลดอนสักประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนขา้งยากจนประกอบอาชีพรับจา้งและท า
ประมงชายฝ่ังเป็นหลกัมีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.11 

 

 

 

ภาพที ่4.11แสดงพื้นท่ีชุมชนทองไมล ์(โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนทองไมล,์ 2558. 
 
 ทิศเหนือ  ติดกบั ทะเลอ่าวไทยดา้นแหลมทวด 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนทางขา้มโดยมีถนนประปาเก่าเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนเทศบาลโดยมีถนนวงัหินเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ทะเลอ่าวไทยดา้นอ่าวปากดอนสกั 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่ชุมชนทองไมลมี์สถานท่ีส าคญัท่ี
ตั้งอยูใ่นชุมชนประกอบดว้ย  
 1) วดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
 2) โรงเรียนวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
 3) ท่าเทียบเรือเอนกประสงคด์อนสกั (แหลมทวด)  
 4) โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 
 5) สถานีวิทยชุุมชนดอนสัก 104 MHz  
 6) ร้านอาหารป้าท้ิง 
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 4.1.4.5 ชุมชนบา้นคราม 
ชุมชนบา้นครามจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกบัผูว้ิจยั 

และแกนชุมชนบา้นคราม ท าใหท้ราบว่าเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองดอนสัก ซ่ึงเป็นบริเวณยา่น
การพาณิชยข์องเทศบาลต าบลดอนสักมีประชาชนอาศยัอยูใ่นชุมชนจ านวนมากส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพคา้ขายและรับจา้งเป็นหลกัมีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.12 

 

 

 
ภาพที ่4.12 แสดงพื้นท่ีชุมชนบา้นคราม (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนบา้นคราม, 2558. 

 ทิศเหนือ  ติดกบั ชุมชนเทศบาลโดยมีถนนดอนสักบา้นในเป็นแนวเขต
     และชุมชนทางขา้มโดยมีถนนหนา้เมืองเป็นแนวเขต 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนโพธ์ิทองโดยมีถนนชลครามซอย 4 เป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนโพธ์ิทองดา้นชุมชนยอ่ยศรีสุบรรณและชุมชน
     เทศบาล 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั คลองปากดอนสัก 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่ชุมชนบา้นครามมีสถานท่ีส าคญั
ท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนประกอบดว้ย  
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 1) สนามพระกิตติมงคลพิพฒัน ์
 2) ธนาคารกรุงเทพ 
 3) ธนาคารออมสิน 
 4) ธนาคารกรุงไทย 
 5) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอดอนสกั 
 6) หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอดอนสกั 
 4.1.4.6 ชุมชนโพธ์ิทอง 
 ชุมชนโพธ์ิทองจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกบัผูว้ิจยั 
และแกนชุมชนโพธ์ิทอง ท าให้ทราบว่าชุมชนตั้งอยู่ค่อนไปทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ของ
เทศบาลต าบลดอนสักเป็นชุมชนท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของเทศบาลต าบลดอนสักประชาชนส่วน
ใหญ่จะเป็นคนต่างถ่ินท่ียา้ยถ่ินฐานมาประกอบอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลดอนสักโดยทัว่ไป
ประกอบอาชีพรับจา้งตามสถานประกอบการต่างๆโดยเฉพาะแพปลาซ่ึงมีอยู่จ  านวนมากในเขต
เทศบาลต าบลดอนสกัมีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.13 
 

 

 
ภาพที ่4.13แสดงพื้นท่ีชุมชนโพธ์ิทอง (โดยสังเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนโพธ์ิทอง, 2558. 
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 ทิศเหนือ  ติดกบั ชุมชนเทศบาลโดยมีถนนดอนสักบา้นในเป็นแนวเขต 
 ทิศใต ้   ติดกบั คลองปากดอนสัก 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนบางนางบนโดยมีถนนประชาอุทิศเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนบา้นครามโดยมีถนนชลครามซอย 4 เป็นแนวเขต 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 พบว่าในชุมชนโพธ์ิทองมีสถานท่ีตั้งท่ี
ส าคญัท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนไดแ้ก่อู่ต่อเรือลุงท้ิง 
 4.1.4.7 ชุมชนบางนางบน 
 ชุมชนบางนางบนตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่ท่ี 5 ต าบลดอนสัก 
(บางส่วน) เป็นชุมชนท่ีมีประชาชนอาศยัอยูจ่  านวนไม่มากนกัประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นท่ี
ยา้ยถ่ินฐานมาประกอบอาชีพต่างๆโดยทัว่ไปประชาชนในชุมชนน้ีประกอบอาชีพรับจา้งเป็นชุมชน
ท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนขา้งยากจนในชุมชนบางนางบนไม่มีสถานท่ีตั้งท่ีส าคญัเน่ืองจาก
พื้นท่ีชุมชนบางส่วนเป็นเขตป่าชายเลนและประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินส าหรับอยูอ่าศยัและท่ีดิน
ส าหรับท ากินเป็นของตนเองชุมชนบางนางบนมีอาณาเขตดงัภาพท่ี 4.14 
 

 

 
ภาพที ่4.14แสดงพื้นท่ีชุมชนบางนางบน (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนบางนางบน,2558. 
 
 ทิศเหนือ  ติดกบั ชุมชนเทศบาลโดยมีถนนดอนสักบา้นในเป็นแนวเขต 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนกา้วเจริญโดยมีคลองบางนางเป็นแนวเขต 
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 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนทอ้งอ่าวโดยมีเสน้แบ่งเขตชุมชนทอ้งอ่าว 
     เป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนโพธ์ิทองโดยมีถนนประชาอุทิศเป็นแนวเขต 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 พบว่าในชุมชนบางนางบนมีสถานท่ีตั้งท่ี

ส าคญัท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนไดแ้ก่พื้นท่ีป่าชายเลนชุมชนใชส้ าหรับเป็นบ่อเล้ียงกุง้ 

 4.1.4.8 ชุมชนทอ้งอ่าว 
 ส าหรับพื้นท่ีชุมชนทอ้งอ่าวจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีเทศบาลดอนสัก 
ร่วมกบัผูว้ิจยั และแกนชุมชนทอ้งอ่าว ท าใหท้ราบว่าพื้นท่ีชุมชนตั้งอยูอ่ยูค่่อนไปทางทิศตะวนัออก
ของเทศบาลต าบลดอนสักมีพื้นท่ีติดกบัทะเลอ่าวไทยทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของชุมชน
ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้ะเป็นภูเขา และพื้นท่ีราบเชิงเขาประชาชนในชุมชนทอ้งอ่าวประกอบ
อาชีพทั้งการประมงและเกษตรกรรมมีบางส่วนท่ีประกอบอาชีพรับจา้งคา้ขาย และมีประชาชน
บางส่วนเป็นเจา้ของรีสอร์ท ท่ีตั้งอยู่บริเวณเลียบชายฝ่ังทะเล ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ห้ความส าคญักบัชุมชน
ทอ้งอ่าว เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีนกัลงทุนเขา้มาซ้ือท่ีดินบริเวณเลียบชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนั ทั้งน้ียงัมี
พื้นท่ีบางส่วนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากท่าเรือเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จากปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศทางทะเลโดยมีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.15 
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ภาพที ่4.15แสดงพื้นท่ีชุมชนทอ้งอ่าว (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนทอ้งอ่าว,2558. 
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 ทิศเหนือ  ติดกบั ทะเลอ่าวไทยแหลมล่ืนอยูเ่หนือสุด 
 ทิศใต ้  ติดกบั ชุมชนบา้นหว้ยเสียดซ่ึงเป็นเขตการปกครองของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักโดยมีเส้นแบ่งเขต
     ชุมชนทอ้งอ่าวเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนบางน ้ าจืดมีเส้นแบ่งเขตชุมชนทอ้งอ่าวกบัชุมชน
     บางน ้าจืดแนวเขต  
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนเทศบาลโดยมีเสน้แบ่งเขตระหวา่งชุมชน 
     เทศบาลกบัชุมชนทอ้งอ่าว เป็นแนวเขต  

จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 พบว่าชุมชนบา้นทอ้งอ่าวมีสถานท่ี
ส าคญัของชุมชนประกอบดว้ย  
 1) วดัทอ้งอ่าว 
 2) โรงเรียนวดัทอ้งอ่าว 
 3) ตลาดลานคา้ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว 
 4) ทอ้งอ่าวรีสอร์ท 
 5) ป้ัมน ้ามนั ปตท. ซ่ึงจะเป็นจุดแวะพกัของรถทวัร์ก่อนถึงท่าเรือเฟอร์ร่ี 
 6) จุดชมวิวชุมชน 
 4.1.4.9 ชุมชนกา้วเจริญ 

ชุมชนกา้วเจริญจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกบัผูว้ิจยั 
และแกนชุมชนกา้วเจริญ ท าใหท้ราบว่าชุมชนตั้งอยูท่างทิศใตข้องเทศบาลต าบลดอนสักเป็นชุมชน
ชาวประมงประชาชนมีปัญหาท่ีดินท ากินเน่ืองจากพื้นท่ีของชุมชนบางส่วนอยูใ่นเขตป่าชายเลน ซ่ึง
เป็นป่าสงวนท่ีไม่สามารถออกกรรมสิทธ์ิใดๆไดมี้อาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.16 
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ภาพที ่4.16แสดงพื้นท่ีชุมชนกา้วเจริญ (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนกา้วเจริญ,2558. 

 ทิศเหนือ  ติดกบั ชุมชนบางนางบนโดยมีคลองบางนางเป็นแนวเขต 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนบา้นห้วยเสียดอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององคก์าร
      บริหารส่วนต าบลดอนสกั 
  ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนทอ้งอ่าวโดยมีเสน้แบ่งเขตชุมชนกา้วเจริญ กบั
      ชุมชนทอ้งอ่าว เป็นแนวเขต 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนปากดอนสักโดยมีคลองปากดอนสักเป็นแนวเขต
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กมุภาพนัธ์ 2558 พบวา่ชุมชนกา้วเจริญมีสถานท่ีส าคญัท่ี
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนไดแ้ก่สระน ้ากา้วเจริญท่ีใชส้ าหรับการเพราะเล้ียงสตัวน์ ้ า  
 4.1.4.10 ชุมชนปากดอนสัก 

ชุมชนปากดอนสักจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกับ

ผูว้ิจยั และแกนชุมชนปากดอนสัก ท าใหท้ราบว่าชุมชนตั้งอยูท่างทิศใตข้องเทศบาลต าบลดอนสักมี

ลกัษณะพื้นท่ีคลา้ยกบัเกาะการเดินทางคมนาคมมีเพียงทางเรือโดยตอ้งนัง่เรือขา้มคลองปากดอนสัก

ส่วนพื้นท่ีโดยรอบเป็นทะเลและป่าชายเลนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลกัมี

บางส่วนประกอบอาชีพรับจา้งคนในชุมชนเป็นคนไทยท่ียา้ยภูมิล าเนามาจาก จงัหวดัเพชรบุรี และ
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จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลางตอนล่างและมีบางส่วนมาจากพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัด

นครศรีธรรมราชและจงัหวดัชุมพรเป็นตน้มีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.17 

 

 

 
ภาพที ่4.17แสดงพื้นท่ีชุมชนปากดอนสกั (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสัก และแกนน าชุมชนปากดอนสัก, 2558. 

 ทิศเหนือ  ติดกบั อ่าวปากดอนสกั 
 ทิศใต ้   ติดกบั หลกัเขตท่ี 7 เป็นเส้นแบ่งเขตกบัต าบลดอนสักนอกเขต
     เทศบาล 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนโพธ์ิทองชุมชนบางนาง 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั เขาชะโงกและหลกัเขตท่ี 8 ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งกบัต าบล
     ดอนสัก 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 พบว่าชุมชนบา้นปากดอนสักมีสถานท่ี
ส าคญัของชุมชนประกอบดว้ย  
 1) เขาชะโงก 
 2) โรงเรียนบา้นปากดอนสัก 
 3) ท่าเทียบเรือประมงของเทศบาล 
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 4) แหล่งขายอาหารทะเล 
 4.1.4.11 ชุมชนบางน ้าจืด 

ชุมชนบางน ้ าจืดจากการรวบรวมขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลดอนสัก ร่วมกบัผูว้ิจยั 
และแกนชุมชนบางน ้ าจืด ท าให้ทราบว่าพื้นท่ีชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกสุดของเทศบาลต าบล
ดอนสักโดยมีสถานท่ีส าคญัคือท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดัประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมีบางส่วนประกอบอาชีพรับจา้งตามโรงงานอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี 
เป็นพื้นท่ีท่ีผูว้ิจยัให้ความส าคญัอีกชุมชนหน่ึง เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเขา้มายงัพื้นท่ี
ชุมชน โดยมีอาณาเขตเขต ดงัภาพท่ี 4.18 

 

 

 
ภาพที ่4.18แสดงพื้นท่ีชุมชนบางน ้าจืด (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสัก และแกนน าชุมชนบางน ้าจืด, 2558. 

 ทิศเหนือ  ติดกบั ทะเลอ่าวไทยดา้นท่าเรือเฟอร์ร่ี 
 ทิศใต ้   ติดกบั เขากลอยหมู่ท่ี 13 ต าบลดอนสกัโดยมีเสน้แบ่งเขต 
     หมู่ท่ี 8 กบัหมู่ท่ี 13 ต าบลดอนสกั 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั บา้นนางก าหมู่ท่ี 10 ต าบลดอนสักโดยมีเส้นแบ่งเขต
     หมู่ท่ี 8 กบัหมู่ท่ี 10 ต าบลดอนสกั 
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 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนทอ้งอ่าวโดยมีเสน้แบ่งเขตหมู่ท่ี 8 กบัหมู่ท่ี 6  
     ต าบลดอนสกั 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 พบว่าชุมชนบางน ้ าจืดมีสถานท่ีส าคญั
ของชุมชนประกอบดว้ย 
 1) วดัวิสุทธิชลาราม 
 2) โรงเรียนชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 
 3) ท่าเรือซีทรานเฟอร์ร่ี (เดินทางไปเกาะสมุยและเกาะพะงนั)  
 4) บริษทัซีฮอร์สจ ากดั (มหาชน) สาขาดอนสัก  
 4.1.4.12 ชุมชนนางก า 
 ชุมชนบา้นนางก า จากการรวบรวมขอ้มูลของแกนน าชุมชนนางก า ร่วมกบัผูว้ิจยั 
และก านันต าบลดอนสัก ซ่ึงก านันต าบลดอนสักไดอ้าศยัอยู่ในพื้นท่ีน้ี ท าให้ทราบว่าชุมชนตั้งอยู่
นอกเขตการปกครองของเทศบาลต าบลดอนสัก มีพื้นท่ีติดต่อกบัชุมชนบางน ้ าจืด ชุมชนนางก าเป็น
ชุมชนดั้ งเดิม ท่ีมีพื้นท่ีตั้ งอยู่ติดทะเล ในหมู่ท่ี 7 ของต าบลทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ต่อมาเม่ือมีการจดัตั้งอ าเภอดอนสัก จึงไดเ้ปล่ียนมาข้ึนกบัอ าเภอดอนสัก จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงการอนุรักษท่ี์
เกิดข้ึนใหม่เป็นท่ีไดรั้บความนิยมของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดว้ยสภาพพื้นท่ี
ติดต่อกบัทะเล และเป็นหาดทรายชายฝ่ังแหล่งท่องเท่ียวสุดทา้ยทางใตสุ้ดของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีท่ี
ยงัคงมีความเป็นธรรมชาติของป่าเขา สัมผสัวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว และวิถีชีวิตชาวประมงชายฝ่ัง 
ทั้งยงัเป็นจุดลงเรือท่องเท่ียวชมปลาโลมา และเกาะแก่งใกลฝ่ั้งในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเล
ใตจึ้งเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะต่อการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนชุมชนนางก ามีอาณาเขต ดงัภาพท่ี 4.19    
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ภาพที ่4.19แสดงพื้นท่ีชุมชนบา้นนางก า (โดยสงัเขป) 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั และแกนน าชุมชนบา้นนางก า,2558. 

 ทิศเหนือ  ติดกบั ทะเลอ่าวไทยดา้นอ่าวขนอม 
 ทิศใต ้   ติดกบั ชุมชนหว้ยเสียดอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององคก์าร 
     บริหารส่วนต าบลดอนสกั 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ชุมชนบางน ้าจืด   
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ชุมชนทองเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 จากการส ารวจ ขอ้มูล ณ 11 กุมภาพนัธ์ 2558 พบว่าชุมชนบา้นนางก ามีสถานท่ี
ส าคญัของชุมชนประกอบดว้ย  
 1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นนางก า 
 2) จุดชมปลาโลมาสีชมพ ู
 3) หาดนางก า 
 4) ร้านอาหารวงัสาหร่าย 
 5) ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
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 4.1.4.13 สรุปการส ารวจขอ้มูลชุมชน ทั้ง 12 ชุมชน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มูลการส ารวจขอ้มูลศกัยภาพชุมชน ประกอบดว้ย อาณาเขต
พื้นท่ีของชุมชน ลกัษณะของชุมชน การประกอบอาชีพของชุมชน และสถานท่ีส าคญัของชุมชน ทั้ง 
12 ชุมชน มาสรุป เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1แสดงการสรุปขอ้มูลการส ารวจ 12 ชุมชน เทศบาลต าบลดอนสกั 
 

ชุมชน ลกัษณะชุมชน การประกอบอาชีพ สถานทีส่ าคญัในชุมชน 

1. ชุมชน 
เกาะแรต 

พื้นท่ีทั้ งหมดเป็นเกาะ การ
คมนาคมตอ้งใช้สะพานเป็น
หลกั ผูค้นส่วนใหญ่มีเช้ือสาย
จีนฮกเก้ียน 

ผู ้คนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงชายฝ่ัง และ
มีบางส่วนมีอาชีพคา้ขาย 

1. สะพานปลา (ขายอาหาร
ทะเล) 
2. ศาลเจา้บา้นเกาะแรต 

2. ชุมชน
เทศบาล 

ชุมชนตั้ งอยู่ ท่ามกลางของ
สถานท่ีราชการ ลกัษณะท่ีอยู่
อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเช่า 
หรือบา้นสวสัดิการของ 

ผู ้ ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น ชุ มชน
ส่วนมากประกอบอาชีพ
รั บ ร าชก า ร  เ ช่ นหมอ 
พยาบาล ต ารวจ และ 

1. ท่ีวา่การอ าเภออ าเภอดอนสกั 
2. ส านกังานท่ีดินอ าเภอ 
ดอนสกั 
3. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอน
สกั 
4. โรงพยาบาลดอนสกั 
5. ท่ีท าการเทศบาลต าบลดอน
สกั 
6. ไปรษณียไ์ทย สาขาอ าเภอ
ดอนสกั 

 ราชการ ภาษาท่ีใช้มกัจะเป็น
ภาษากลาง 

เจา้หน้าท่ีของอ าเภอดอน
สั ก  แ ล ะ มี บ า ง ส่ ว น 
ประกอบอาชีพคา้ขาย 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) 

 

ชุมชน ลกัษณะชุมชน การประกอบอาชีพ สถานทีส่ าคญัในชุมชน 

3. ชนชน 
ทางข้าม 

เ ป็นศูนย์กลางการพาณิชย ์
ลักษณะชุมชน เต็มไปด้วย
ซอกซอ ย  เ ช่ น  ซ อ ยข า ย
อุปกรณ์การประมง และซอย
ขายวตัถุอุปกรณ์การเกษตร 
ภาษาท่ีส่วนใหญ่เป็นภาษาใต ้

เ น่ืองด้วยลักษณะพื้น ท่ี
เอ้ืออ านวยการประกอบ
อาชีพคา้ขาย ผูท่ี้อาศยัอยู่
ใน ชุมชนส่วนใหญ่ จึ ง
ป ร ะกอบอ า ชี พค้ า ซ่ึ ง
ร้านคา้ส่วนใหญ่จะมีการ
ส่งมอบกนัรุ่นต่อรุ่น 

1. ตลาดสดเทศบาลต าบลดอน
สกั 
2. ท่าเรือเทศบาล 
3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ดินสกั 
4. ส านกังานเกษตรอ าเภอดอน
สกั 

4. ชุมชน 
ทองไมล์ 

เ ป็นชุมชนค่อนข้างแออัด 
ตั้ งอยู่บริเวณปากคลองดอน
สัก และมีบา้นเรือนบางส่วน
ตั้ งรุกล ้ าเข้าไปยงัปากคลอง
ดอนสกั 

ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชน ประกอบอาชีพ
ประมง เน่ืองจากพื้นท่ีติด
กบัปากคลองดอนสัก ท า
ให้เอ้ืออ านวยการท าการ
ประมงชายฝ่ัง 

1. ท่าเทียบเรืออเนก 
ประสงคด์อนสกั (แหลมทวด) 
2. สถานีวิทยชุุมชนอ าเภอ 
ดอนสกั 
3. ร้านอาหารป้าท้ิง 

5. ชุมชน 
บ้านคราม 

เ ป็นชุมชนท่ีตั้ งอยู่ใจกลาง
บริเวณย่านการพาณิชย์ของ
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ด อ น สั ก 
ลัก ษณะ เ ป็ น ร้ า น ค้ า ข า ย
อุปกรณ์ประมง และมีแพปลา
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 

ผูค้นส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ
เรือประมงขนาดใหญ่ 
และเป็นเจา้ของแพปลา 
ซ่ึงมีบางส่วน ประกอบ
อาชีพรับจา้ง 

1. สนามพระกิตติมงคลพิพฒัน์/
ส น า ม ห ล ว ง พ่ อ จ้ อ ย 
(สวนสาธารณะดอนสกั) 
2. ธนาคารกรุงไทย 
3. ธนาคารไทยพาณิชย ์
4. ธนาคารออมสิน 
5. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ
ดอนสกั 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) 

 

ชุมชน ลกัษณะชุมชน การประกอบอาชีพ สถานที่ส าคญัในชุมชน 

6. ชุมชน 
โพธ์ิทอง 

ชุมชนมีลกัษณะเป็นหมู่บา้น
จดัสรร บา้นเช่า ท่ีเพิ่งสร้างมา
ใหม่ อยู่ใกล้กับบริเวณอู่ต่อ
เรือขนาดใหญ่ของอ าเภอดอน
สัก  ผู ้คนส่วนใหญ่มาจาก
จั ง ห วั ด ใ ก ล้ เ คี ย ง  เ ช่ น 
นครศรีธรรมราช และจงัหวดั
ชุมพร 

ผู ้คนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ตามสถาน
ประกอบ การต่างๆ เช่น
แพปลา แพกุ้ง และมีบาง
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
คา้ขาย 

1. อู่ต่อเรือลุงท้ิง 
2. แพปลา แพกุง้ 

7. ชุมชน 
บางนางบน 

ลักษณะพื้ น ท่ี ข อ ง ชุ มชน
บางส่วนเป็นเขตป่าชายเลน 
และมีคลองท่ีสามารถใชเ้ล้ียง
ปลากระชงัได ้เช่น ปลากะพง 
และปลาเก๋า ผูค้นส่วนเป็นคน
ในพื้นท่ี พดูภาษาใต ้

คนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
ส่วนใหญ่มี เ รือประมง
ขนาดเล็ก เพื่อท าประมง
ช า ย ฝ่ั ง  แ ละบ า ง ส่ วน 
ประกอบอาชีพ รับจ้าง 
เ ช่น รับจ้าง เ ป็นลูกเ รือ
ประมง 

1. ป่าชายเลนของชุมชนบาง
นางบน 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) 

 

ชุมชน ลกัษณะชุมชน การประกอบอาชีพ สถานทีส่ าคญัในชุมชน 

8. ชุมชน 
ท้องอ่าว 

ลกัษณะพื้นท่ีของชุมชนตั้งอยู่
เลียบชายฝ่ังทะเล คล้ายกับ
อ่าวเว้า เข้า เ ลียบกับชายฝ่ัง 
ชาวชุมชนในอดีตจึงเรียกว่า 
ทอ้งอ่าว ผูค้นในชุมชนส่วน
ใ ห ญ่ เ ป็ น ค น ใ น ถ่ิ น เ ดิ ม 
ปัจจุบนัเร่ิมมีชาวต่างชาติ เขา้
มาสร้าง ท่ีพักบริ เวณเลียบ
ชาย ฝ่ัง  ใช้ภาษาใต้ในการ
ส่ือสาร 

ผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวน
ย า ง  พ าร า  และอ า ชีพ
ประมง ซ่ึงมีประชาชน
บางส่วนท าธุรกิจรีสอร์ท 
โดยพื้นท่ีชุมชนเร่ิมมีกลุ่ม
นายทุนเข้ามาลงทุนทาง
ธุรกิจการท่องเท่ียวมาก
ข้ึน 

1. จุดชมวิวชุมชนทอ้งอ่าว 
2. ตลาดสินคา้ชุมชนบา้นทอ้ง
อ่าว 
3. ป้ัมน ้ ามนั ปตท. ซ่ึงเป็นจุด
แวะพกัรถก่อนถึงท่าเรือเฟอร์ร่ี 
4. ทอ้งอ่าวรีสอร์ท 

9. ชุมชน 
ปากดอนสัก 

ลกัษณะพื้นท่ีของชุมชนคลา้ย
กับเกาะ การเดินทางต้องใช้
เรือโดยข้ามคลองปากดอน
สกั ผูค้นส่วนใหญ่ยา้ยถ่ินฐาน 
มาจากจงัหวดัเพชรบุรี ภาษา
ท่ีใช้ส่ือสารกนัในพื้นท่ีจะใช ้
ภาษาคนเมืองเพชร 

ผู ้คนส่วนใหญ่ในพื้น ท่ี
ประกอบอาชีพประมง
เป็นหลัก เรือประมงใน
พื้ น ท่ี ชุ ม ช น เ ป็ น 
เ รื อประมงขนาดใหญ่ 
และมีบางส่วนประ กอบ
อาชีพเล้ียงปลากะพง ใน
กระชงัปลา 
 

1. เขาชะโงก  
2. ท่าเทียบเรือประมงของ
เทศบาลต าบลดอนสกั 
3. แหล่งขายอาหารทะเลของ
ต าบลดอนสกั 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) 

 

ชุมชน ลกัษณะชุมชน การประกอบอาชีพ สถานทีส่ าคญัในชุมชน 

10. ชุมชน 
ก้าวเจริญ 

ลกัษณะพื้นท่ีลอ้มรอบสระน ้ า
ขนาดใหญ่ คือสระน ้ า เก้า
เจริญ ซ่ึงน ้ าในสระน ้ าเป็นน ้ า
ก ร่อย  เ น่ืองจากชุมชนได้
สร้างร่องน ้ า เพื่อให้น ้ าทะเล
สามารถไหลเขา้มาได ้บริเวณ
รอบสระน ้ าจึงเต็มไปด้วยป่า
โกงกาง มีสัตว์น ้ าอยู่ในสระ
จ านวนมาก ผู ้คนในชุมชน
ส่วนใหญ่ผูภ้าษาใต ้

ผู ้คนในชุมชนประกอบ
อาชีพประมงพื้นบา้นเป็น
หลั ก  แ ล ะป ร ะ ช า ชน
บางส่วนประอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป 

1. สระน ้าชุมชนเกา้เจริญ 
2. พื้นท่ีป่าชายเลนของชุมชน
เกา้เจริญ 

11. ชุมชน 
บางน า้จืด 

ลักษณะพื้นของชุมตอนล่าง
เป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล จึง
ท าให้พื้ น ท่ี ส่วนหน่ึง  เ ป็น
ท่ีตั้งของ บริษทัซีทรานเฟอร์
ร่ี  จ ากัด และพื้นท่ีตอนบน
ของ ชุมชน มีก า รท าสวน
ยางพารา ผูค้นส่วนใหญ่เป็น
คนถ่ินเดิม มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับชุมชนท้องอ่าว 
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารคือ
ภาษาใต ้

ผูค้นในชุมขนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวน
ยางพารา รองลงมาอาชีพ
ประมง และมีส่วนหน่ึง
ประกอบอาชีพรับจ้างใน
บ ริ ษัท ซี ฮ อ ร์ ส  จ า กั ด 
มหาชน สาขาดอนสัก 
แ ล ะ บ า ง ส่ ว น เ ป็ น
พนกังานในบริษทัซีทราน 
เฟอร์ร่ี จ ากดั 
 

1. ท่าเทียบเรือ บริษทั ซีทราน
เฟอร์ร่ี จ ากดั 
2. บริษทัซีฮอร์ส จ ากัด 
(มหาชน) สาขาดอนสกั 
3. ป่าชายเลนของชุมชนบางน ้า
จืด 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ) 

 

ชุมชน ลกัษณะชุมชน การประกอบอาชีพ สถานทีส่ าคญัในชุมชน 

12. ชุมชน
นางก า 

ลกัษณะพื้นท่ีของชุมชนนาง
ก าคล้ายกับชุมชนท้องอ่าว 
เน่ืองจากตั้ งอยู่เลียบชายฝ่ัง
ทะเลคล้ายกัน แต่หาดจะมี
ความยาวมากกว่า และเป็น
พื้ น ท่ีตั้ งของ  ท่า เ ทียบ เ รือ 
บริษทั ราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั คน
ในชุมชนส่วนใหญ่ย้ายถ่ิน
ฐานมาจากบ้านท้องเนียน 
อ า เ ภ อ ข น อ ม  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ใชภ้าษาใต้
ในการส่ือสาร 

ผู ้คนส่วนใหญ่ประกอบ
อ า ชี พ ท า ส ว น  แ ล ะ
บางส่วนของประชากร
ประกอบอาชีพบริการ
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
เน่ืองจากหาดนางก า เป็น
สถาน ท่ี ท่อง เ ท่ี ยวแห่ง
ใ ห ม่ ข อ ง จั ง ห วั ด
สุ ร าษฏ ร์ ธ า นี  ท่ี ก า ลั ง
ไดรั้บความนิยม 

1. ท่าเทียบเรือ  
บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ ากดั 
2. หาดนางก า 
3. แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
จุดชมโลมาสีชมพ ู

 

4.2 วถิีชีวติของคนในชุมชน 
 

การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั ในขอ้ท่ี 1 ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึง 
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบกับอดีต 
โดยเฉพาะก่อนท่ีจะมีกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเท่ียวเขา้มาในชุมชน ทั้ งน้ีก็เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิต อนัจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

 
 4.2.1 การตั้งถิ่นฐาน 
 จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนบางน ้าจืด ชุมชนเกาะแรต และชุมชน
นางก า ท าให้ทราบว่า การตั้งถ่ินฐานของประชาชนท่ีเขา้มาอยู่อาศยัในเทศบาลต าบลดอนสักส่วน
ใหญ่มาจากการขยายเพิ่มของประชาชนทอ้งถ่ินเดิมท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณน้ีหรือบริเวณใกลเ้คียง มี
ประชาชนเพียงบางส่วนท่ีอพยพยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานใหม่ ซ่ึงผูน้ าชุมชนบางน ้าจืด ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
วา่ ประชาชนท่ีเขา้มาอยูใ่หม่ในต าบลดอนสกั เขา้มาเพื่อประกอบอาชีพ ในขณะท่ีบางส่วนยา้ยมาตั้ง
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ถ่ินฐาน เพราะเห็นว่า เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะกบัการสร้างท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีอากาศดี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นายกเทศบาล
ต าบลดอนสัก ท่ีไดอ้ธิบายว่า เหตุผลส าคญัท่ีท าให้ประชาชนจากนอกพื้นท่ียา้ยเขา้มาอยู่ในต าบล
ดอนสกั มีอยู ่4 ประการ คือ  
 1) ในอดีตต าบลดอนสักมีส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์มาก จึงดึงดูด
ประชาชนในจงัหวดัใกลเ้คียง โดยเฉพาะจาก จงัหวดัชุมพร จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดั
เพชรบุรี ให้ยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพื่อการประกอบอาชีพประมง โดยพบมากในชุมชนบา้นปากดอน
สัก และชุมชนโพธ์ิทอง  
 2) ปัจจุบันต าบลดอนสักเป็นแหล่งท ามาหากินทีสามารถรายได้ท่ีดี  เพราะมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มายงัชุมชนจ านวนมาก จึงเหมาะแก่การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
เช่น การให้บริการร้านอาหาร บริการบ้านพกั รีสอร์ท และโรงแรม และการจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ซ่ึงพบมาก ในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนนางก า และชุมชนบางน ้าจืด  
 3) ประชาชนจากนอกพื้นท่ีไดย้า้ยถ่ินฐานเพื่อมาประกอบอาชีพเป็นแรงงาน หรือ 
เป็นพนกังานในธุรกิจการท่องเท่ียว  
 4) ปัจจุบนัเร่ิมมีคนต่างชาติท่ีเป็นฝร่ังซ่ึงแต่งงานมีภรรยาเป็นชาวไทย เขา้มาสร้างท่ี
อยูอ่าศยัในพื้นท่ีติดกบัทะเล ซ่ึงเดิมเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวประมงพื้นบา้น คือชุมชนบา้นทอ้งอ่าว 
ชุมชนบา้นบางน ้าจืด และชุมชนบา้นนางก า 
 เม่ือสอบถามถึงการสร้างท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีชุมชน จากผูสู้งอายุรายหน่ึงในชุมชน ท าให้
ทราบว่า การสร้างบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ในอดีต ใชเ้งินไม่เกิน 5,000 บาท ต่อบา้นท่ีสร้างอยา่งเรียบ
ง่ายหน่ึงหลงั ก็สามารถอยูไ่ดแ้ลว้ พร้อมกบัอธิบายเพิ่มเติมว่า การสร้างบา้นในอดีตไม่ไดส้ร้างเพื่อ
การแข่งขนัวา่ใครในชุมชนจะมีบา้นท่ีมีราคาแพงกว่ากนั แต่นิยมสร้างบา้นเพื่อเป็นท่ีหลบันอนและ
ป้องกันลมฟ้าอากาศในช่วงฤดูหน้ามรสุม วัสดุหลักท่ีใช้ในการสร้างบ้านเรือนได้มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี โดยเฉพาะ ตน้มะพร้าว ท่ีมีอยูจ่  านวนมาก ดว้ยเหตุน้ีบา้นเรือน
ส่วนใหญ่ของคนต าบลดอนสักในอดีต จึงเป็นบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนดว้ยไมม้ะพร้าว แรงงานในการ
ก่อสร้างเกิดจากการร่วมลงแรงช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ซ่ึงในภาษาถ่ินภาคใตเ้รียกว่า “การเอา
แรง” กล่าวคือประชาชนในชุมชนจะน าเอาก าลงักาย อุปกรณ์และความถนดัในแต่ละดา้นท่ีมีอยูม่า
ช่วยกนัในการสร้างบา้น ตั้งแต่ตน้จนสร้างบา้นเสร็จเป็นหลงัข้ึนและพร้อมท่ีจะอยูไ่ด ้เม่ือสอบถาม
ถึงค่าใชจ่้ายในการสร้างบา้นเรือนท่ีผูสู้งอายุท่านน้ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ว่า มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง ไดรั้บ
ค าตอบว่า ค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ปมกัจะเป็นการซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีไม่มีในธรรมชาติ เช่น ตะปู กระเบ้ือง
เป็นตน้และค่ากบัขา้ว ท่ีเจา้ของบา้นซ้ือเพื่อน ามาประกอบอาหารเล้ียงให้กบัคนท่ีมาช่วยกนัสร้าง
บา้นให้ในแต่ละวนั และเม่ือสอบถามถึงการสร้างบา้นเรือนในปัจจุบนัว่ามีการเปล่ียนแปลงไปจาก
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อดีตอยา่งไรบา้ง ผูสู้งอายทุ่านน้ี ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนั ท าใหค้วามคุน้ชินของวิถีแบบพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัทาง
สังคม แปรเปล่ียนตามยคุตามสมยั ทั้งน้ีสามารถเห็นไดจ้ากลกัษณะของบา้นท่ีสร้างเพื่อการอยูอ่าศยั
ในอดีตไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัชดัเจนระหวา่งครอบครัวแต่ในปัจจุบนัต่างครอบครัวอาจสร้างบา้น
ลกัษณะต่างกนัเพื่อบ่งบอกฐานะทางสงัคม จนอาจกล่าวไดว้า่ เหตุผลท่ีส าคญัท่ีท าใหว้ิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเปล่ียนแปลงไป ส่วนหน่ึงเกิดจากการพฒันาท่ีมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทยท่ีให้ความส าคญักบัฐานะทางการเงินและวตัถุ จนเกิดจากเร่งรีบในการ
พฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลดอนสัก อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากภายในไม่ก่ีปี 
ก็มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ คอยอ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว  จึงชกัน าให้คน
ในชุมชนปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย โดยการเปล่ียนแปลงในการตั้งถ่ินฐาน
และสร้างท่ีอยูอ่าศยักเ็ป็นผลพวงจากการเปล่ียนในการพฒันาโดยรวมน้ีดว้ย 
 
 4.2.2 การท ามาหากนิ 
 ก่อนหนา้น้ีไดมี้การอธิบายไวบ้างส่วนโดยสงัเขปแลว้ในตารางท่ี 4.1 ซ่ึงเป็นการสรุปขอ้มูล
เบ้ืองตน้จากการส ารวจบริบทของ 12 ชุมชน โดยไดมี้การสรุปถึงการประกอบอาชีพ ของแต่ละ
ชุมชนไวด้ว้ย ส าหรับในส่วนน้ี ผูว้ิจยัพยายามท่ีจะอธิบายถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการท ามาหากินของ
ชาวชุมชนต าบลดอนสักเพิ่มเติม ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ก านนัต าบลดอนสัก เน่ืองจากก านนัเป็น
ผูน้ าทอ้งถ่ิน ท่ีปกครองต าบลดอนสักมาอยา่งยาวนานกว่า 35 ปี โดยก านนัไดเ้ล่าถึงประสบการณ์
การเป็นผูน้ าทอ้งถ่ินว่า ตนเป็นก านนัต าบลดอนสักมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 ก านนัไดเ้ล่าถึงการท ามา
หากินของประชาชนวา่ ส่วนใหญ่ในอดีต ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ี ประกอบอาชีพการประมง
พื้นบา้นเป็นหลกั เน่ืองจากท่ีตั้งของชุมชนอยู่ติดกบัชายฝ่ังทะเล และมีคลองขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ป็น
สถานท่ีส าหรับจอดเรือประมง น าสัตวน์ ้ าท่ีจบัไดส่้งขายใหก้บัสถานประกอบการแพปลา และแพปู 
ท่ีมีอยูใ่นชุน อีกทั้งยงัมีตลาดทอ้งถ่ินส าหรับขายสตัวน์ ้ าท่ีจบัมาได ้ดงัภาพท่ี 4.20 
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ภาพที ่4.20 แสดงเรือประมงขนาดใหญ่ในเขตต าบลดอนสกั 
 

จุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนต าบลดอนสัก เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็นปีท่ียางพารามีราคาค่อนขา้งสูง ประชาชนท่ีมีอาชีพประมง รวมทั้งเจา้ของแพปลา
บางส่วน ไดห้นัไปประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ท าใหใ้นปัจจุบนัพื้นท่ีเกษตรของต าบลดอนสัก
เตม็ไปดว้ยสวนยางพารา ดงัปรากฏในภาพท่ี 4.21 

 

  
 
ภาพที ่4.21แสดงการประกอบอาชีพสวนยางพาราในต าบลดอนสกั 

 

 อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงไดเ้กิดข้ึนอยา่งตอเน่ืองในระยะหลงั โดยเฉพาะในช่วงหลงั 
เม่ือการท่องเท่ียวในพื้นท่ีใกลเ้คียงได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และไดดึ้งให้พื้นท่ีน้ีมีการพฒันาการ
เช่ือมโยงไปดว้ย แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากกต็าม เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนมากข้ึน 
ในเร่ืองการท ามาหากินของคนในชุมชนต าบลดอนสัก ผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาลต าบล
ดอนสักรายหน่ึง เพิ่มเติม ท าให้ทราบว่าในปัจจุบนัการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีต าบล
ดอนสัก สามารถแบ่งออกเป็น 6 ดา้นดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 
 1) ด้านการพาณิชย์ต  าบลดอนสักเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีราชการรัฐวิสาหกิจและ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัหลายแห่งท่ีมีการขยายตวัมากในระยะหลงัจึงท าให้เป็นศูนยก์ลางดา้นการ
พาณิชยข์องอ าเภอดอนสักการขยายตวัน้ีส่งผลให้ประชาชนปรับตวัมาประกอบอาชีพผลิตและ
คา้ขายสินคา้พื้นเมืองบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาดั้งเดิม และสร้างช่ือเสียงใหก้บั
เทศบาลต าบลดอนสักโดยเฉพาะผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ าแปรรูป เช่นไตปลาแหง้กุง้แหง้กะปิปลาเคม็ฯลฯ
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สามารถสร้างรายไดท่ี้ดีใหก้บัประชาชนท่ีประกอบอาชีพน้ีท่ีขยายตวัควบคู่กบัการเติบโตของความ
เป็นเมืองและการท่องเท่ียว 
 2) ดา้นการประมงต าบลดอนสักในปัจจุบนัไดพ้ฒันาจนเป็นเป็นเมืองชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกโดยมีคลองปากดอนสักซ่ึงเป็นคลองขนาดใหญ่ไหลผา่นเหมาะส าหรับใชเ้ป็นท่ีจอดพกั
เรือประมงประชาชนจ านวนมากซ่ึงประกอบอาชีพประมงมาอยา่งยาวนานกไ็ดรั้บผลทางบวก ท าให้
มีการเติบโตของอาชีพน้ี อีกทั้งมีสถานประกอบการแพปลาเกิดข้ึนอยา่งมากมายท่ีเช่ือมโยงกนั 
 3) ดา้นเกษตรกรรมเน่ืองจากพื้นท่ีทางตอนบนของต าบลดอนสัก เป็นท่ีราบเชิงเขา
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลเกษตรประชาชนบางส่วนจึงมีอาชีพเกษตรกรรมเช่นการท าสวน
ยางพาราและการท าสวนผลไมเ้ป็นอาชีพส าคญัอีกลุ่มหน่ึง 
 4) ดา้นการอุตสาหกรรมปัจจุบนัในต าบลดอนสักมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคญั
โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปสัตว์น ้ าเช่นบริษทัซีฮอร์สจ ากดัมหาชนเป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีสถาน
ประกอบการแพปลาอีกหลายแห่งซ่ึงท าให้เกิดการจา้งแรงงานเป็นจ านวนมากท าให้ประชาชนได้
ประกอบอาชีพรับจา้งและอาชีพเสริมเช่นแกะกุง้แกะปูส่งโรงงานเป็นตน้ 
 5) ดา้นการท่องเท่ียวในต าบลดอนสักมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีช่ือเสียง
ไดแ้ก่วดัเขาสุวรรณประดิษฐแ์หลมทวดป่าชายเลนและหาดทรายในชุมชนบา้นเกาะแรต ชุมชนบา้น
ทอ้งอ่าว ชุมชนบา้นบางน ้าจืด และชุมชนบา้นนางก า ซ่ึงมีความสวยงาม ปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 6) ดา้นการบริการ เน่ืองดว้ยชุมชนต าบลดอนสักเป็นทางผ่านและจุดแวะพกัของ
นักท่องเท่ียวทางทะเลท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ท าให้ทีผ่านมามีการพฒันาการบริการ
ทางดา้นการท่องเท่ียวอยู่ต่อเน่ือง จนปัจจุบนัมีธุรกิจบริการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดอนสักหลายอย่าง 
ไดแ้ก่ ท่าเทียบเรือชองบริษทั ราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั ท่าเทียบเรือของบริษทั ซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั ท่า
เทียบเรือเอนกประสงคด์อนสัก โรงแรมเกสตเ์ฮาส์บงักะโลรีสอร์ท รวมทั้ง ร้านอาหาร ตลอดจน
กิจกรรมดา้นบริการท่ีเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวอีกจ านวนมาก  
 4.2.2.1 แรงงานในชุมชน 
 เม่ือสอบถามถึงแรงงานท่ีใช ้ในการประกอบอาชีพของทั้ง 6 อาชีพ ท่ีผูบ้ริหาร
เทศบาลต าบลดอนสัก ไดใ้ห้ขอ้มูลไวข้า้งตน้ ไดรั้บค าตอบจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในชุมชนทอ้งอ่าว 
ว่าในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนในอดีตส่วนใหญ่ผูช้ายมกัจะมีบทบาทในการท างานนอก
บา้นของครัวเรือนไม่มีการใชแ้รงงานจางจากภายนอก ตวัอย่างเช่น ในการประกอบอาชีพประมง 
ชาวประมงทีน้ีนิยมใชเ้รือหางยาวขนาดเลก็ออกไปหาสตัวน์ ้ าคนเดียว โดยจะออกเรือไปไม่นานกจ็ะ
ได ้สัตวน์ ้ ามาเพื่อขาย และประกอบอาหารเพราะทรัพยากรสัตวน์ ้ ามีอยู่อุดมสมบูรณ์ ส่วนผูห้ญิง
นิยมใหอ้ยูบ่า้น เพื่อท างานบา้นและดูแลลูกๆ โดยอาจจะช่วยในการคดัและท าความสะอาดสัตวน์ าท่ี
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จบัมาไดบ้า้ง แต่สภาพในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปจากอดีตมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการแพปลารายหน่ึงท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชนทอ้งอ่าวไดอ้ธิบายว่า สถานการณ์การท ามาหากินไดแ้ปรเปล่ียนไปจากอดีตมาก
อนัเน่ืองจากทรัพยากรชายฝ่ังท่ีหาไดมี้นอ้ยลง จึงหาจบัสัตวน์ ้ าไดย้ากมากข้ึน ในขณะท่ีกาส่งเสริม
การท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลดอนสักอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการจา้งงานแรงงานท่ีมาในการ
ประกอบอาชีพใหม่ๆท่ีเช่ือมโยงกบักรท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน  
 เพื่อให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัขอ้มูลแรงงานท่ีมีอยู่ในชุมชน ผูว้ิจยัขอสรุปผลการ
สัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก เก่ียวกับลักษณะของแรงงานท่ีพบในชุมชนว่า 
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 
 1) แรงงานท่ีเป็นคนในพื้นท่ีมีประมาณร้อยละ 60 ของก าลงัแรงงานท่ี
ท างานทั้งหมดในปัจจุบนัแรงงานเหล่าน้ีประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งการเกษตร การประมง 
การคา้และบริการ 
 2) แรงงานท่ีมาจากภายนอกมีประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงสามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก
เป็น 2 ลกัษณะ คือแรงงานภายนอกชุมชนท่ีเป็นคนไทยซ่ึงแรงงานจ าพวกน้ีเป็นแรงงานท่ีมาจาก
ต่างจงัหวดัทั้งใกลแ้ละไกล โดยพบว่าบางส่วนเป็นชาวอีสานท่ีเขา้มาประกอบอาชีพรับจา้งและ
คา้ขายนอกจากน้ียงัมีแรงงานต่างดา้วอยูจ่  านวนมากพอสมควรเกือบทั้งหมดเป็นชาวพม่าท่ีเหลืออีก
เลก็นอ้ยเป็นชาวลาวแรงงงานต่างดา้วเหล่าน้ีพบไดม้ากในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพรับจา้งอยูใ่นแพปลา
และเรือประมง 
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 4.2.3 ความเช่ือและประเพณี 
 จากการการสัมภาษณ์ผูอ้าวุโสในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนนางก า ชุมชนเกาะแรต และชุมชน
บางน ้ าจืด ไดข้อ้มูลตรงกนัว่า คนในพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีท่ีส าคญั ซ่ึง
สะทอ้นถึงความเช่ือศรัทธาในพทุธศาสนา ท่ีจดัเป็นประเพณีเด่นของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ประเพณีการแห่
ผา้ข้ึนพระธาตุ ท่ีวดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ประเพณีงานบุญเดือนสิบ และประเพณีชักพระทั้ ง 3 
ประเพณี มีการสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น มีลกัษณะเด่นดงัต่อไปน้ี  
 4.2.3.1 ประเพณีแห่ผา้ข้ึนพระธาตุวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
 ประเพณีแห่ผา้ข้ึนพระธาตุ จดัข้ึนท่ีวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์ซ่ึง ชาวบา้นในต าบลดอน
สกั เรียกกนัวา่ วดัเขาลา้น เพราะตั้งอยูบ่นเนินเขาชุมชนทองไมล ์ซ่ึงเป็นเนินเขาท่ีโล่งเตียนเหมือน
หวัลา้น โดยชาวบา้นมีความเช่ือวา่ ภูเขาน้ีเป็นท่ีสถิตของพอ่ท่านยอดเขา ซ่ึงเป็นเทพยดารักษาเขา
ลา้นและดินแดนโดยรอบ แต่เม่ือเวลาผา่นไป ไดเ้ปล่ียนช่ือวดัใหไ้พเราะข้ึน จากวดัเขาลา้นมาเป็น
วดัเขาสุวรรณประดิษฐใ์นปัจจุบนั  
 วดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์เป็นวดัท่ีมีความร่มร่ืนสวยงาม และเป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นให้
ความเคารพนบัถือ เป็นท่ีประดิษฐานสงัขารท่ีไม่เน่าเป่ือยของหลวงพอ่จอ้ย และพระบรม
สารีริกธาตุท่ีบรรจุในพระเจดียจ์ตุัรมุข ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ในขณะท่ีพื้นท่ีดา้นล่างวดัติดกบัทะเล 
จนท าใหช้าวบา้นมีความเช่ือวา่ มีลกัษณะคลา้ยเขาพระสุเมรุ การจดังานประเพณีการแห่ผา้ข้ึนธาตุ 
เป็นการน าผา้ผนืยาวไปห่มโอบลอ้มรอบองคพ์ระธาตุเจดียเ์พื่อบูชาสักการะพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
เป็นประเพณีท่ีพทุธศาสนิกชนทั้งชาวดอนสกั และในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ไดย้ดึถือปฏิบติัสืบทอด
กนัมาเป็นเวลายาวนาน โดยในคร้ังแรกไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 ตรง
กบัวนัมาฆบูชา ต่อมาทางวดั และชาวบา้นไดก้ าหนดใหมี้การจดัประเพณีในวนัท่ี 15 เดือน
กมุภาพนัธ์ ของทุกปี ถึงแมว้า่จะไม่ตรงกบัวนัมาฆบูชากต็าม และในปี พ.ศ. 2558 ไดจ้ดัประเพณีแห่
ผา้ข้ึนพระธาตุวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์จ านวน 22 คร้ัง  
 หากมองถึงดา้นความเช่ือความศรัทธาของการจดักิจกรรม คนในชุมชนเช่ือกนัวา่ 
การท าบุญและการกราบไหวบู้ชาเพื่อใหไ้ดก้ศุลสูงสุดตอ้งปฏิบติัต่อหนา้พระพกัตร์และใหใ้กลชิ้ด
กบัพระพทุธเจา้ใหม้ากท่ีสุด ชาวบา้นจึงไดน้ าผา้ไปบูชาพระธาตุเจดีย ์ดว้ยการโอบองคพ์ระธาตุ
เจดีย ์ซ่ึงถือวา่เป็นการบูชาท่ีใกลชิ้ดกบัพระพทุธองค ์ในการจดัขบวนแห่ผา้ข้ึนธาตุน้ี คนในชุมชน
จะมีการนดัหมายกนัอยา่งพร้อมเพียงในตอนเชา้ ตั้งเป็นขบวนใหญ่บริเวณสนามพระกิตติมงคล
พิพฒัน์ หรือท่ีคนในทอ้งถ่ินเรียกกนัวา่ “สนามหลวงพอ่จอ้ย” แลว้การจดัขบวนแห่ใหป้ระชาชนจบั
ผา้ผนืยาวและเดินไปตามทางสู่เนินเขาสูง อนัเป็นท่ีตั้งของพระธาตุเจดียด์งัภาพท่ี 4.22 
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ภาพที่ 4.22แสดงการแห่ผา้ข้ึนพระธาตุวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์
แหล่งทีม่า: เทศบาลต าบลดอนสกั, 2557. 
 
 การเตรียม “ผา้พระบฏ” หรือ ผา้ห่มพระธาตุ ในอดีตนั้นผา้ท่ีใชจ้ะตอ้งเขียนเร่ืองราว
พุทธประวติัของพระพุทธเจา้ แต่ในปัจจุบนั ไม่สามารถท าไดอ้ย่างเช่นในอดีต เน่ืองจาก 1) ท าได้
ยาก และ 2) การท าผา้พระบฏ มีตน้ทุนท่ีสูง จึงไดป้รับเปล่ียนมาใชเ้ป็นผา้สีเหลือง จ านวน 2 ผืน
แทน โดยผนืท่ี 1 มีความยาวลอ้มรอบพระธาตุเจดียด์า้นนอกได ้และ ผนืท่ี 2 เป็นผา้สีเหลือง หรือผา้
ตาดทอง มีความยาวลอ้มรอบพระสารีริกธาตุ ท่ีบรรจุภายในพระธาตุเจดีย ์ในการน าผ้าข้ึนห่มพระ
ธาตุนั้น ตอ้งมีการท าพิธีถวายผา้พระบฏ โดยมีประธานเป็นผูก้ล่าวน าค  าถวายและผูเ้ขา้ร่วมจะกล่าว
ตาม ซ่ึงในปี พ.ศ. 2558 ชาวอ าเภอดอนสักไดรั้บเกียรติจาก นายฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ ผูว้่าราชการ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มาเป็นประธานในพิธี หลงัจากทุกคนกล่าวค าถวายผา้เรียบร้อยแลว้ ก็จะมีการ
แห่ทกัษิณาวตัรรอบองคพ์ระธาตุเจดีย ์จ  านวน 3 รอบ ต่อดว้ยการไหวพ้ระ รับศีล หลงัจากนั้นเป็น
ขั้นตอนท่ีให้ประชาชนท่ีมาร่วมในประเพณี ไดน้ าผา้ผืนยาว คือผา้ผืนท่ี 1 โอบลอ้มรอบพระธาตุ
เจดียร์อบนอก และประธานในพิธีจะน าผา้ผนืท่ี 2 เขา้สู่พิธีเจริญพระพุทธมนต ์และกรวดน ้ า ถือว่า
เป็นอนัเสร็จส้ินพิธีทางสงฆ ์
 การจัดประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนภาคประชาชน เป็นอย่างดีมาทุกปี เน่ืองจากเป็นประเพณีท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือความ
ศรัทธาของประชาชน และไดมี้การปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั หน่วยงานหลกัท่ีสนับสนุน
งบประมาณในการจดัประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาตุ วดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์คือเทศบาลต าบลดอนสกั  
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 4.2.3.2 ประเพณีลากพระ หรือชกัพระ 
 ประเพณีลากพระ หรือในภาษาท้องถ่ินเรียกว่า “ประเพณีชกัพระ” เป็นประเพณีท่ีมี
การสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนานอีกประเพณีหน่ึงของคนในชุมชนต าบลดอนสัก จากการสัมภาษณ์ผู ้
อาวุโสในชุมชนท าให้ทราบว่า มีการจดัประเพณีน้ีข้ึน ในช่วงวนัออกพรรษา ซ่ึงตรงกบั วนัแรม 1 
ค ่า เดือน 11ประเพณีชกัพระของชาวดอนสักมกัจะมีการแข่งขนัท าเรือพระ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ โดยให้แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดอนสัก ส่งเรือพระเขา้ประกวด
พร้อมทั้งไดจ้ดัให้มีขบวนแห่เรือพระของชาวบา้น ซ่ึงถือไดว้่าเป็นวนัท่ีส าคญัยิ่งวนัหน่ึงของชาว
ดอนสัก  
 ส าหรับรายละเอียดของพิธี เม่ือเขา้สู่วนัแรม 1 ค  ่า เดือน 11 เวลาประมาณตีหน่ึง 
ชาวบา้นในแต่ละชุมชนจะมีการจดัพิธีอญัเชิญพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนบุษบก เม่ือถึงรุ่งเชา้
ชาวบา้นจะร่วมกนัท าวตัรเชา้ ร่วมกบัพระภิกษุสงฆ ์ต่อมาเม่ือ เวลาประมาณแปดนาฬิกาในตอนเชา้ 
หลงัจากท่ีพระสงฆ์ฉันภตัตาหารเชา้เสร็จส้ิน ชาวบา้นก็จะนิมนตพ์ระภิกษุสงฆ ์เพื่อข้ึนนัง่ประจ า
เรือพระ เม่ือพระสงฆข้ึ์นนัง่ประจ าเรือพระแลว้ ชาวบา้นจะร่วมแรงร่วมใจกนัลากเรือพระออกจาก
วดัหากเรือพระผา่นบริเวณใดชาวบา้นบริเวณนั้นกจ็ะมาช่วยกนัลากเรือพระต่อกนัเร่ือย ๆ ซ่ึงบางคน
กน็ าขนมตม้มาแขวนหรือท าบุญดว้ยเงินตามก าลงัศรัทธาของแต่ละคน ดงัภาพท่ี 4.23 

 

 
 
ภาพที ่4.23แสดงการร่วมแรงร่วมใจกนัลากเรือพระของคนในชุมชนต าบลดอนสกั 
แหล่งทีม่า: เทศบาลต าบลดอนสกั, 2557. 
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 การจดังานประเพณีชกัพระน้ี นอกจากเป็นการรวมกลุ่มกนัท าคุณงามความดีของคน
ในชุมชนต าบลดอนสักแล้ว ยงัก่อให้เกิดความรักความสามัคคีธรรมกันในหมู่คณะ น ามาซ่ึง
ความสุขความสงบมาใหพ้ี่นอ้งชาวดอนสักอยา่งทัว่ถึง ส่วนหน่ึงของการจดัขบวนเรือพระซ่ึงจะขาด
เสียไม่ไดก้็คือท่ีส าหรับแขวนขนมตม้ ส าหรับขนมตม้น้ีเป็นขนมบุญท่ีมกัจะท าคู่กบังานบุญตาม
ประเพณีของภาคใต ้มีลกัษณะเป็นขา้วเหน่ียวน่ึงใส่กะทิ ห่อดว้ยใบพอ้ (ใบปาลม์ชนิดหน่ึง) เป็นรูป
สามเหล่ียม แลว้น ามาร้อยเป็นพวงหลายๆช้ิน ดงัภาพท่ี 4.24 
 

 
 
ภาพที ่4.24แสดงขนมตม้ ขนมท่ีใชใ้นการประกอบพิธีชกัพระ 
 
 4.2.3.3 ประเพณีงานบุญเดือนสิบ  
 ประเพณีงานบุญเดือนสิบเป็นงานบุญประเพณีอีกงานหน่ึงท่ีส าคญัของชาวดอนสัก
และของคนภาคใต ้จุดมุ่งหมายส าคญัในการจดัประเพณีงานบุญเดือนสิบ หรือสารทเดือนสิบ (ใน
ภาษาทอ้งถ่ินภาคใต ้เรียกว่า “วนัรับส่งตายาย) น้ี ก็เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ หรือเครือญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้  
 ตามความเช่ือเบ้ืองหลงัของการจดัประเพณีงานบุญเดือนสิบ คือ ในช่วงเดือนสิบตาม
ปฏิทินจนัทรคติ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือเครือญาติจะไดรั้บการปล่อยออกจากนรกภูมิ ท่ี
ดวงวิญญาณนั้นถูกจองจ าอยู่เน่ืองจากผลกรรมท่ีเคยกระท าไวใ้นขณะท่ียงัมีชีวิต โดยจะเร่ิมปล่อย
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ดวงวิญญาณออกจากนรกภูมิ ในวนัแรม 1 ค  ่าเดือน 10 เพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นกลบัมายงัโลก
มนุษย ์ 
 ผูอ้าวโุสในชุมชนไดอ้ธิบายถึงจุดประสงคใ์นการจดัประเพณีบุญเดือนสิบของคนใน
ชุมชนดอนสักว่า เพื่อให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและดวงวิญญาณท่ีไร้ญาติ ได้มารับส่วนบุญ
กุศลจากลูกหลานญาติพี่น้อง ซ่ึงไดเ้ตรียมการอุทิศไวใ้ห้ ดว้ยการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อผู ้
ล่วงลบัไปแลว้ หลงัจากนั้นดวงวิญญาณเหล่าน้ี กจ็ะกลบัไปยงันรกภูมิอีก ในวนัแรม 15 ค  ่า เดือน 10 
 ส าหรับช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีบุญเดือนสิบ จะมีข้ึน
ในช่วงระหว่างวนัแรม 1 ค ่าถึงแรม 15 ค  ่าเดือนสิบของส่วนใหญ่แลว้จะตรงกบัเดือนกนัยายนของ
ทุกปีแต่ส าหรับวนัท่ีชาวใตม้กัจะ นิยมท าบุญน้ีกนัมากก็คือวนัแรม 13-15 ค ่า คนในชุมชนต าบล
ดอนสักใหค้วามส าคญักบังานบุญเดือนสิบมาก จะเห็นไดจ้ากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มกัจะอบรมสั่งสอนและท า
ตวัเป็นตวัอยา่งใหลู้กหลานเห็นเป็นประจกัษม์าตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะ ปู่ ยา ตายาย พอ่แม่และญาติ
ผูใ้หญ่ มกัจะชวนลูกหลานไปท าบุญหรือไปร่วม  “ชิงเปรต” (แยง่ส่ิงของท่ีใชท้  าบุญ) กนัท่ีวดัอยา่ง
พร้อมหน้าพร้อมตากนั เม่ือใกลถึ้งวนัท าบุญทุกครอบครัวจะตระเตรียมขา้วของ อุปกรณ์ต่างๆให้
พร้อมผูท่ี้ไปอาศยัอยู่ต่างถ่ินจะเร่ิมทยอยเดินทางกลบับา้นเพื่อไปร่วมพิธีท าบุญอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตากนันบั ถือเป็นงานรวมญาติท่ีส าคญังานหน่ึง 
 เม่ือไดส้อบถามถึงรายละเอียดของพิธีกรรมงานบุญเดือนสิบจากผูรู้้ในชุมชน ไดรั้บ
การอธิบายว่า ในวนัแรม 1 ค ่า เดือนสิบ ชาวบา้นจดัอาหารหวานคาวไปท าบุญถวายพระภิกษุสงฆ์
ตามวดัวาอารามต่างๆเพื่อตอ้นรับการกลบัมาของตายาย ในการจดัส ารับอาหารน้ี ซ่ึงเรียกกนัใน
ภาษาถ่ินวา่“จดัหมรับ”โดยมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม ดงัน้ี 
 1) วนัเตรียมการหรือวนัจ่ายอยูใ่นช่วงเวลาก่อนวนัแรม 1 ค ่า ประมาณ 15-
20 วนัเป็นช่วงของการเตรียมการจบัจ่ายใชส้อยซ้ืออาหาร ขนม ส่ิงของเคร่ืองใชส้ าหรับการท าบุญ 
 2) การจดัหมรับ ส่วนใหญ่จะจดักนัในวนัแรม 14 ค ่า เดือนสิบภาชนะท่ีใช้
จดัหมรับนิยมใชก้ระบุงทรงเต้ีย สานดว้ยตอกไมไ้ผใ่นหมรับจะประกอบดว้ยขา้วสาร ปลาเคม็ ผกั 
ผลไม ้กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น ้ าตาลหมากพลู ยาสามญัประจ าบา้น และธูปเทียน โดยมีส่ิงส าคญั
ท่ีตอ้งจดัใส่หมบั คือ ขนม 5 อยา่งซ่ึงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของงานเดือนสิบประกอบดว้ย 
 (1) ขนมพอง เป็นสัญลกัษณ์แทนแพส าหรับใชล่้องขา้มห้วงมหรรณพ
ตามคติพทุธศาสนา 
 (2) ขนมลาแทนเคร่ืองนุ่งห่มแพรพรรณ 
 (3) ขนมกงหรือขนมไข่ปลาแทนเคร่ืองประดบั 
 (4) ขนมดีซ าแทนเงินส าหรับใชจ่้าย 
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 (5) ขนมบา้แทนลูกสะบา้ส าหรับผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ใชเ้ล่นสนุกสนานใน
วนัสงกรานตห์รือวนัวา่ง 
 3) การยกหมรับหรือการถวายภตัตาหารเม่ือจดัหมรับเสร็จแลว้โดยจะมีการ
ยกหมรับไปวดัและถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุสงฆใ์นวนัแรม 15 ค ่าเรียกว่า “งานหลองหมรับ” ใน
ภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นชุมชนเกาะแรต 
 4) การตั้งเปรต เม่ือมีการยกหมรับถวายภตัตาหารท าบุญเล้ียงพระและท า
บงัสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บุรพชนแลว้ จะมีพิธีการ “ตั้งเปรต” ซ่ึงแต่เดิมจะกระท าโดยการน าเอา
อาหารอีกส่วนหน่ึงไปวางไวต้ามท่ีต่างๆท่ีคาดวา่เปรตจะเดินผา่น เช่น ตรงทางเขา้วดับา้ง ริมก าแพง
วดับา้งตามโคนตน้ไมท้ั้งในวดัและนอกวดั เป็นตน้ ต่อมาในระยะหลงัไดมี้การสร้างตั้งร้านสูง
พอสมควรเรียกว่า “หลกัเปรต” หรือ บางท่ีเรียกว่าศาลาเปรต หรือ ร้านเปรตก็มี เพื่อน าขา้วปลา
อาหารท่ีใส่กระทงหรือภาชนะต่างๆไปตั้งไวส้ าหรับเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ เขา้ใจว่าท่ีสร้างร้านเปรต
ให้สูงคงเพื่อความสะดวกแก่เปรตในการบริโภค เพราะมีความเช่ือกนัว่าเปรตมีรูปร่างสูงไม่ตอ้ง
กม้ๆ เงยๆ เวลากินอาหารท่ีลูกหลานเซ่นไหว ้
 การจดัอาหารหวานคาวจะจดัอาหารชนิดท่ีคาดว่าบรรพบุรุษ ชอบอย่างละนิดละ
หน่อยขนมท่ีส าคญัขาดท่ีไม่ได ้คือ ขนม 5 อยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ เม่ือตั้งอาหารส าหรับเปรตบนร้าน
เปรตเสร็จแลว้จะน าสายสิญจน์ท่ีพระสงฆจ์ดัไวเ้พื่อท าพิธีบงัสุกุลมาผกูไวก้บัร้านเปรตแผส่่วนบุญ
กุศลแก่บรรพบุรุษ เม่ือเสร็จพิธีสงฆแ์ละเก็บสายสิญจน์แลว้ ผูค้นทั้งหญิงชายคนเฒ่าคนแก่ หนุ่ม
สาวและเด็กๆ ก็จะกรูกนัเขา้แยง่ชิงอาหารท่ีตั้งไวบ้นร้านเปรต เรียกว่า“ชิงเปรต” ซ่ึงการชิงเปรตน้ี
สร้างความสนุกสนาน คร้ืนเครง เฮฮาของหนุ่มสาวและเด็กเน่ืองจากมีความเช่ือว่าของท่ีเหลือจาก
การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ถา้ใครได้กินก็จะได้รับกุศลแรงเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
หลงัจากท าพิธีในวดัเสร็จก็จะมีการแข่งขนัเรือพาย ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงประเพณีท่ีชาวดอนสัก
ใหค้วามส าคญั 
 ในปัจจุบนัเทศบาลเมืองดอนสักได้จดับริการท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีแห่งวฒันธรรมอนั
เก่ียวเน่ืองกบังานบุญประเพณีเดือนสิบเพื่อสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว โดยจดับริการเรือ
หางยาวพาเท่ียวชมความงามของอ่าวดอนสัก เพื่อช่ืนชมวิถีชีวิตของคนพื้นถ่ินอันเรียบง่าย
โดยเฉพาะวิถีของชาวประมงพื้นบา้น อนัเป็นเอกลกัษณ์จากนั้นจึงพาข้ึนฝ่ังแวะสักการะศาลเจา้เกาะ
แรต ในชุมชนบา้นเกาะแรต ก่อนแวะชิมมะพร้าวน ้ าหอมท่ีเล่ืองช่ือของชุมชนทอ้งอ่าวย  าสาหร่าย
ผมนางอาหารพื้นบา้นรสเลิศของชุมชนบางน ้ าจืดชมการเล้ียงปลากะพงในกระชงัของชุมชนนางก า 
และปิดทา้ยดว้ยการรับประทานอาหารทะเลสดๆรวมทั้งปลากะพงเป็นเมนูม้ือค ่าพร้อมด่ืมด ่ากบั
บรรยากาศยามอาทิตยอ์สัดงลาลบัขอบดอนสักแต่น่าเสียดายท่ีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวลกัษณะ
น้ีมีเพียงปีละคร้ังเท่านั้น 
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 4.2.4 ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 
 ความสัมพนัธ์ของคนดั้งเดิมในแต่ละชุมชนของต าบลดอนสัก ส่วนใหญ่เป็นความสัมพนัธ์
เชิงเครือญาติ ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายมีปู่ย่าตายายอาศยัรวมกบัสมาชิกรุ่นลูกรุ่น
หลาน ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวให้ความส าคญักบัผูใ้หญ่ และมีการสอนให้ลูกหลานให้
เคารพผูใ้หญ่ แมใ้นปัจจุบนั คนทั้ง 3 วยั ไดแ้ก่วยัเด็ก วยัผูใ้หญ่ และวยัผูสู้งอาย ุก็ยงัไดมี้การรวมตวั
อยูแ่ละพร้อมหนา้พร้อมตากนัในวนัสงกรานตแ์ละเทศกาลประเพณีงานบุญเดือนสิบ นอกจากน้ีใน
ชุมชนเดียวกนัยงัมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติกนัสูง มาในระยะหลงัเท่านั้นท่ีมีคนนอกเขา้มาอาศยั
ออยูม่ากข้ึน 

การรวมตวักนัเป็นครอบครัวใหญ่และการมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติสูงดงักล่าวน้ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากในอดีตคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ดว้ยการท าสวนยางพาราและการ
ประมงพื้นบา้นเป็นหลกัในพื้นท่ีชุมชนหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง แมจ้ะมีชาวบา้นบางส่วนประกอบอาชีพ
รับจา้งบา้ง ก็มกัจะเป็นการไปท างานรับจา้งในพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงันั้นจึงอาศยัอยู่ในชุมชนและมีคน
ในครอบครัวช่วยกนัดูแล โดยมกัมีจะมีปู่ยา่ หรือตายายอยูบ่า้นเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลลูกหลาน หากเม่ือมี
งานใหญ่ท่ีเกินก าลงัของแต่ละครอบครัว ญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้นกจ็ะร่วมลงแรงช่วยเหลือกนั 
 เม่ือสอบถามถึงความคิดเห็นต่อการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ความเป็นครอบครัวใหญ่ของ และ
ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติของคนในชุมชนในปัจจุบนัว่ายงัคงเป็นเหมือนในอดีตหรือไม่เพียงใด 
ผูสู้งอายุท่านหน่ึงได้อธิบายว่า ปัจจุบนัมีเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปจาก
เม่ือก่อน การอยูเ่ป็นครอบครัวใหญ่มีนอ้ยลงและความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติไม่ไดแ้น่นแฟ้นเหมือน
แต่ก่อน โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากท่ีมีความเจริญดา้นต่างๆ เขา้มาในชุมชนอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจ
ของชุมชนไปผกูกบัระบบตลาดมากข้ึน ครอบครัวบางครอบครัวจึงตอ้งด้ินรนเพื่อหารายไดม้าหล่อ
เล้ียงครอบครัว จึงท าให้ความเป็นอยู่ในลกัษณะครอบครัวใหญ่ไดแ้ปรเปล่ียนไปตามกาลเวลาซ่ึง
ผูว้ิจยัจะอธิบายการเปล่ียนแปลงทางครอบครัวและเครือญาติ ใหห้วัขอ้การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต
อีกคร้ังหน่ึงจากขอ้มูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนต าบลดอนสักท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า 
ความเป็นอยูข่องผูค้นในชุมชนต าบลดอนสักในอดีตเป็นไปอยา่งเรียบง่าย มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีศาสนาและความเช่ือเป็นตวัเช่ือมร้อยการด าเนินชีวิตดา้นต่างๆเขา้
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน แมใ้นปัจจุบนัลกัษณะบางอยา่งไดเ้ปล่ียนแปลงไปบา้ง แต่ยงัคงเหลือให้
ไดเ้ห็นและสัมผสัพอสมควร หากผูใ้ดไดมี้โอกาสไปเยือนชุมชนก็ยงัคงไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตท่ีเรียบ
ง่าย และอธัยาศยัไมตรีของผูค้นท่ีมีความเป็นมิตร รวมทั้งกิจกรรมเชิงประเพณีต่างๆ หากตรงกบั
ช่วงเวลาท่ีถือปฏิบติักนั กิจกรรมเชิงประเพณีท่ีเช่ือมโยงกบัความเช่ือและศาสนามีความส าคญัต่อวิถี
กาด าเนินชีวิต และการปรับตวัของคนในชุมชนน้ี 
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4.3 การวเิคราะห์การพฒันาการท่องเที่ยว 
 
 การรวบรวมขอ้มูลการส่งเสริมและการพฒันาการท่องเท่ียว ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 ของ
การศึกษาคือ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยใช้วิธีการส ารวจ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว ทั้งในระดบัโลก ระดบัประเทศ และระดบั
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตลอดจนการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลดอนสัก และน าเอาเทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และเขียนอธิบายเชิงพรรณนา มาใชใ้นการอธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนจากการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงชุมชนต าบล
ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จากการท่องเท่ียว ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้จ  าแนกออกเป็น 5 
ประเด็นท่ีส าคญั คือ 1) แนวโนม้ทางการท่องเท่ียวระดบัโลก 2) สถานการณ์ท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย 3) สถานการณ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานีจากนโยบายการท่องเท่ียว 4) 
วิเคราะห์จุดเด่นด้านคมนาคมของจังหวดัสุราษฏร์ธานี และ 5) สถานการณ์การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองดอนสกัจากนโยบายการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ดงัต่อไปน้ี 
 
 4.3.1 แนวโน้มทางการท่องเที่ยวระดับโลก 
 ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2557) ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ไดว้่า กระแสความนิยมทางการท่องเท่ียว มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงองคก์าร
ท่องเท่ียวโลกของสหประชาชาติ (World Tourism Organization : UNWTO) ไดมี้การพยากรณ์ โดย
อา้งอิงจากขอ้มูลการท่องเท่ียวระดบัโลกในแต่ละปีไว ้และประมาณการไวว้่า เม่ือถึงปี พ.ศ. 2563 
จะมีนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศ เพิ่มจ านวนสูงถึงราว 1,600 ลา้นคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโนม้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม คือภูมิภาคเอเชียตะวนัออก กลุ่มประเทศแปซิฟิก และเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ซ่ึงประเทศไทยถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีเป็นจุดหมายของนกัท่องเท่ียว จากขอ้มูลสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวในระดบัโลก และปัจจยัการส่งเสริมการท่องเท่ียว ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โอกาส ของประเทศ
ไทยในการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว ไวด้งัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.2แสดงแนวโนม้การท่องเท่ียวระดบัโลกต่อประเทศไทย 
 

ปัจจัยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แนวโน้มการท่องเที่ยวต่อประเทศไทย 

การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเน่ือง 

 จากการรวบรวมขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวและ
กีฬา ปี พ.ศ. 2555-2559 สามารถวิเคราะห์ไดว้่า แนวโนม้จ านวน
นกัท่องเท่ียว จากทัว่โลกมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีองคก์าร
การท่องเท่ียวโลกหรือ (World Tourism Organization : UNWTO)
ไดค้าดการณ์ว่าจะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางระหว่างประเทศ
ทัว่โลกรวมทั้งส้ินประมาณ 900 - 920 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ใน
ทุกปีก่อใหเ้กิดรายไดด้า้นการท่องเท่ียวทัว่โลกประมาณ 870 - 880 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวประเทศไทย
มากท่ีสุด 3ประเทศแรก ได้แก่ นักท่องเท่ียวจากประเทศจีน 
4,623,806คน ตามด้วยมาเลเซีย 2,644,052 คน และรัสเซีย 
1,603,813 คน(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
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ตารางที่ 4.2(ต่อ) 
 

ปัจจัยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แนวโน้มการท่องเที่ยวต่อประเทศไทย 

การจัดท าความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 จากการรวบรวมขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวและ
กีฬา ปี พ.ศ. 2555-2559 สามารถวิเคราะห์ไดว้่า การจดัท าขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศและพนัธกรณีต่างๆท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพ
ในการรองรับ และการแข่งขนัเพิ่มสูงข้ึนโดยในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจคร้ังน้ีได้มีการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศและ
พนัธกรณีต่างๆ ข้ึน ส่งให้ให้ประเทศไทยสามารถด าเนินนโยบาย
การคา้เชิงรุกและการขยายตลาดนักท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน จากการ
รวบรวมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 
2555-2559 พบว่าปัจจุบนัประเทศไทยมีขอ้ผูกพนัในภาคการคา้
บริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีทั้ งในระดับพหุภาคีระดับ
ภูมิภาคและระดบัทวิภาคีประกอบดว้ย   
 1.) ความตกลงภาคการคา้บริการท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจามี
ทั้งส้ิน 9 ความตกลง 
 2.) ความตกลงภาคการคา้บริการท่ีมีผลบงัคบัใช้แลว้กบั
ประเทศคู่คา้ต่างๆมีทั้งส้ิน 4 ความตกลง 
กรมเจรจาธุรกิจการคา้ปี พ.ศ. 2553 ไดจ้ดัท าความตกลงใน3 ระดบั 
ประกอบดว้ย  
 1.) พหุภาคีไดแ้ก่ความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บริการ 
(GATS) 
 2.) ระดบัภูมิภาคไดแ้ก่กรอบความตกลงการคา้บริการใน
กลุ่มอาเซียน (AFAS) 
 3.) ระดบัทวิภาคีไดแ้ก่ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุ่น (JTEPA) และความตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(TAFTA) (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แนวโน้มการท่องเที่ยวต่อประเทศไทย 

กลุ่มผู้สูงวยัทีม่ีจ านวนเพิม่ขึน้  การรวบรวมข้อมูลกลุ่มของผู ้สูงว ัยท่ีมีโอกาสเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในช่วงปีพ.ศ. 
2563 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดมี้การคาดการณ์วา่จะมีผูสู้ง
วยัช่วงอาย ุ 60 - 65 ปีเพิ่มข้ึนเป็นสามเท่าของปัจจุบนัคือประมาณ 
700 ลา้นคนโดยเฉพาะผูสู้งอายุจากประเทศท่ีพฒันาแลว้เช่นญ่ีปุ่น
เยอรมนัฝร่ังเศสองักฤษเป็นต้นทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายเุป็นโอกาสในการพฒันาระบบบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุเช่น
บริการสปาบริการระบบสาธารณสุขซ่ึงประเทศไทยไดมี้การเตรียม
ความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวเหล่าน้ี ด้วยการวาง
ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวระยะยาว ของกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 

กลุ่ ม ผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

 การรวบรวมขอ้มูลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา 
ปี พ.ศ. 2555-2559 ท าใหส้ามารถวิเคราะห์ไดว้่า การเติบโตรวมของ
ตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทัว่โลกและภูมิภาคเอเชียมีอตัราท่ีสูง
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทางกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดป้ระมาณ
การการเติบโต ไวท่ี้ 20% ของนกัท่องเท่ียวในกลุ่มน้ี ทั้งน้ีปัจจยัท่ี
ผลักดันตลาดท่ีส าคัญได้แก่แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากรศาสตร์อตัราค่ารักษาพยาบาลและระยะเวลาการรอเขา้รับ
การรักษาในประเทศต่างๆท่ีเพิ่มสูงข้ึนความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ทางการแพทยแ์ละการเพิ่มข้ึนของประเทศผูใ้หบ้ริการทางสุขภาพท่ี
ส าคญัในภูมิภาคต่างๆ (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2557) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แนวโน้มการท่องเที่ยวต่อประเทศไทย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
มี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วทีชั่ดเจน 

 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีการจดัท ายุทธศาสตร์
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพ.ศ. 2555 - 2559 ข้ึนมารองรับการ
พฒันา ดว้ยยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถของการท่องเท่ียว 
เพื่อสนับสนุนการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวของประเทให้อยู่ใน
ระดบัแนวหนา้ในระดบันานาชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
 4.3.2 สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้จ  าแนกประเด็นท่ี

ส าคญัและส่งผลต่อการส่งเสริม รวมทั้งพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย ออกเป็น 6 ดา้น อนั

ประกอบดว้ย 1) ดา้นจ านวนนักท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2) ดา้นแหล่งรายไดจ้าก

นักท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 3) ด้านศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว 4) ด้าน

ความสามารถในการแข่งขนัทางการท่องเท่ียว 5) ดา้นแนวโนม้การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ

ของคนไทย และ6) ดา้นการเปิดโอกาสใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน 

 4.3.2.1 ดา้นจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
 ขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 2555-2559 สามารถวิเคราะห์
ไดว้่า จ  านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยในระยะ 
5 ปีท่ีผา่นมาของประเทศไทย พบวา่ ในปีพ.ศ.2549 มีนกัท่องเท่ียวราว 13,821,802 คนและในปีพ.ศ. 
2553 ไดเ้พิ่มจ านวนสูงข้ึนเป็น 15,841,683 คนเป็นปีท่ีประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวสูงสุด (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2553) ส าหรับรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีความสอดคลอ้งกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวคือ
เพิ่มข้ึนจาก482,319.17 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2549 เป็น 585,961.80 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2553 (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2553) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในช่วงเวลาดงักล่าวประเทศไทยประสบปัญหาดา้นการเมือง
และเศรษฐกิจแต่ยงัคงรักษาจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยสถานการณ์
เชิงลบส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวลดลงในระยะเวลาสั้นๆและจะกลบัเขา้สู่สถานการณ์ปกติในระยะเวลา
ไม่นานนักทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในปะเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 
2549 จนถึงปี พ.ศ. 2553 ไวด้งัแผนภาพท่ี 4.25 
 
ล้าน
คน 
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ภาพที ่4.25แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 
 
 4.3.2.2 ดา้นแหล่งรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
 นักท่องเท่ียวยุโรปเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
นกัท่องเท่ียวอาเซียนมีแนวโนม้ท่ีจะมีความส าคญัต่อประเทศไทยเพิ่มข้ึนจากขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์
การท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 2555-2559 ท าให้สามารถวิเคราะห์ไดว้่านักท่องเท่ียวอาเซียนมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีจ านวนมากท่ีสุดในปี 2553 คือ 4,415,789 คนหรือร้อยละ 27.8 
ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมดรองลงมาคือนกัท่องเท่ียวในกลุ่มยโุรป ร้อยละ 27.4 และเอเชียตะวนัออก
ร้อยละ 23.1 ตามล าดบั (กรมการท่องเท่ียว, 2553) จ าแนกนกัท่องเท่ียวตามรายประเทศพบว่า
นกัท่องเท่ียวจากมาเลเซียมีจ านวนมากท่ีสุดรองลงมาคือนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนญ่ีปุ่นสหราช
อาณาจกัรและเกาหลีตามล าดบัส าหรับรายไดจ้ากการท่องเท่ียวพบว่านกัท่องเท่ียวภูมิภาคยโุรปเป็น
กลุ่มท่ีก่อให้เกิดรายไดม้ากท่ีสุด 227,679.09 ลา้นบาทรองลงมาคือนักท่องเท่ียวจากกลุ่มเอเชีย
ตะวนัออก 110,265.92 ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2553) ถึงแมว้่านกัท่องเท่ียวยโุรปจะมีจ านวน
น้อยกว่านักท่องเท่ียวเอเชียตะวนัออกและนักท่องเท่ียวอาเซียนแต่ก็มีการใช้จ่ายท่ีมากกว่าดัง
แผนภาพท่ี 4.26 
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ภาพที ่4.26แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามประเทศเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2552 –2555 
 
 4.3.2.3 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว  
 เม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพและความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียวของประเทศไทย 
จากขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 2555-2559 ท าให้วิเคราะห์ไดว้่าดชันีแบ
รนดป์ระเทศ (Country Brand Index, CBI) ปีพ.ศ. 2553 ระบุแบรนดป์ระเทศไทยติดอนัดบั 1 ใน 10 
สุดยอดแบรนดป์ระเทศจ านวน5 สาขาไดแ้ก่อนัดบั 1 ดา้นความคุม้ค่าเงินอนัดบั 4 ดา้นอาหารอนัดบั 
6 ดา้นชายหาดอนัดบั 8 ดา้นแหล่งท่องเท่ียวยามค ่าคืนและอนัดบัท่ี 5 แหล่งชอ้ปป้ิงนอกจากน้ีเม่ือ
พิจารณาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยกบัประเทศในทวีปเอเชียโดยพิจารณาจาก
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและนักท่องเท่ียวรู้จกักนัดีพบว่านักท่องเท่ียวรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยจ านวนประมาณ 100 แห่งรองจากประเทศจีนญ่ีปุ่นและอินเดียตามล าดบัโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) 
 4.3.2.4 ดา้นความสามารถในการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเ ท่ียว  ของประเทศไทยมีขีด
ความสามารถอยู่ในระดบัสูง โดยจาการรวบรวมขอ้มูลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา ปี 
พ.ศ. 2555-2559 ท าใหท้ราบว่า ประเทศไทยมีความสามรถในการแข่งขนั อยูใ่นอนัดบั 41 ของโลก 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากผลการส ารวจของ(World Economic Forum)ในปีพ.ศ. 2553 ทั้งน้ีเม่ือไดว้ิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆทั้งทวีปเอเชียและแปซิฟิคปรากฏว่า ประเทศไทยเป็นรองแค่เพียง
ประเทศสิงคโปร์ท่ีอยูใ่นอนัดบั 10 ฮ่องกงอยูใ่นอนัดบั 12 ออสเตรเลียอยูใ่นอนัดบั 13 นิวซีแลนด ์
อยูใ่นอนัดบั 19 ญ่ีปุ่นอยูใ่นอนัดบั 22 เกาหลีใตอ้ยูใ่นอนัดบั 32 มาเลเซียอยูใ่นอนัดบั 35 ไตห้วนัอยู่
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ในอนัดบั 37 และประเทศจีนอยูใ่นอนัดบั 39 ซ่ึงประเทศไทยนั้นอยู่ในอนัดบัท่ีดีกว่าประเทศ
อินโดนีเซียท่ีอยูใ่นอนัดบั 70 และเวียดนามท่ีอยูใ่นอนัดบั 80 อยา่งไรก็ตามประเทศต่างๆเร่ิมมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึนเช่นจีนอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นตน้ 
 4.3.2.5 ดา้นแนวโนม้การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทย 

จากการวิเคราะห์แนวโนม้การเดินทาง เพื่อการท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทย
มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเห็นได้จาก การผลกัดันนโยบายและมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนอาทินโยบายการให้หน่วยงานภาครัฐปรับแผนการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาดูงานภายในประเทศแทนต่างประเทศการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้ทางการ
ท่องเท่ียวทั้งของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนไดช่้วยใหส้ถานการณ์การท่องเท่ียว
ของคนไทยยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยนักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี
กรุงเทพฯอยุธยาสุราษฏร์ธานี เชียงใหม่สงขลาสุพรรณบุรีอุดรธานี กระบ่ี ตรัง นครราชสีมาและ
ภูเกต็ตามล าดบั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)  
 4.3.2.6 ดา้นการเปิดโอกาสใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์ถึงการเปิดโอกาสให้กบัชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียวมากข้ึน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 ท าให้
วิเคราะห์ไดว้่า รัฐบาลให้สิทธิกบัชุมชนในการอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติโดยการส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
จดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ิมมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวชุมชนมีความเขม้แขง็
เพิ่มข้ึนจาการรวบรวมขอ้มูลแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวและกีฬา ปี พ.ศ. 2555-2559 ท าใหท้ราบ
ว่า ดชันีความเขม้แขง็ของชุมชนยงัมีการปรับตวัดีข้ึนตลอด 5 ปีท่ีผา่นมาจากร้อยละ 59.5 ในปีพ.ศ. 
2555 เป็นร้อยละ 68.9 ในปีพ.ศ. 2556 อนัเน่ืองจากการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รชุมชนและ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอยา่งไรก็ตามในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวโครงสร้าง
การบริหารจดัการยงัขาดเสถียรภาพขาดองคก์รกลางท่ีมีอ านาจในการบงัคบัใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กระท าตามแผนรวมและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ชุมชนขาดความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการจัดการภูมิทศัน์และการวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ินการลงทุนดา้นการท่องเท่ียวเนน้การก่อสร้างมากกว่าการจดัการภูมิทศัน์
และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานทุกระดบัท าให้การพฒันาการท่องเท่ียว
ขาดความเช่ือมโยงระหว่างทอ้งถ่ินจงัหวดักลุ่มจงัหวดัและประเทศ (กรมการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาทั้ง 6 ดา้น จะเห็นไดว้่าจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีมีความโดดเด่นทั้ง
ทางดา้นสภาพภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และอุปนิสัยของคนในชุมชนท่ีมีมิตรไมตรี จึงเป็นท่ีนิยม
ของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก และนกัท่องเท่ียวชาวไทย เพราะมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 
เพียงประมาณ 700 กิโลเมตร และมีศกัยภาพดา้นการคมนาคมท่ีดี ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน ้ า 
ผนวกกบัการมีธรรมชาติทางทะเลท่ีสวยงาม จนเรียกไดท้วา่เป็น “เมืองสวรรคข์องนกัท่องเท่ียว” ซ่ึง
สะทอ้นจากขอ้มูลจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในแต่ละปีค่อนขา้งสูง ดงัขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้
รวบรวมสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวในปี พ.ศ 2555 พบว่า มีนกัท่องเท่ียวชายทะเลภาคใต้
รวมทั้งส้ิน จ านวน 11,683,026 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่สูงถึงร้อยละ 56.7 หรือราว 6,622,776 ราย ได้
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัชายทะเลจงัหวดัภูเก็ต รองลงมาไดเ้ดินทางท่องเท่ียวในชายทะเล จงัหวดั
กระบ่ี จ านวน 1,340,851 คิดเป็นร้อยละ 11.5 และมีจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวยงั
ชายทะเลจงัหวดัสุราษฏร์ธานี คือเกาะสมุยและเกาะพงนั จ านวน 1,322,218 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.3 
ของนักท่องเท่ียวทั้ งหมดท่ีได้เดินทางมาท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ (แผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี พ.ศ. 2557-2560) ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3แสดงแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลภาคใตใ้น ปี 2555 
 

แหล่งท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 
ภูเกต็ 6,622,776 56.7 
กระบ่ี 1,340,851 11.5 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เกาะสมุย 702,180 6.0 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เกาะพงนั 620,038 5.3 
จงัหวดัอ่ืนๆ 2,397,181 20.5 
รวมทั้งภาคใต้ 11,683,026 100.0 

 
แหล่งที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557. 
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 4.3.3 สถานการณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวดัสุราษฏร์ธานีจากนโยบายการท่องเที่ยว 
 จงัหวดัสุราษฏร์ธานีตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีตอนกลางภาคใตข้องประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่
ตั้ งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์มีความส าคญัทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณีมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จาก
สภาพภูมิศาสตร์ท่ีอุดมสมบูรณ์และชยัภูมิท่ีเหมาะสม ส่งผลให้สุราษฏร์ธานีมีความเจริญรุ่งเรือง
สูงสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาค และบนเส้นทางแห่งการพฒันาสู่ความเจริญรุ่งเรืองมัง่คัง่ดงักล่าว จงัหวดั
สุราษฏร์ธานีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับพระบารมีแห่งบูรพมหากษตัริยท่ี์มีบทบาทยิ่งต่อสุราษฏร์ธานี 
แมแ้ต่ช่ือ “สุราษฏร์ธานี” ก็ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 
รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชทานนามให้ซ่ึง แปลว่า “เมืองแห่งคนดี” ดา้นศาสนาและประเพณี
วฒันธรรม มีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง มีผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม โบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลชั้น
น าระดับโลกดังนั้นผูว้ิจัย จึงได้น าขอ้มูลนโยบายของประเทศและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีในปี พ.ศ. 2557 – 2560 มาใชใ้นการวิเคราะห์ และ
อธิบายกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั ดงัตารางสรุปท่ี 4.4 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์และสรุปนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2557-2560 
 

จุดมุ่งหมาย 
แนวทาง 
การพฒันา 

รายละเอยีด ประเด็นในการพฒันา 

สังคมแห่ง 
ความสุข 
ด้านเศรษฐกจิ
มั่นคง 

พฒันาการ
ท่องเท่ียว  
วิสัยทศัน์ :  
สร้างเสน่ห์เมือง
สุราษฏร์ธานี 

1. จงัหวดัสุราษฏร์ธานี
มีทรัพยากรท่องเท่ียว 
(ทางทะเล) ระดบัโลก 
และทรัพยากรท่องเท่ียว
ทางบกท่ีเป็นท่ีนิยมมาก
ข้ึน 
2. รายไดห้ลกัของ
ท่องเท่ียวกระจุกใน
แหล่งท่องเท่ียวหลกั 
ทางทะเล  
 

1)  การพัฒนาให้ เ กิดการกระจายของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว สู่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ภายใน
จงัหวดั  
2) การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียว 
3) การพฒันาเมืองสุราษฏร์ธานีใหมี้เสน่ห์มาก
พอ ใหน้กัท่องเท่ียวพกัคา้งคืนก่อนเดินทางไป 
แหล่งท่องเท่ียวหลกั (สมุย/ภเูกต็)  
4) การพัฒนาศักยภาพท่องเท่ียวเสน่ห์
สุราษฏร์ธานี ใหเ้ป็นรูปแบบใหม่ท่ีชดัเจน เช่น 

4.1) การท่องเท่ียวทางทะเล 
4.2) การท่องเท่ียวสุขภาพ  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

จุดมุ่งหมาย 
แนวทาง 
การพฒันา 

รายละเอยีด ประเด็นในการพฒันา 

   4.3) การท่องเท่ียวผจญภยั 
4.4) การท่องเท่ียวศาสนา 
4.5) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

5) การผลกัดนังานเทศกาลประเพณีสู่ระดบัชาติ 
เช่น งานชักพระ ท่ีมีการสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน และผลกัดนัใหเ้กิดวนัพทุธทาสข้ึน 

6) การจดัแพค็เกจ โปรแกรมการท่องเท่ียว
เพื่อการกระจายรายได ้

สังคมแห่ง
ความสุข  
ด้านคมนาคม 

เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะบบ
โครงข่าย 
วิสัยทศัน์ :  
สร้างเสน่ห์เมือง
สุราษฏร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
เป็นศนูยก์ลางการ
เช่ือมโยงไปยงัจงัหวดั 
ต่างๆ ของ จงัหวดัท่ีมี
พ้ืนท่ีตั้งฝ่ังอ่าวไทย และ
อนัดามนั โดยสามารถ
พฒันาเป็นจุดเช่ือมต่อ
การเดินทางและ
ท่องเท่ียวโดยมี
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พร้อมทั้ง 4 ระบบ และ
มีการขยายตวัของเมือง
รวดเร็ว เกิดปัญหา
การจราจร  

1) การจดัระบบการขนส่ง ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ เมือง และชุมชน 
2)การสร้างระบบเช่ือมต่อ การเดินทาง ทั้ง 4 
ระบบ  

2.1) ระบบขนส่งทางอากาศ  
2.2) ระบบขนส่งทางรถไฟ  
2.3) ระบบขนส่งทางถนน  
2.4)ระบบขนส่งทางน ้า  

3) การสร้างศนูยบ์ริการเช่ือมต่อการบริการครบ
วงจร  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

จุดมุ่งหมาย 
แนวทาง 
การพฒันา 

รายละเอยีด ประเด็นในการพฒันา 

สังคมแห่ง
ความสุข  
ด้านทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม
สมดุล 

จัดการทรัพยากร
ตน้น ้า ชายฝ่ัง บน
เกาะและมลพิษ
แหล่งท่อง เ ท่ียว 
ตลอดจนชุมชน  
วิสัยทศัน์ :  
สร้างเสน่ห์เมือง
สุราษฏร์ธานี 

1. การใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเท่ียวท าใหมี้
ความ เส่ือมโทรม 
(เกาะสมุย เกาะพงนั 
และเกาะเต่า) ควร
ก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสม 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม ้ตน้นา้ ส่งผลต่อ
ภยัพิบติัในพ้ืนท่ี ควร
เตรียมความพร้อม 
 

1) การสร้างรูปแบบการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียว  
2)  การส ร้ าง รูปแบบการจัดการมลพิษ ท่ี
เหมาะสม  
3) การสร้างมาตรการทางกฎหมาย (อปท.) 
อยา่งเป็นระบบ  
4) การสร้างระบบฐานข้อมูลของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
5) การจดัการทรัพยากรตน้น ้า และป่าไม ้ 
6)  ก า ร ส ร้ า ง ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สังคมแห่ง
ความสุข  
ด้านภยัพบิัติ 

คว ามพ ร้ อม ใน
การเตือนภยัต่อภยั
พิบติั 
วิสัยทศัน์ :  
สร้างเสน่ห์เมือง
สุราษฏร์ธานี 

ความเส่ียงดา้นภยัพิบติั
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มี
หลายรูปแบบ ทั้ง
อุทกภยั วาตภยั ดิน
โคลนถล่ม ตอ้งจดัการ
ตามลกัษณะพ้ืนท่ีและ
ขบัเคล่ือน โดยกลไก
ภาคประชาชน  

1) การสร้างระบบฐานขอ้มูลการเตือนภยัพ้ืนท่ี
เส่ียง  
2) การสร้างความพร้อมระบบเตือนภัย 
อุปกรณ์/ในพ้ืนท่ี (160 แห่ง)  
3) การสร้างความพร้อมดา้นการจดัการ  

 

 
 4.3.4 วเิคราะห์จุดเด่นด้านคมนาคมของจังหวดัสุราษฏร์ธานี 
 ขอ้มูลนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี พ.ศ. 2557 – 2560 สามารถ
วิเคราะห์ไดว้่า จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีการมุ่งเนน้ใหจ้งัหวดัเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง ดว้ยการพฒันา
เส้นทางคมนาคมทะเลฝ่ังอนัดามนั และฝ่ังอ่าวไทย ให้มีเส้นทางเช่ือมต่อกนัในจงัหวดัเพื่อให้เห็น
ความชดัเจนมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปการพฒันาเส้นทางคมนาคมของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ไวด้งั
ตารางท่ี 4.5ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.5แสดงจุดเด่นดา้นคมนาคมของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 

ระบบการขนส่ง รายละเอยีด 

ระบบการขนส่งทางน า้  การพฒันาเส้นทางคมนาคมทางน ้ าของจังหวดัสุราษฏร์ธานีมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการส่งเสริมให้มีเรือโดยสารวิ่งรับส่งในแม่น ้ าตาปี
และมีการคมนาคมขนส่งสินค้าทางทะเลจากกรุงเทพฯมาย ังจังหวัด
สุราษฏร์ธานีตลอดจนพฒันาระบบการขนส่งทางน ้ าระหว่างอ าเภอเมืองกบั
อ าเภอเกาะสมุยและเกาะพงนันอกจากน้ี ยงัมีการคมนาคมทางน ้ าโดยเรือ
เฟอร์ร่ีซ่ึงเป็นเรือโดยสารขา้มฟากขนาดใหญ่ระหว่างฝ่ังอ าเภอดอนสัก
เกาะสมุยเกาะพงนัและเกาะเต่ามีท่าเทียบเรือบริเวณปากน ้ าตาปี และคลอง
ท่าทอง ท่ีใช้ส าหรับเรือขนถ่ายสินค้าขนาดระหว่าง 2,000 – 3,000 ตัน 
จ านวน 18 ท่า 

ระบบการขนส่งทาง
รถไฟ 

 เส้นทางรถไฟสายใตผ้า่นทุกขบวน มีทั้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสารและลาน
ขนส่งสินคา้ แห่งเดียวในภาคใตร้ถไฟสายใตทุ้กขบวนผ่านสถานีสุราษฏร์ธานี
ในเขตอ าเภอพุนพินระยะทางกรุงเทพฯจนถึงสุราษฏร์ธานีประมาณ 650 
กิโลเมตรโดยสถานีรถไฟสุราษฏร์ธานีอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 
ประมาณ 14 กิโลเมตร 

ระบบการขนส่งทาง
รถยนต์ 

 การเดินทางระหว่างจังหวดัสุราษฏร์ธานีกับกรุงเทพมหานครและ
จังหวดัใกล้เคียงมีความสะดวกมีเส้นทางท่ีส าคญัคือทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 41 แยกจากถนนเพชรเกษมท่ีจงัหวดัชุมพรเขา้สู่จงัหวดั
สุราษฏร์ธานีต่อไปยงัจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลาแยกเขา้สู่ตวัเมือง
สุราษฏร์ธานีท่ีอ าเภอพุนพินโดยใชถ้นนสาย 401 มีเส้นทางหลกัเช่ือมโยง
จงัหวดัในภูมิภาค เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร และมีโครงข่ายมาตรฐานเช่ือม
ทุกพื้นท่ีอ าเภอ 

ระบบการขนส่งทาง
เคร่ืองบิน 

 จงัหวดัสุราษฏร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีท่าอากาศยาน 2 แห่ง ดว้ยกนั คือ ท่า
อากาศยานสุราษฏร์ธานี และเกาะสมุย มีเส้นทางบินเช่ือมโยงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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 4.3.5 สถานการณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองดอนสักจากนโยบายการ
พฒันาการท่องเทีย่วของจังหวดัสุราษฏร์ธานี 

 ดว้ยวิสัยทศัน์ของเทศบาลเมืองดอนสักท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ปี พ.ศ.2554 -2564 คือ “ดอนสักเมืองน่าอยูป่ระตูสู่อ่าวไทยกา้วไกลการท่องเท่ียว” และมี
พนัธกิจท่ีส าคญัต่อการพฒันา 3 ประการคือ(1) พฒันาอ าเภอสู่การเป็นเมืองน่าอยูแ่ละสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง(2) พฒันาอ าเภอสู่เมืองท่องเท่ียวและจุดเช่ือมโยง
การคมนาคมของเมืองชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยและ (3) พฒันาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพโดยเนน้การมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน .ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
 จะเห็นไดว้า่จุดเด่นของเทศบาลต าบลดอนสกัสอดคลอ้งกบัจุดเด่นของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
มีความสอดคลอ้งกนั ดงันั้น การเป็นเส้นทางการขนส่งคมนาคมทางบก และการขนส่งทางน ้ าท่ี
ส าคญัของประเทศ ส่งผลใหต้ าบลดอนสักเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีส าคญั ในการขนส่งนกัท่องเท่ียวไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล ชั้นน าของโลก เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง 
ตลอดจนหมู่เกาะต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 4.27 

 

 
 
ภาพที ่4.27 แสดงเส้นทางเช่ือมโยงการคมนาคมทางน ้าต  าบลดอนสกั 
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 ในปัจจุบนัพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสกัคือ มีท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีส าคญัของประเทศจ านวน 3 
ท่าเรือดว้ยคือ 
 1) ท่าเรืออเนกประสงคด์อนสกั 
 ขอ้มูลการสัมภาษณ์ นายกเทศบาลเมืองดอนสัก และคณะผูบ้ริหารเทศบาล ต่อการ
สร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงคด์อนสัก ท าใหท้ราบว่า เม่ือปี พ.ศ.2544 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร ท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฏร์ธานี โดยคร้ังนั้ น ได้มีนายนิพนธ์ แก้วพิทักษ์สกุล 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนสัก  ในขณะนั้ น  ท าการยื่นหนัง สือ ต่อ รัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เก่ียวกบัการขอรับการสนบัสนุน“งบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท่องเท่ียวอ าเภอดอนสัก อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเกาะพงนั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี” ดว้ยเหตุผลการ
เดินทางไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั ตอ้งเดินทางดว้ยเรือเฟอร์ร่ี ซ่ึงในขณะนั้นมีเพียงท่าเรือเอกชน
เพียงท่าเรือเดียวท าใหไ้ม่สามารถบริการรับส่งนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปเกาะสมุย และเกาะพงนั 
มีไม่เพียงพอ โดยในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาทางด้านคมนาคม การเดินทางไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทาง ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท่องเท่ียว อ าเภอดอนสัก อ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพงัน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 393,000,000 
บาทโดยขอรับการสนับสนุนจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและกรมเจา้ท่า และเม่ือวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน 2544 และไดมี้การจดัท าแผนงานโครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดย
เส้นทางในการใหบ้ริการคือ  
 (1) เส้นทางดอนสกั - หมู่เกาะอ่างทอง  
 (2) เส้นทางดอนสกั - เกาะววัตาหลบั  
 (3) เส้นทางดอนสกั - เกาะสมุย  
 (4) เส้นทางดอนสกั - เกาะพงนั 
 2) ท่าเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
 จากขอ้มูลในเวบ็ไซตบ์ริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั สืบคน้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ก านันต าบลดอนสัก รวมทั้งผูน้ าชุมชนนางก า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งของ
บริษัทราชาเฟอร์ร่ี จ  ากัด ท าให้ทราบว่า การด าเนินกิจการของบริษัทราชาเฟอร์ร่ี จ  ากัด มี
ความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้รุปไวด้งัตารางท่ี 4.6 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.6แสดงการด าเนินกิจการของบริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
 

การด าเนินธุรกจิ รายละเอยีดการด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2524 - บริษทัเร่ิมก่อตั้งคร้ังแรก โดยจดทะเบียนในช่ือ "บริษทั สมุย-ขนอม เฟอร์
ร่ี  จ  ากัด "ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ท่ี  ต าบลทอง เ นี ยน  อ า เภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยช่วงแรกเป็นการให้บริการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 

ปี พ.ศ 2528 - บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น "บริษทั สมุยเฟอร์ร่ี จ  ากดั" โดย
ใหบ้ริการเรือขา้มฟากเพื่อการโดยสารและการขนส่ง เส้นทางขนอม – เกาะ 
สมุย โดยคร้ังแรกมีเรือโดยสารเพียง 3 ล า 

ปี พ.ศ. 2542 - ต่อมาบริษทัได้ยา้ยสถานท่ีประกอบการ จากอ าเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช มาย ังพื้นท่ี ชุมชนนางก า อ า เภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ปี พ.ศ. 2544 - ท าการจดทะเบียนเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น "บริษทั บริหารสินทรัพยท่์าเรือ
ดอนสัก-สมุย จ ากดั" โดยใหบ้ริการทั้งในดา้นการเดินเรือและท่าเรือ 

ปี พ.ศ.2550 - ไดจ้ดทะเบียนโดยใชช่ื้อใหม่ "บริษทั บริหารสินทรัพยท่์าเรือดอนสัก-
สมุย จ ากดั (มหาชน)" เพื่อเตรียมพร้อมน าบริษทัเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2554 - ไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนช่ืออีกคร้ังนึงเป็น " บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี 
จ  ากดั มหาชน" และไดพ้ฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการ จนเป็นท่ียอมรับอยา่ง
กวา้งขวาง 

ปี พ.ศ. 2555 
ถึง ปัจจุบัน 

- ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ดา้นการประสิทธิภาพ 
และปลอดภยัท่ีสุดในระดบัสากล ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ มีท่าเรือของตนเอง
จ านวน 3 ท่า คือท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพงนั มีเรือ
เฟอร์ร่ีขา้มฟากจ านวน 14 ล า โดยให้บริการ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางดอน
สัก-เกาะสมุยและเส้นทางดอนสกั-เกาะพงนั 
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 3) ท่าเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั  
 จากขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั สืบคน้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 และจากการสัมภาษณ์ขอ้มูล ผูน้ าชุมชนบางน ้ าจืด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งของบริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี 
จ  ากดั ท าใหท้ราบวา่ การเขา้มาด าเนินธุรกิจของบริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั ไดเ้ร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 
จนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลาประมาณ14 ปี โดยผูว้ิจยัไดส้รุปการด าเนินของท่าเทียบเรือบริษทั
ซีทราน เฟอร์ร่ี จ  ากดั ไวด้งัตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.7แสดงการด าเนินกิจการของบริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
 

การด าเนินธุรกจิ รายละเอยีดการด าเนินการ 

ปี พ.ศ.2544 - เน่ืองจากภาครัฐบาลไดมี้นโยบายจะมุ่งมัน่ ส่งเสริมการพฒันา อ าเภอเกาะส
มุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าของประเทศไทย ซ่ึงท า
ให้กลุ่มบริษทัซีทรานเฟอรร์ร่ี มีการความสนใจท่ีจะด าเนินธุรกิจการขนส่ง
และใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว ท่ีจะเดินทางไปยงั เกาะสมุย และเกาะพงนั  

ปี พ.ศ 2545 - กลุ่มบริษทัซีทราน ไดก่้อตั้งการเดินเรือเฟอร์ร่ี ข้ึนมาในนามบริษทั 
ซีทรานเฟอร์ร่ีจ  ากดั ดว้ยการประกาศวา่ตวัเรือซีทรานเฟอร์ร่ี สร้างข้ึนมา
อยา่งไดม้าตรฐาน แขง็แรง และ ปลอดภยั จากประเทศญ่ีปุ่น จนกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของการขนส่งคมนาคม รองรับการสญัจรไปมา ระหวา่งเกาะสมุย 
และต าบลดอนสัก ซ่ึงมีผูต้อ้งการใชบ้ริการจ านวนมากในแต่ละวนั 

ปี พ.ศ 2546  - กลุ่มบริษทั ซีทราน ไดล้งทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ ในพื้นท่ีชุมชนบางน ้ าจืด 
อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึงใหเ้หตุผลวา่เป็นจุดท่ีใกลก้บัเกาะสมุย
มากท่ีสุด ห่างกนัเพียง 15 ไมลท์ะเล หรือ 25.5 กิโลเมตร ท าใหล้ดระยะเวลา
เดินทางทั้งหมดจาก 2 ชัว่โมง เหลือเพียง 1.30 ชัว่โมงเท่านั้น อีกทั้งท่าเทียบ
เรือแห่งใหม่ท่ีอ าเภอดอนสักน้ี ยงัเพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก
มากมาย อาทิ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของ อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีทนัสมยั 
ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวและท่ีจอดรถกวา้งขวาง 
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ตารางที่ 4.7(ต่อ) 
 

การด าเนินธุรกจิ รายละเอยีดการด าเนินการ 

ปี 2546 – ปัจจุบัน - ไดใ้ห้บริการเรือเฟอร์ร่ีขา้มฝากส าหรับน าผูโ้ดยสารเดินทางไปกลบัใน
เส้นทางดอนสักสู่เกาะสมุย ดว้ยเรือเฟอร์ร่ีท่ีสามารถบรรทุกรถยนตไ์ดสู้งสุด
ถึง 90 คนั และรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 600 คนต่อเท่ียว และมีเรือออกทุก
ชัว่โมง ส าหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. และ
เส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจ านวน
มากหรือในช่วงเทศกาล ทางบริษทั ก็จะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกคร่ึงชัว่โมง เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสาร 

 
 ดว้ยแนวโนม้ของสถานการณ์การท่องเท่ียวทั้งในระดบัโลก และการท่องเท่ียวของประเทศ 
มีความเช่ือมโยงกบั นโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีหาก
พิจารณาถึงการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ท าใหท้ราบ
ว่ามีการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ทั้งการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัระดบัโลก คือ 
เกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า รวมทั้งการพฒันาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกเช่ือมต่อกบั
ทะเลฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย การพฒันาดังกล่าวน้ีส่งผลต่อพื้นท่ีชุมชนต าบลดอนสักท่ี
เปรียบเสมือนประตูสู่แหล่งท่องเท่ียว โดยอาจกล่าวไดว้่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลดอนสกั ตอ้งมีการปรับตวัวิถีชีวิตใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของการท่องเท่ียว 
 

4.4 การวเิคราะห์ศักยภาพของชุมชน 
 
 การวิเคราะห์ศกัยภาพชุมชน ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูล 4 วิธีการ วิธีการท่ีหน่ึง คือ
การรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว วิธีการท่ีสองคือ การสังเกตการแบบมีส่วนร่วม 
ดว้ยการเขา้ร่วมกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนสกั ซ่ึงในการเขา้ร่วมคร้ังน้ีท า
ให้ได้ขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของชุมชน ได้ดี 
เน่ืองจากผูท่ี้เขา้ร่วมในเวทีลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และเขา้ใจถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี วิธีการท่ีสามคือจากการส ารวจชุมชนเบ้ืองตน้ ร่วมกบักลุ่มผูน้ าชุมชน จน
สามารถท าแผนท่ีศกัยภาพชุมชนไดเ้บ้ืองตน้ และวิธีการสุดทา้ยคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ส าหรับวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา และการวิเคราะห์เหตุผล
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เชิงตรรกะ และใชว้ิธีอธิบายผลเชิงพรรณนา รวมกบัการตีความของผูว้ิจยัทั้งน้ี ประโยชน์ของการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน ก็เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลไปใช้ประกอบในการหาแนวทางท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกับบริบทของชุมชน ในการควบคุมผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวของ
เทศบาลต าบลดอนสกั ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ในขอ้ท่ี 3 อนัจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 
 
 4.4.1 จุดแข็งของชุมชน (Strength) 
 การวิเคราะห์จุดแข็งของชุมชน เป็นการพิจารณาลกัษณะเด่นของชุมชนท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายใน ทั้งน้ีจุดแขง็ของชุมชนเป็นส่ิงท่ีผูค้นในชุมชนต าบลดอนสกั ตอ้งร่วมมือกนัรักษาไวใ้หค้งอยู่
คู่ชุมชนต่อไป ผลการวิเคราะห์จุดแขง็ของชุมชนเป็นดงัต่อไปน้ี 
 4.4.1.1 ผูน้ าเขม้แขง็  

ผูน้ าชุมชน ถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลทางความคิด และการโน้มน้าวใจของคนใน
ชุมชนใหเ้ห็นถึงความส าคญัต่อการพฒันาชุมชน การเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเกิดจากการพฒันาเพื่อ
ความเป็นทนัสมยั ทั้ งจากการเขา้มาของเทคโนโลยีทางการส่ือสาร และผลพวงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียวท่ีเขา้มามีความส าคญัของชุมชน ดว้ยความมีวิสยัทศัน์ในการพฒันาของผูน้ าในต าบลดอนสกั 
ดงัตวัอยา่งของก านนัต าบลดอนสกั ท่ีไดบุ้กเบิกการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดว้ยการร่วมมือกบัประชาชน
ทุกคนในชุมชนบา้นนางก าจนประสบความส าเร็จ ท าให้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนเพิ่ม
มากข้ึน ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตคนในชุมชนดีข้ึน ประกอบกบัผูน้ าสูงสุดของทอ้งถ่ิน คือ นายกเทศบาล
เมืองดอนสัก ท่ีมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาของแต่ละชุมชน ดว้ยการส่งเสริมให้ชุมชน
เห็นถึงความส าคญัของการจดัท า “แผนแม่บทชุมชน” จนท าให้คนในชุมชนทราบถึงสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน นอกจากน้ีผูน้ าชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในเทศบาลต าบลดอนสัก ลว้นแลว้แต่เป็นคนใน
ทอ้งถ่ินทั้งส้ิน จึงท าให้เขา้ใจในบริบทของแต่ละพื้นท่ีชุมชนไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีการบูรณาการ
ร่วมกนัทุกภาคส่วน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ การมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ เป็นจุดแขง็ท่ีส าคญั
ของชุมชน 
 4.4.1.2 ความสามคัคี เอ้ืออาทร ของคนชุมชน 
 คนในชุมชนต าบลดอนสัก ส่วนใหญ่มีสัมพนัธภาพท่ีเหน่ียวแน่น และมีความลึกซ้ึง 
ซ่ึงคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงออกมาในรูปความรักความสามคัคี อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากความเป็น
เครือญาติ และการช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั บนพื้นฐานของวิถีสังคมการเกษตร ผสมผสานวิถี
ของชาวประมงพื้นบา้น ท่ีมาของความสัมพนัธ์ท่ีกลมเกลียวน้ี ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากการออกทะเล
ของชาวประมงไปแต่ละคร้ังก็เปรียบเสมือนเอาชีวิตไปแขวนอยู่บนเส้นดา้ย เน่ืองจากไม่รู้ว่าจะมี
อะไรเกิดข้ึนบ้าง อาจจะเกิดคล่ืนลมแรง หรือแมก้ระทัง่พายุใหญ่ข้ึนได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ี 
ชาวประมงพื้นบ้านจึงต้องคอยดูแลกันคอยเตือนภัยกันชีวิตถึงจะอยู่รอด จากการสัมภาษณ์ 
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ชาวประมงพื้นบา้น ท าให้ทราบว่ามีความผูกพนัของผูค้นยงัคงเหนียวแน่น มีการอยู่แบบพอเพียง
แบ่งปัน และมีอธัยาศยัท่ีพร้อมตอ้นรับแขกต่างถ่ินผูม้าเยอืน 
 4.4.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์หลากหลาย 
 บนพื้นฐานความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนต าบลดอนสักท่ีมี
อยูห่ลากหลาย ดว้ยสถานท่ีตั้งชุมชนอยู่บริเวณเลียบชายฝ่ังทางตอนใตสุ้ดของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ซ่ึงดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว และอยู่อาศยั เน่ืองดว้ยพื้นท่ีหลายแห่งของ
ชุมชนมีความสวยงาม เช่นชุมชนบา้นทอ้งอ่าว โดยมีพื้นท่ีติดกบัทะเลทอดยาวไปตามสันเข่ือน ใช้
ส าหรับการกนัคล่ืนลมในช่วงมรสุม เป็นดัง่จุดชมวิวท่ีดี เหมาะแก่นักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบดูพระ
อาทิตยต์กกลางทะเล ดว้ยความเยา้ยวนของทรัพยากรธรรมชาติ และความโอบออ้มอารีของผูค้นใน
ชุมชนท าใหเ้ป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว กระนั้นกต็ามยงัมีชุมชนบา้นเกาะแรต ท่ีมีพื้นท่ีทั้งหมดเป็น
เกาะกลางน ้า มองไปทางไหนก็พบเห็นทะเลไดทุ้กทิศทาง ผูค้นส่วนใหญ่มีเช้ือสายจีน ฮกเก้ียน เตม็
ไปดว้ยวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และชุมชนบา้นบางน ้ าจืด โดยมีพื้นท่ีทอดยาวไปในทะเล ท าให้
เหมาะแก่การสร้างท่าเรือเฟอร์ร่ีเพื่อใชข้า้มไปยงัเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า จึงเม่ือถึงหน้า
เทศกาลจะคลาคลัง่ไปด้วยนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงจุดเด่นท่ีส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นนางก า ท่ีมีหาดทรายขาวทอดยาวไปตามชายทะเล ส่ิงท่ีน่าจบัตา
มองคือการส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดว้ยฐานทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีล ้าค่าคือ “ฝงู
ปลาโลมาสีชมพ”ู ท่ีหายากจึงท าใหน้กัท่องเท่ียวนิยมชมชอบจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของ
ชาวดอนสกั เสียงสะทอ้นเหล่าน้ีจึงท าใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มจ านวนมากข้ึนในทุกปีดงัภาพท่ี 4.28 
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ภาพที ่4.28แสดงทรัพยากรธรรมชาติในต าบลดอนสกั 
 
 4.4.1.4 ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์   

กล่าวโดยสรุปไดคื้อวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนดอนสัก อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

การถ่ายทอดส่ิงท่ีดีงามของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เรียกไดว้่าเป็นของดีท่ียงัคงพบเห็น

ไดใ้นปัจจุบนั เช่น ประเพณีท าบุญเดือนสิบ หากมองอย่างผิวเผินประเพณีน้ีอาจจะเป็นแค่วนัรวม

ญาติพี่นอ้ง แต่ดว้ยลกัษณะส าคญัของประเพณีท่ีไดห้ล่อหลอมใหก้บักบัเด็กรุ่นใหม่ จนท าใหค้นใน

ชุมชนให้ความส าคญัต่อประเพณีท าบุญเดือนสิบอยา่งยิ่ง โดยเพณีจะท าพิธีกรรมดว้ยกนั 2 ช่วงคือ 

ช่วงแรกเรียกวา่ วนัรับตายาย ช่วงท่ีสองเรียกว่า วนัส่งตายาย ซ่ึงคนในชุมชนเช่ือกนัว่า บรรพบุรุษท่ี

เสียชีวิตไปแลว้ จะมาอยู่กบัเราในช่วงน้ี โดยส่ิงท่ีตอ้งท าในช่วงน้ีคือการประพฤติปฏิบติัตนให้ดี 

เพราะอยู่ในสายตาของบรรพบุรุษ ถ้าบุคคลใดประปฏิบัติตัวไม่ดี บรรพบุรุษก็จะไม่ได้บุญท่ี

ลูกหลานไดท้ าไป จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายใุนชุมชนท าให้ทราบว่ามีประเพณีและภูมิปัญญา อ่ืนๆ

อีกมากมายเช่น การแห่ผา้ข้ึนพระธาตุวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์รวมถึงการประกอบอาชีพประมง ดว้ย

การใช้เคร่ืองมือพื้นบ้านอาทิเช่น ลอบ เบ็ด การลอ้มปลานอกจากน้ียงัมีภูมิปัญญาด้านอาหาร 

หตัถกรรม ท่ีน่าสนใจมากมาย  

ทรพัยากรธรรมชาติ

ต าบลดอนสกั 



157 

 4.4.1.5 สภากาแฟ   
วิถีชีวิตท่ีเด่นชดัลกัษณะหน่ึงของคนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสัก โดยเฉพาะผูช้าย 

คือยามเชา้ตรู่ มกัจะมานัง่จิบกาแฟกบัขนมสดท่ีมีหลายอยา่งให้เลือกสรรไดต้ามชอบ ส่ิงท่ีวงกาแฟ

ขาดไม่ไดคื้อการพูดคุยสับเพเหระรายวนั บา้งเป็นทกัทายไต่ถามสารทุกขสุ์ขดิบบอกเล่าทั้งข่าวดี

และข่าวร้าย บา้งวิพากษ ์วิจารณ์สถานการณ์บา้นเมือง บางคร้ังผูน้ าชุมชนใชส้ภากาแฟเป็นแหล่ง

บอกเล่าข่าวสารจากทางราชการ สภากาแฟจึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมข่าวสารของชุมชนท่ียงัคงมีให้

เห็นอยูใ่นต าบลดอนสกั 
 4.4.1.6 รายไดสู้งและมัน่คง   

จากการสัมภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น ท าให้ทราบว่า เดิมชาวบา้นในต าบลดอนสักส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพที่ตอ้งพึ่งพิงธรรมชาติ และลมฟ้าอากาศ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนของ

ปริมาณผลผลิต รวมถึงความผนัแปรของตลาด และราคาสินคา้ อนัส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

รายไดเ้พื่อการด ารงชีวิต อย่างไรก็ตามหลงัจากที่ไดม้ีการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผูค้นจ านวน

หน่ึงปรับเปลี่ยนอาชีพ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรไดห้ันมาท าธุรกิจส่วนตวัรองรับการ

ท่องเที่ยวมากข้ึนซ่ึงมีรายไดแ้น่นอน เช่น คา้ขาย ท าบา้นเช่า เปิดร้านซกัรีด ฯลฯ หากเป็น

พนกังานของโรงแรมหรือบริษทั ก็จะมีค่าตอบแทนรูปของเงินเดือนและสวสัดิการท่ีลูกจา้งพึงมี

ตามกฎหมาย  

 4.4.1.7 การคมนาคมสะดวก 
 จุดแขง็ท่ีส าคญัประการสุดทา้ยของชุมชนต าบลดอนสักคือการคมนาคม เน่ืองดว้ย
ความพร้อมทั้งการขนส่งทางบน ขนส่งทางน ้ า และขนส่งทางอากาศ ท่ีเป็นศูนยท์ั้งในการขนส่ง
นักท่องเท่ียว และการกระจายสินคา้ ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากการมีท่าเรือท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมากถึง 3
ท่าเรือ ดงันั้นความพร้อมดา้นการขนส่งของชุมชนต าบลดอนสกัดา้นคมนาคมจึงมีสูงในปัจจุบนั 
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 4.4.2 จุดอ่อนของชุมชน (Weakness)  

 จุดอ่อนของชุมชน หมายถึง ขอ้บกพร่องท่ีชุมชนมีอยู ่เป็นเร่ืองของการขาดแคลน และเร่ือง
ของความผดิพลาดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชาวชุมชนเทศบาลต าบลดอนสกั ควรขจดัออกไปใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้จุดอ่อนท่ีพบในของชุมชนดอนสกัไดแ้ก่ 
 4.4.2.1 ความแตกต่างทางฐานะเศรษฐกิจ   

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนต าบลดอนสัก พบว่า

มีความเส่ือมล ้าทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงท าให้เกิดการแบ่งกลุ่มคนตามฐานะทางสังคม ดูเหมือนว่าการ

เกาะกลุ่มความสัมพนัธ์ของคน ท่ีมีรายไดท่ี้ดี เช่น กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว แพปลา 

แพกุง้ และกลุ่มทุนทางการประมงไดแ้พร่ขยายอิทธิพลเพิ่มมากข้ึน มาถึงปัจจุบนัน้ีไดเ้บียดขบัคน

หาเชา้กินค ่า รายไดน้้อยให้แยกจากกนั ความแตกต่างเช่นน้ีท าให้เกิดช่องว่างท่ีส่งผลให้ผูค้นใน

ชุมชนปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ โดยแยกเป็นกลุ่ม ๆ มากข้ึน ปรับรูปแบบจากการยกยอ่งคนดีหรือ

คุณงามความดี แปรเปล่ียนเป็นการยกยอ่งคนรวยเป็นตน้ 

 4.4.2.2 ขอ้มูลข่าวสารในชุมชนไม่ทัว่ถึง 
 จุดอ่อนท่ีส าคญัของชุมชนต าบลดอนสัก จากการสัมภาษณ์ผูค้น ในชุมชนเกาะแรต 
ชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนนางก า และชุมชนบางน ้ าจืด ท าให้ทราบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มี
ปัญหา คือเร่ืองการขาดขอ้มูลจากเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และจากการประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวต่าง ๆ
ของชุมชน ดงัตวัอยา่งของชุมชนทอ้งอ่าว ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลรายหน่ึงไดอ้ธิบายว่า ในการประชุมของ
ชุมชนในแต่ละคร้ัง จะมีประชาชนกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร เ น่ืองจากในการ
ประชาสัมพนัธเ์ชิญชาวบา้นเขา้ร่วมประชุม ผูน้ าชุมชนจะใชว้ิธีการบอกปากต่อปาก ซ่ึงบางคร้ังอาจ
จ ากดัอยูแ่ค่เพียงเครือญาติ และคนรู้จกัของผูน้ า ท าใหผู้ท่ี้มีความสนใจบางส่วนในชุมชน ไม่ไดรั้บรู้
ข่าวสาร และอีกประการหน่ึงของปัญหาคือ การไม่มีเสียงตามสายท่ีคอยประชาสัมพนัธ์ขอมูล
ข่าวสาร 
 4.4.2.3 ขยะ   

ในการท่ีผูว้ิจยัท่ีร่วมเวทีจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาเทศบาลต าบลดอนสัก ร่วมกบั
นายกเทศบาลต าบลดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก และผูน้ าชุมชน ท าให้ทราบว่า 
ความวิตกกงัวลของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก คือการจดัการกบัขยะท่ีเพิ่มปริมาณมากข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งขยะท่ีมาจากครัวเรือน และท่ีมาจากแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะในชุมชนบา้นบาง
น ้ าจืดท่ีเป็นท่ีตั้งของท่าเทียบเรือ บริษทัซีทราน เฟอร์ร่ี จ  ากดั เม่ือถึงช่วงเทศกาลการท่องเท่ียวจะมี
ขยะจ านวนมาก ถูกท้ิงไวอ้ยา่งไม่เป็นท่ี ซ่ึงขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก แกว้น ้าพลาสติก  
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 4.4.2.4 การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ    
จุดอ่อนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของชุมชนต าบลดอนสัก จากร่วมเวทีจดัท าแผน

ยทุธศาสตร์พฒันาเทศบาลต าบลดอนสักของผูว้ิจยั ท าให้ทราบว่า การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะเพื่อท า
ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นปัญหา ท่ีมีความสอดคลอ้งไปกบัปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดย
นบัตั้งแต่ต าบลดอนสักไดพ้ฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว จนท าใหชุ้มชนดอนสักมีระบบการขนส่งทาง
น ้ าท่ีมีมาตรฐานจนสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพปัจจุบนัส่งผลให ้การเขา้ของ
กลุ่มทุน ไดท้ าลายพื้นท่ีสาธารณะบางส่วน และปัญหาการรุกล ้ าท่ีดินสาธารณะบางส่วนเกิดจาก 
ชาวบา้นทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ท่ีไดเ้ขา้มาบุกรุก และจบัจองพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่
อาศยั  
 4.4.2.5 ยาเสพติด   

จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ของเทศบาลต าบลดอนสัก ท าใหท้ราบว่า

อุปสรรคท่ีส าคญัต่อการพฒันาเทศบาลต าบลดอนสัก คือ ปัญหายาเสพติด ซ่ึงในปัจจุบนัการแพร่

ระบาดของยาเสพติดเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่นการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท 4 คูณ 100 หรือ

น ้ากระท่อม ไดร้ะบาดหนกัในกลุ่มเดก็ และวยัรุ่น ของชุมชนดอนสัก 

 4.4.2.6 หน้ีสิน  
 จากการรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองหน้ีสิน จากการสัมภาษณ์ผูค้นในชุมชน ท าให้ทราบ
ว่า ดว้ยสภาพเศรษฐกิจของชุมชนต าบลดอนสัก มีการเล่ือมล ้าของรายไดท่ี้ค่อนขา้งสูง จึงท าให้
ประชาชนบางส่วนเกิดหน้ีสินครัวเรือน ท่ีเกิดจากการกูย้มืเงิน จากกองทุนสวสัดิการต่างๆ ท่ีมีอยูใ่น
ชุมชน เช่นเงินกองทุนหมู่บา้น รวมถึงการกูเ้งินจากบริษทัเอกชน ท่ีไดแ้พร่ขยายอย่างรวดเร็วใน
กลุ่มพนกังานบริษทั ซ่ึงมีพนกังานจ านวนไม่นอ้ยมีหน้ีสินกบัธนาคาร และบริษทัสินเช่ือเพื่อบุคคล 
 4.4.2.7 ครอบครัวแตกแยก   

สัมพนัธภาพของการใช้ชีวิตหลงัการครองคู่ ในต าบลดอนสัก พบว่า เร่ิมปรากฏ
ปัญหาการหย่าร้างเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงดูเหมือนว่าปัญหาถา้มองอย่างผิวเผินก็อาจจะเป็นเพราะต่างฝ่าย
ต่างไม่สามารถท าหนา้ท่ีสามีภรรยาไดดี้พอ แต่ความลึกซ้ึงของปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อครอบครัว
โดยตรง 
 4.4.2.8 ขาดการสืบทอดวฒันธรรม 
 จุดอ่อนอีกประการหน่ึงของชุมชนต าบลดอนสัก จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายรุายหน่ึง
ในชุมชน ท าใหท้ราบวา่ การขาดการสืบทอดวฒันธรรมเป็นปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนต าบลดอนสัก 
ดว้ยสาเหตุเกิดจากความคุน้เคยของเด็กรุ่นใหม่ ท่ีต่ืนเชา้มาก็เดินเขา้ร้านสะดวกซ้ือ เพื่อเลือกอาหาร
ท่ีตวัเองตอ้งการมารับประทาน จนท าใหม้องไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชุมชนท่ีมีอยู ่  
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 4.4.2.9 ขาดบุคลากรดา้นการพฒันา  
 จุดอ่อนท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงต่อการพฒันาชุมชน จากการท่ีผูว้ิจยัท่ีร่วมเวทีจดัท า
แผนยทุธศาสตร์พฒันาเทศบาลต าบลดอนสัก ท าใหท้ราบว่า เทศบาลต าบลดอนสัก ยงัขาดบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นการพฒันา ซ่ึงผูน้ าชุมชน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ต่างให้ความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนัว่า ชุมชนดอนสักยงัขาดบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาช่วยในการพฒันาเน่ืองดว้ย
ความรู้ดา้นการบริหารองคก์รต่างๆ ก็จะหมดไปเป็นรุ่นๆ ท าใหก้ารพฒันาชุมชนขาดความต่อเน่ือง 
ดงันั้นการส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนท่ีมีความรู้เขา้มาช่วยพฒันาชุมชน จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลทางดา้นลบ ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ต าบลดอนสกั 
 
 4.4.3 โอกาสของชุมชน (Opportunity)  
 สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้ชุมชนมีโอกาสและสามารถด าเนินงานพฒันาไปได้
เจริญรวดเร็ว แต่โอกาส เป็นปัจจยัภายนอกท่ีชุมชนไม่สามารถควบคุมได ้ซ่ึงแตกต่างจากจุดแขง็ท่ี
เป็นปัจจยัภายในผูค้น หรือชุมชนต าบลดอนสัก สามารถควบคุมหรือด าเนินการเปล่ียนแปลงไดด้ว้ย
ตนเองดงันั้นโอกาสของชุมชนจึงประกอบดว้ย  
 4.4.3.1 เมืองแห่งการท่องเท่ียว   

จากการผูว้ิจยัท่ีร่วมเวทีจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาเทศบาลต าบลดอนสัก และจาก
การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน ตลอดจนการส ารวจพื้นท่ีชุมชน ท าให้ทราบว่า พื้นท่ีเทศต าบลดอนสัก 
เป็นแหล่งรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย เกาะพงนั เกาะเต่า และหมู่เกาะ
อ่างทอง ท่ีส าคญัของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และประเทศไทย 

 4.4.3.2 นโยบายภาครัฐ 
จากการรวบรวมขอ้มูลนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียว ทั้งระดับทอ้งถ่ิน ระดับ

จงัหวดั และระดบันโยบายภาครัฐ ท าให้ทราบว่า ดว้ยพื้นท่ีเทศบาลต าบลดอนสักอยูใ่นโครงการท่ี
ส าคญัของประเทศคือโครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคใตแ้ละเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัในการ
เดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัโลกท าให้เป็นโอกาสแห่งการพฒันาท่ีส าคญัโดยเฉพาะดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 4.4.3.3 การพฒันาเส้นทางคมนาคม 
 โอกาสประการสุดทา้ยคือ การให้ความส าคญั และมุ่งเน้นพฒันาเส้นทางคมนาคม
ของต าบลดอนสักด้วยการก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ทั้งทางบกและทางน ้ า ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางเช่ือมระบบขนส่งไปสู่พื้นท่ีดา้นตะวนัตกของประเทศและพฒันาเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการพาณิชยแ์ละการขนส่งทางทะเล 
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 4.4.4 ภัยคุกคามของชุมชน (Threat)  
  ภัยคุกคามนับว่า เป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลในด้านลบต่อชุมชนต าบลดอนสัก โดยท่ี
ประชาชน ไม่สามารถควบคุมไดห้ากผูค้นในชุมชนไม่สามารถขจดัอุปสรรคเหล่าน้ีไดจ้ะมีผลต่อ
ความส าเร็จ การทราบถึงอุปสรรคท่ีมีและค้นหาสาเหตุสู่หนทางในการเตรียมความพร้อม 
ระมดัระวงัและหลีกเล่ียงภยัคุกถามท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ไดรั้บผลกระทบท่ีนอ้ยลง ซ่ึงในเทศบาลต าบล
ดอนสักมีภยัคุกคามของชุมชนท่ีส าคญัดงัน้ี 
 4.4.4.1 ประชากรแฝง 
 ในการสัมภาษณ์นายกเทศบาลต าบลดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาล ท าให้ทราบว่า
ต าบลดอนสักเป็นแหล่งพกัพิงของแรงงานต่างดา้ว และคนต่างถ่ิน จ านวนมาก ทั้งน้ีปัญหาน้ีได้
ส่งผลต่อการขยายตวัของเมืองการอ านวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน เป็นตน้ว่าปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการประกอบอาชีพ และการกระจายรายได ้
 4.4.4.2 การรุกล ้าท่ีดินสาธารณะของกลุ่มทุน 
 การรุกล ้าท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มทุน เร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงกลุ่ม
ทุนบางไดมี้การรุกล ้าพื้นท่ีป่าโกงกางเพื่อท านากุง้ และบางรายไดมี้การรุกล ้าพื้นท่ีสาธารณะบริเวณ
ริมชายหาด เพื่อสร้างเป็นท่ีพกั สร้างรีสอร์ท และสร้างร้านอาหาร     
 4.4.4.3 พื้นท่ีเส่ียงภยัธรรมชาติ  
 ภัยคุกคามอีกประการหน่ึงของชุมชนต าบลดอนสัก คือ เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยจาก
ธรรมชาติ เน่ืองจากมีพื้นท่ีติดทะเลเส่ียงท่ีจะเกิดภัยธรรมชาติอย่างเช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ 
บางส่วนของพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นป่าลาดชนัและเป็นภูเขาขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดน ้ าท่วมฉับพลนั 
ดินถล่ม และไฟป่าได ้ 
 4.4.4.4 พฤติกรรมบริโภคนิยม  
 จากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า
พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบล เป็นแหล่งเปิดรับผูค้น ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ประกอบกบักระแสสังคมจากส่ือต่างๆ ส่งผลให้เกิดวฒันธรรมบริโภคนิยม และพฤติกรรม
เลียนแบบชาวต่างชาติ และลืมเลือนวิถีวฒันธรรมดั้งเดิม 
  



162 

 4.4.4.5 โรคติดต่อท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  
 ความเป็นไปไดข้องแหล่งท่ีมีผูค้นมาอยู่รวมตวักนัมากๆ ทั้งต่างถ่ิน ต่างภาษา ต่าง
วฒันธรรม และมีความแตกต่างทางดา้นภูมิคุม้กนัท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือเม่ือพิจารณาถึงระดบัความ
เส่ียงในการติดโรคติดต่อนั้น คนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดอนสักมีโอกาสเป็นไปไดค่้อนขา้งสูง 
ดงันั้นสถานการณ์โรคติดต่อ อาทิเช่น โรคไขห้วดันก หรือแมก้ระทัง่โรค อีโบล่า เป็นสถานการณ์ท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดอนสักได ้จากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า การควบคุมโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว ของ
เทศบาลต าบลดอนสักท าไดย้าก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีต าบลดอนสัก ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน ซ่ึงปัญหาท่ีแทจ้ริงคือ เทศบาลต าบลดอนสักขาดเจา้หนา้ท่ี ท่ีเขา้มา
รับผิดชอบปัญหาน้ีโดยตรง โดยเทศบาลดอนสักไดต้ระหนกัดีว่า เม่ือถึงฤดูกาลท่องเท่ียวในแต่ละ
คร้ัง คนในต าบลดอนสักก็ได้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพท่ีอาจจะติดโรคข้ึนมาได้ โดยท่ี
ชาวบา้นไม่รู้ตวั 
 

4.5 การเปลีย่นแปลงชุมชนจากการท่องเทีย่ว 
 
 การเปล่ียนแปลงของชุมชนจากการท่องเท่ียว เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดย
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการส ารวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่แผนยทุธศาสตร์
การพฒันาการท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2553 และแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ปี 
พ.ศ. 2556- 2560 เป็นหลกั โดยใชก้ารอธิบายดว้ยเทคนิค Time line เพื่อใหเ้ห็นถึงช่วงเวลาการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน โดยไดจ้ าแนกประเด็นในการน าเสนอออกเป็น 5 ประการ คือ 1) การ
พฒันาการท่องเท่ียวในประเทศไทย เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบนั 2) การสรุปการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในแต่ละช่วงปี 3) การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาในแต่ละช่วงปี 4) การวิเคราะห์แนว
ทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และ 5) ประเด็นสุดทา้ยคือ การปรับตวัของ
ต าบลดอนสกัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาการท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 4.5.1 พฒันาการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 4.5.1.1 ระยะท่ี 1 พ.ศ.2503 - 2522 ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
  ฉบบัท่ี 1 จนถึงปี พ.ศ. 2522 
 ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจาก กรมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2553 ท าให้ทราบว่า เดิม
ส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดต้ั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2503 ซ่ึงในขณะนั้น มีช่ือว่าองคก์าร
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อสท.) โดยการก่อตั้งอสท. เกิดข้ึนในช่วงท่ีประเทศไทยมี
การพฒันาประเทศอยา่งรวดเร็วเป็นส่วนหน่ึงของแผนระยะ 5 ปีท่ีไดก้ าหนดโดยคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติโดยภารกิจหลกัในความรับผดิชอบของอสท. ในช่วงนั้น คือ
การส่งเสริมและประชาสมัพนัธอุ์ตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยใหเ้ป็นท่ีรับรู้ทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศทั้งน้ี อสท. ไดพ้ฒันาระบบการกระจายขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวด าเนินการ ผา่นทางกรม
ประชาสัมพนัธ์และการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายการส่ือสารคมนาคมท่ีดีท่ีสุด
ของประเทศในขณะนั้ นโดยการท่องเท่ียวในภาพรวมยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเน้น
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ดว้ยการพฒันาพทัยา จากหมู่บา้นประมงพื้นบา้น ให้แหล่งรองรับ
นกัท่องเท่ียวจึงเป็นผลงานท่ีส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียวในช่วงนั้น 
 1) สรุปการพฒันาการท่องเท่ียวในช่วง พ.ศ. 2503 - 2522 
 (1) ไดมี้การเปิดส านกังานการท่องเท่ียว สาขาต่างประเทศแห่งแรกข้ึน
ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายนพ.ศ. 2507 ซ่ึงจากขอ้มูลในปัจจุบนั 
พบวา่ มีส านกังานภูมิภาค 22 แห่งทัว่ประเทศและส านกังานต่างประเทศ 18 แห่ง 
 (2) ไดมี้การจดัพิมพห์นงัสือ "Holiday Times in Thailand" และจดหมาย
ข่าวอสท. นิตยสารทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกระจายขอ้มูลสู่คนไทยประเทศไทยไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพท่ีดีในการท่องเท่ียวองคก์รส่งเสริมการท่องเท่ียว ระดบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 (3) ไดมี้การจดัประชุมประจ าปีขององคก์รส่งเสริมการท่องเท่ียว ระดบั
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) เป็นคร้ังแรกเม่ือปีพ.ศ. 2512 หลงัจากมีการประชุมเสร็จส้ิน ท าให้
ประเทศไทยไดพ้ฒันาการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จากมีนโยบายเพิ่มเส้นทางคมนาคมไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ เช่น พฒันาเสน้ทางกรุงเทพฯ – หวัหิน ข้ึนในปี พ.ศ 2514 (กรมการท่องเท่ียว, 2553) 
 2) วิเคราะห์แนวทางการพฒันาท่องเท่ียว ในช่วง พ.ศ. 2503 - 2522 
 (1) การท่ี อสท . ได้รับผิดชอบในการกระจายข้อมูลเ ก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวจากกลุ่มตลาดในประเทศไดก้ารจดักิจกรรมหลายๆประเภทเช่นการจดัขบวนคาราวานไป
ยงักลุ่มจังหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวต่างๆจัดการสัมมนาส าหรับผูน้ าในระดับจังหวดัเพื่อให้เกิด
ความคุน้เคยกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวรวมถึงบุคคลจากภาครัฐนกัธุรกิจส่ือมวลชนผูน้ าระดบั
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ทอ้งถ่ินและผูน้ าด้านวิชาการเป็นตน้ทั้งน้ีได้น าไปสู่ความสนใจท่ีจะพฒันาและลงทุนด้านการ
ท่องเท่ียวมากข้ึนเช่นโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามมาอีกมากมาย 
 (2) การสร้างความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ
อาจจะไม่เพียงพอ ท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวแต่ทว่าเป็นการช่วยให้คนในท้องถ่ินมีความเขา้ใจ
นกัท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึนโดยมีความยนิดีท่ีจะเป็นเจา้บา้นและท าใหค้นในชุมชนเห็นความส าคญัของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั้งน้ีเน่ืองจากทาง อสท. ดว้ยการการจดัสัมมนาฝึกอบรมจดัท าส่ือ
จดหมายข่าวและรายการทั้งทางวิทยุและโทรทศัน์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่งเสริมการ
เปิดตวัสู่การท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 (3) การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวเร่ิมตน้จากการท่องเท่ียวภายในประเทศ
ก่อนคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการท่องเท่ียวขั้นพื้นฐานส าหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเม่ือการพฒันาดงักล่าวมีความพร้อมมากข้ึนสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆมีความพร้อมมากข้ึนท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศหากเช่ือมโยงถึงจังหวัด
สุราษฏร์ธานี เป็นท่ีแน่นอนว่า ส่ิงแรกของการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี คือการ
พฒันาเส้นทางคมนาคม 
 3) วิเคราะห์แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันาด้านเศรษฐกิจดังนั้ นการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคต่างๆจึงยงั
ไม่ดีพอท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติไดท้  าใหก้ารเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวส่วนใหญ่มุ่งมายงั
กรุงเทพมหานครและเน่ืองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานียงัขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว .ขณะนั้น จงัหวดัสุราษฏร์ธานีจึงยงัไม่ไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียว
มากนกั ช่วงน้ีเม่ือไดย้อ้นดูมูลการพฒันาจงัหวดั เห็นไดว้า่ จงัหวดัสุราษฏร์ธานีไดมุ่้งเนน้การพฒันา
เส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางบกด้วยการสร้างถนนเพื่อการเช่ือมต่อไปยงั
จงัหวดัชุมพร (แผนพฒันาการท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 2556-2560) 
 4.5.1.2 ระยะท่ี 2 ปีพ.ศ. 2522 - 2534 ส้ินสุดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติฉบบัท่ี 6 
 ภายหลงัจากระยะท่ี 1 ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยใหเ้ป็นจุดหมายปลายทางท่ีเป็นท่ีรู้จกัในเวทีท่องเท่ียวโลกส่งผลใหธุ้รกิจการท่องเท่ียว
ของประเทศเติบโตข้ึนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงปีพ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2516 จ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาเพิ่มข้ึนจาก 200,000 คนเป็น 1 ลา้นคนในปีพ.ศ. 2516 เพิ่มสูงข้ึนถึง 5 เท่าท า
ใหร้ายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจาก 500 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2508 เป็น 3,500ลา้นบาทเพิ่มข้ึนเป็น 
7 เท่าในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปีจากขอ้มูลของกรมการท่องเท่ียว ปีพ.ศ. 2553 ท าใหท้ราบว่า ในระดบั
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โลกแลว้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีแผนพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในระดบัประเทศเพื่อเป็นแนวทางดา้นการตลาดและการ
พฒันาเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอยา่งรวดเร็วท่ีคาดว่าจะมีข้ึนในอนาคตจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของ
การท่องเท่ียวในประเทศไทย อยู่ในช่วงน้ี ทั้ งน้ีในการก าหนดทิศทางการพฒันา จึงได้น าการ
พัฒนาการท่องเ ท่ียวผนวกเข้ากับการพัฒนาประเทศ ด้วยการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก เป็นการกระตุน้กลุ่มนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึน จากการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่า การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของประเทศไทย
ในช่วงนั้น ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรู้ และความเขา้ใจ และการเขา้มามีส่วนร่วมต่อการ
พฒันาการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ของคนในทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้เพียงจ านวนตวัเลขนกัท่องเท่ียว และ
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการบริการกิจกรรมการท่องเท่ียว (กรมการท่องเท่ียว, 2553) 
 1) สรุปการพฒันาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2522 - 2534 
 (1) ได้มีการจัดท าแผนพฒันาด้านการท่องเท่ียวฉบับแรกจากความ
ช่วยเหลือของ (Institute of Tourism Development Consultants1)ของประเทศเนเธอร์แลนดท่ี์เป็น
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าแผนพฒันาการท่องเท่ียว ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อสม.). และไดน้ า
แผนไปปฏิบติัใช ้ในปีพ.ศ. 2518เสร็จส้ิน ในปีพ.ศ. 2519 ซ่ึงมีเป้าหมายของแผนดงักล่าวคือ“เพื่อ
สร้างแนวทางในการรองรับการเติบโตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของตลาดเช่น
ตน้แบบสาธารณูปโภคและกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆจะตอ้งเหมาะสมกบัจุดหมายปลายทางและ
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆส่วนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพอ่ืนๆตอ้งกระจายตวัออกไปและไม่กระจุกตวัอยู่
เฉพาะท่ีเดียว”ในช่วงนั้นมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดสนใจแก่ นกัท่องเท่ียว จ านวนทั้งส้ิน 21 จุด
เช่นกรุงเทพฯ พทัยา สงขลาเชียงใหม่และสุราษฏร์ธานี  
 (2) ไดมี้การประสานงานดา้นการท่องเท่ียวอยา่งจริงจงักบักลุ่มต่างๆเช่น 
ASEAN, EATA (East Asia Travel Association) และ PATA (กรมการท่องเท่ียว, 2553) 
 2) สรุปแนวทางการพฒันา 
 การพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยในช่วงดงักล่าว ท าให้สรุปไดว้่า 
การวางแผนส่วนใหญ่มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจนมีการใชท้กัษะท่ีดีมากข้ึนกว่าช่วงแรก แต่เม่ือ
ไดว้ิเคราะห์เพิ่มเติม ท าให้ทราบว่า ปัญหาท่ีส าคญัคือการด าเนินการตามแผนดังกล่าว ขาดการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวและการพัฒนาสินค้ารวมทั้ งยงัขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและขาดการใช้อ านาจบงัคบัท่ีเหมาะสมจึงท าให้การด าเนินการตามแผน 
ประสบความส าเร็จน้อยกว่าท่ีควรเป็นรัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าท่ีควรและไม่ได้จัด
งบประมาณท่ีเพียงพอกับแผนงานแมว้่าจะได้อนุมติัแผนไปแลว้ขาดความมุ่งมัน่ด้านการเมือง



166 

ประกอบกบัสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่มัน่คงก่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ประสบผลท าให้
ภาคเอกชนเขา้มายึดพื้นท่ีของทางภาครัฐและประกอบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายก่อให้เกิดการสร้าง
ส่ิงก่อสร้างมากเกินความจ าเป็นไม่มีการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมหรือการให้ความสนใจด้าน
สาธารณสุขและการวางผงัเมืองผลในทางลบส่วนใหญ่น้ีเกิดจากนกัลงทุนจากภายนอกท่ีไม่มีความ
รับผดิชอบและบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมีอิทธิพล 
 3) วิเคราะห์แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 จากการการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย ท าให้สรุปได้ว่า การ
วางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวในระยะเร่ิมตน้ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทอ้งถ่ินโดย
นโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เพื่อการขยายตลาดและตวัเลขจากการท่องเท่ียวแมว้่าจะมี
การพิจารณาถึงความสมดุลในการพฒันาการท่องเท่ียวแต่กระบวนการของแผนการพฒันาฉบบัน้ี 
ไดต้ั้งเป้าอิงกบัจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศเพื่อเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้น
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลจึงก่อให้เกิดการเติบโตท่ีรวดเร็วของจ านวนนักท่องเท่ียวและ
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากกิจกรรมการท่องเท่ียว จะเห็นไดว้่าเม่ือมีการเนน้เพียงจ านวนนกัท่องเท่ียว ผลท่ี
ตามมาคือจงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงามเหมาะแก่การพฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาการในจังหวดัสุราษฏร์ธานี ดังเห็นได้จากการจดัท า
แผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน าเสนอต่อรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2532 เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเดินทาง
ไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุยเพิ่มมากข้ึน แต่ในช่วงนั้นการเดินทางค่อนขา้งล าบาก การเดินทางตอ้งใช้
เรือประมงท่ีดดัแปลงเป็นเรือขนส่งในการเดินทาง (สรุปแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวสุราษฏร์ธานี
,2542) 
 4.5.1.3 ระยะท่ี 3 ปี 2535 - 2544 การเร่ิมตน้ของแผนฯ 7 และเขา้สู่วิกฤติเศรษฐกิจ 
  ตม้ย  ากุง้ 
 ขอ้มูลของกรมการท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2553 ท าใหท้ราบว่า ภายหลงัจากระยะท่ี 1 และ 
2 ท่ีมุ่งเนน้การท าการตลาดและส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นหลกั จากการด าเนินการตามแผนพฒันา
การท่องเท่ียว และการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการขยายธุรกิจ
การท่องเท่ียวของประเทศเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
 ดงันั้นในช่วงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดป้ระสบกบัปัญหาเศรษฐกิจ ดว้ยการเกิด
วิกฤติการตม้ย  ากุง้ ท าให้ประเทศไทยตอ้งน าศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียว เขา้มาใชใ้นการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ ดว้ยการประกาศแคมเปญ(Amazing Thailand)ในช่วงปลายปี 2540 ดว้ยการบูรณาการ
ร่วมกบัผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว จดัแพค็เกจทวัร์ข้ึน จนท าให้นกัท่องเท่ียวให้การตอบรับ 
และหันมาท่องเท่ียว ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นในช่วงน้ี จะเป็นช่วงท่ีส าคญัช่วงหน่ึงของ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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 1) สรุปการพฒันาการท่องเท่ียว พ.ศ. 2535 - 2544 
 (1) การด าเนินการของภาคธุรกิจการท่องเท่ียว จากการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในช่วงแรก เห็นถึงผลกระทบในด้านลบของการพฒันาในหลาย ๆ ด้านดังนั้ นจึงให้
ความส าคญักบัขั้นตอนวางแผน คือเร่ิมพิจารณาถึงความยัง่ยนืมากข้ึน 
 (2) การด าเนินแผนพฒันาในช่วงแรกไดมี้การศึกษาความเป็นไปไดใ้น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลายแห่งเช่นกนัเพื่อค านวณความสามารถในการรองรับซ่ึงการศึกษา
ดงักล่าวต่อมาไดถู้กปรับเปล่ียนให้เป็นแผนปฏิบติัการแผนอิงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดถู้กก าหนด
ข้ึนและไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีตามมาดว้ยการออกแผนปฏิบติัการท าให้เกิดการศึกษา
และการส่งเสริมการท่องเท่ียว ในชุมชนเพิ่มมากข้ึนรวมถึงการเร่ิมตน้โครงการโฮมสเตยก์าร
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัเป็นตน้โดยท าให้ภาคเอกชนไดจ้ดัตั้งสมาคมร่วมกนั
เช่นสมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภยัสมาคมเรือไทยเกิดพระราชบญัญติัผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่องเท่ียวและมคัคุเทศก์ปีพ.ศ. 2535 เกิดพระราชบญัญติัสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยเพื่อเป็นองคก์รบูรณาการของภาคเอกชนซ่ึงมีสถานภาพทางกฎหมาย 
 (3) การพฒันาประการหน่ึงท่ีส าคญัในช่วงน้ีคือความตอ้งการท่ีจะเพิ่ม
คุณค่าใหก้บัการท่องเท่ียวนอกจากการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสินคา้อ่ืนๆก็ไดรั้บการส่งเสริมเช่นกนั
เช่นการจบัจ่ายใชส้อยกีฬาอาหารวฒันธรรมมรดกโลกมรดกทางวฒันธรรมธรรมชาติการเกษตร
และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบา้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาวนัพกัและค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียและ
เนน้ย  ้าถึงการท่องเท่ียวคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 (4) ไดมี้การบูรณาการการบริหารจดัการการพฒันาและแผนการตลาด
มากยิง่ข้ึนเช่นใชง้บประมาณของททท. และองคก์รรัฐบาลอ่ืนๆการพฒันาและการตลาดถูกจบัคู่เขา้
ดว้ยกนัภายใตแ้ผนปฏิบติัการดา้นการท่องเท่ียว (TAP) ซ่ึงเป็นความพยายามร่วมกนัระหว่างรัฐบาล
และภาคเอกชนซ่ึงด าเนินการผา่นกลุ่ม Focus groups กิจกรรมประจ าปีการประเมินผลการวิเคราะห์
และการวางแผนเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการเพิ่มมากข้ึน 
 (5) ได้มีการก าหนดมาตรฐานส่ิงแวดล้อมท่ีสูงข้ึนได้น าไปสู่ความ
พยายามในการรักษาพลงังานซ่ึงเร่ิมจากอุตสาหกรรมโรงแรมโครงการใบไมเ้ขียวไดริ้เร่ิมข้ึนซ่ึง
ไดรั้บความช่ืนชมจากทั้งในประเทศไทยและนานาชาติเช่น TUI ซ่ึงเป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลกครอบคลุมตลาดเยอรมนัและตลาดยุโรปไดใ้ชม้าตรฐานใบไมเ้ขียวเป็นมาตรฐานอา้งอิง
ส าหรับโรงแรมของไทยในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวนับเป็นคร้ังแรกท่ีไดมี้การจดัการมอบ
รางวลั Tourism Awardsในปีพ.ศ. 2539 และไดเ้นน้ย  ้าความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินการ
ธุรกิจมีการมอบรางวลั Friends of Thailand แก่บริษทัน าเท่ียวและส่ือต่างประเทศเพื่อแสดงการรับรู้
ถึงความเป็นมิตรของบริษทัเหล่าน้ีต่อประเทศไทย 
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 (6) เหตุการณ์ท่ีส าคญัในช่วงน้ีคือวิกฤตดา้นการเงินของภูมิภาคเอเชียใน
ปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดเ้ร่ิมข้ึนในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อทัว่ทั้งภูมิภาคประเทศไทยไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งมากเน่ืองจากภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีส าคญัอยา่งไรก็ตามประเทศไทย
ฟ้ืนคืนจากวิกฤตไดดี้กว่าประเทศอ่ืนๆส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผลจากจากวางแผนท่ีเหมาะสมในการลด
ความเส่ียงและเปล่ียนความพยายามดา้นการตลาดไปมุ่งตลาดนกัท่องเท่ียวเดินทางระยะไกลยิ่งไป
กว่านั้นประเทศไทยไม่ได้ลดงบประมาณด้านการท าการตลาดและไม่ได้ตดัความสัมพนัธ์ของ
พนัธมิตรดา้นการท่องเท่ียวท าใหก้ารท่องเท่ียวในช่วงนั้น มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาจ านวนมาก 
 (7) ไดมี้การจดักิจกรรมส าคญัท่ีช่วยใหป้ระเทศกลบัฟ้ืนคืนภายหลงัจาก
วิกฤตคือแคมเปญ Amazing Thailand ระหว่างปีพ.ศ. 2540- 2542 แมว้่าแรกเร่ิมนั้นแคมเปญน้ีจะ
ริเร่ิมข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวเช่นเดียวกบัความส าเร็จของแคมเปญ Visit Thailand 
Year ในปี2530 แคมเปญ the Amazing Thailand ไดจ้ดัข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 6รอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 (8) จากการท่ีค่าเงินบาทของไทยลดลงจึงไดมี้การใชก้ลยทุธ์แบบ win -
win เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนแคมเปญน้ีไดท้  าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดใชง้บประมาณของตนเองท่ีมีอยู่แต่มุ่งไปยงัเป้าหมายเดียวกนัดงันั้นจึงเป็นการส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนัโดยมี ททท. เป็นผูป้ระสานระหวา่งคณะท างานจากภาครัฐและเอกชนกวา่ 60 แห่ง 
 (9) การท่องเท่ียวภายในประเทศก็ได้มีการด าเนินการเช่นเดียวกัน
แคมเปญว่า“เท่ียวเมืองไทยไปได้ทุกเดือนใน พ.ศ. 2544-2545”และได้เปิดตวัและต่อมาได้
เปล่ียนเป็น“Unseen Thailand”แคมเปญใหม่ไดเ้ปิดตวัในทุกๆปีเช่นเท่ียวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้และวนั
เดียวเท่ียวสนุก 
 2) การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาท่องเท่ียว ในช่วง พ.ศ. 2535 – 2544 
 เหตุการณ์ท่ีส าคญัในช่วงน้ีคือวิกฤตดา้นการเงินในปี พ.ศ. 2540 ท าให้
ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอยา่งมากแต่อยา่งไรก็ดีประเทศไดฟ้ื้นคืนจากวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนดว้ยการวางแผนท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียงและเปล่ียนความพยายามส่งเสริม
การท่องเท่ียว ดว้ยการประกาศแคมเปญ Amazing Thailand ท าให ้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาจ านวนมาก 
 3) วิเคราะห์แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีผ่านมาของประเทศไทย ท าให้สรุปไดว้่า การ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งกา้วกระโดด ดว้ยการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวปี 2539-2542 ซ่ึงเป็นแผนการพฒันา 3 
ปี ท่ีไดเ้นน้การพฒันาเส้นทางคมนาคม 4 รูปแบบ ประกอบดว้ยการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทาง
รถไฟ และทางน ้ า โดยให้มีการให้สร้าง ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี ในปี พ.ศ.2542 เพื่อใช้ขนส่ง
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นักท่องเท่ียวไปยงัเกาะสมุยและเกาะพงนั โดยในรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้เห็นว่า 
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียว  
 4.5.1.4 ระยะท่ี 4 ปี 2545 – ปัจจุบนัช่วงส าคญัของการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวต่อ 
  พื้นท่ีต าบลดอนสกั อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 ขอ้มูลกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2553 ท าใหท้ราบว่าจ านวน

นกัท่องเท่ียวและรายไดใ้นกิจกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีผา่นมาในปี

พ.ศ.2549 ประเทศไทย มีจ านวนนกัท่องเท่ียวราว 13,821,802 คนเพิ่มจ านวนเป็น 15,841,683 คนใน

ปีพ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากแผน

ส่งเสริมการท่องเท่ียวกระตุน้ของการท่องเท่ียว ดว้ยการประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งการ

ท่องเท่ียววิถีไทย เพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจชาติ ส่งผลให้จงัหวดัสุราษฏร์ธานีมีการขยายการ

ท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นเพื่อใหเ้ห็นถึงการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง 

ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปแคมเปญการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ไวด้งัตารางท่ี 4.8ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.8แสดงการสรุป แคมเปญการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
 

แคมเปญการท่องเที่ยว (ภายนอกประเทศ) แคมเปญการท่องเที่ยว (ภายในประเทศ) 

1. ปี 2540 โครงการ Amazing Thailand 
Come to Thailand Experience the Splendours 
of  a Kingdom ปี 2540-2542 

2. ปี 2541-2542 จดัโครงการ Enchantment 
for the Next Thousand Years 

3. ปี 25440 จดัโครงการ Treasures for the 
Pleasure of the World 

4. ปี 2545 - 2546 โครงการ Thailand 
Smiles Plus ซ่ึงเป็นแคมเปญท่ีใชร้าคาเป็นกล
ยุท ธ์ ในการ ดึ ง ดูดนัก ท่อง เ ท่ี ย วและใน
ขณะเดียวกนักคุ็ม้ครองคุณภาพของสินคา้และ
บริการการเสนอแพค็เก็จในการคา้และบริการ
การเสนอแพค็เก็จพิเศษเช่นโครงการซ้ือหน่ึง
แถมหน่ึงโดยไดริ้เร่ิมบตัร Big Smile Card 
เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดระหว่าง 20-50 % ส าหรับท่ี
พกัและบริการต่างๆ (แคมเปญน้ีเพื่อกระตุน้
ตลาดภายหลงัวิกฤต SARS) 

5. ปี 2547- 2548 สึนามิ ด าเนินการจดั 
Road Shows 

6. ปี 2547-2548 จดัโครงการ Thailand 
Happiness on Earth 
 

1. ปี 2542 จดัโครงการเท่ียวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ 
2. ปี 2543 จดัโครงการคืนชีวิตใหส้ายน ้าสืบ

สานความเป็นไทยถวายในหลวง 
3. ปี 2545 จดัโครงการเท่ียวเมืองไทยไปไดทุ้ก

เดือน 
4. ปี 2547 จดัโครงการวนัเดียวเท่ียวสนุก 
5. ปี 2548 จดัแคมเปญฟ้ืนอนัดามนัโดยสภา

อุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (TCEB), Nok Air, Orient Thai และ 
Bangkok Airways ไดเ้สนอแพค็เก็จน าเท่ียวราคา
พิเศษสู่จงัหวดัต่างๆในแถบอนัดามนัเพื่อกระตุน้
ตลาดภายหลังจากเหตุการณ์สึนามิเ ม่ือเดือน
ธนัวาคม 2547 
6. ปี 2548 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ภายใต้
โครงการช่วยอันดามันเท่ียวอันดามันกิจกรรม
ต่างๆในโครงการประกอบดว้ยการจดั Media 
Educational Trip และ Agent Educational Trip 
การจดัท าบทความพิเศษต่างๆการจดัเตรียมเอกสาร
ขอ้มูลภาพและเสียงการจัดรายการวิทยุและการ
ปรับขอ้มูลในเวบ็ไซต ์ททท. ใหท้นัสมยัมากยิง่ข้ึน 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 

แคมเปญการท่องเที่ยว (ภายนอกประเทศ) แคมเปญการท่องเที่ยว (ภายในประเทศ) 

7. ปี 2558 ประกาศเป็นปี “ท่องเท่ียววิถีไทย” 
และส่งเสริมตลาดภายใต้แคมเปญ “Discover 
Thainess” มุ่งส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีสามารถเสริม
ความเขม้แข็งให้แบรนด์ประเทศไทยด้วยการ
น าส่งความสุข สนุกแบบไทยๆ เป็นจุดแข็งท่ี
แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ เสนอขายแหล่งท่องเท่ียว 
วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี ชุมชน เนน้ในเร่ือง
ของความเป็นไทย (Thainess) และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ท่ีโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ ผสานกบัความ
หลากหลายของสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นักท่องเท่ียวได้หลากหลายรูปแบบผ่านช่อง
ทางการส่ือสารสังคมออนไลน ์

7. ปี 2547 - 2548 จดัแคมเปญ "เท่ียวท่ีไหน
ไม่สุขใจเท่าบา้นเรา" 

8. ปี 2558 ประกาศเป็นปี “ท่องเท่ียววิถีไทย” 

 
 4.5.2 การปรับตัวของต าบลดอนสักต่อการเปลีย่นแปลงจากการท่องเที่ยว 

 ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย และการพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี เห็นไดว้่า กระแสความสนใจในดา้นการท่องเท่ียวทางทะเลของประเทศไทยมีเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองโดยการพฒันาดงักล่าว อาจจะส่งผลให้ชุมชนต าบลดอนสัก ท่ีเป็นพื้นท่ีตั้งของท่าเรือ
ขนาดใหญ่ของประเทศไทย จ านวน 3 ท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี เม่ือถึงในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว เช่น 
เทศกาลปีใหม่ วนัสงกรานต์ หรือในช่วงวนัหยุดยาว จะมีนักนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ เป็นจ านวนมาก ท่ีเขา้มาใช้บริการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี เพื่อเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล เช่น เกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า กล่าวคือเม่ือพิจารณาการท่องเท่ียว 
บนเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า รวมทั้งหมู่เกาะต่างท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ
ไทย ซ่ึงในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา จงัหวดัสุราษฏร์ธานีมีการขยายตวัดา้นการท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการท่องเท่ียวบนเกาะสมุย ท่ีเตม็ไปดว้ยธุรกิจการท่องเท่ียว เช่นโรงแรม รีสอร์ท บา้นพกั 
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีรองรับนักท่องเท่ียว อย่างมากมาย อาจจะท าให้เกิดความแออัดของ
นักท่องเท่ียวข้ึนบนเกาะสมุยกล่าวคือผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสอบถามนักท่องเท่ียวรายหน่ึงท่ีก าลงัจะ



172 

เดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย ท าให้ทราบว่า นกัท่องเท่ียวบางส่วนไดเ้ลือกพกัอาศยัอยู่ในพื้นท่ี
ต าบลดอนสกั โดยนกัท่องเท่ียวรายน้ีไดอ้ธิบายรายละเอียดว่า การเดินทางไปท่องเท่ียวบนเกาะสมุย
ใชเ้วลาเพียงประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง และเรือเท่ียวแรกท่ีออกจากท่าเทียบเรือ เร่ิมตั้งแต่ ตีห้าคร่ึง 
จนถึงประมาณสองทุ่มและเหตุผลอีกประการหน่ึง คือค่าใชจ่้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัเกาะสุมย เกาะพ
งนั และเกาะเต่า ต ่ากว่ามาก ทั้งในส่วนของท่ีพกั และอาหาร จึงไดเ้ลือกพกัท่ีพื้นท่ีชุมชนต าบลดอน
สัก เห็นไดว้่า สถานการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบนเกาะสมุย และในชุมชนต าบลดอนสัก 
อาจจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นท่ีชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชน
บางน ้าจืด ชุมชนเกาะแรต และชุมชนนางก า จากการลงพื้นท่ีส ารวจชุมชนเห็นไดว้่ามีการสร้างท่ีพกั 
ร้านอาหาร และกิจกรรมท่ีรองรับการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง จนท าให้บริเวณชายหาดนางก า มี
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวอยูใ่นพื้นท่ีจ านวนมาก 
 4.5.2.1 การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และการสังเกตสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนต าบลดอนสักในปัจจุบนั ท าให้ทราบว่า การด าเนินวิถีชีวิตของผูค้น ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน มี
การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นครัวเรือน เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินชีวิตมากข้ึน 
เห็นไดจ้าก บา้นเรือนท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนเกือบทุกหลงัคาเรือน มีอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้งโทรทศัน์ 
ตูเ้ยน็ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามฐานะของแต่ละครอบครัว ไวค้อยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิต ทั้ งน้ีส่ิงท่ีสังเกตเห็นส ารวจพื้นท่ี สามารถอธิบายรายละเอียดได้ว่า เกือบทุกครอบครัวมี
โทรศพัทมื์อถือใชก้นัตามจ านวนสมาชิกของแต่ละครอบครัว จนมีผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ติดโทรศพัทมื์อถือ จนกลายเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีคนในชุมชนขาดไม่ได ้และจากการ
สัมภาษณ์นายกเทศบาลต าบลดอนสักเพิ่มเติมในความเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียว ท าให้ทราบว่า เด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลดอนสัก มีการยอมรับวฒันธรรมตะวนัตก
มากเกินไป เห็นไดจ้ากการเด็กในชุมชนบางเท่ียวเตร่ยามย  ่าคืน ในสถานท่ีบนัเทิงท่ีมีนกัท่องเท่ียว
จากต่างชาติ และการมีค่านิยมท่ีเลียนแบบนกัท่องเท่ียว เช่นการแสดงความรักดว้ยการกอด การจูบ 
ท่ีขดัต่อวฒันธรรมในชุมชนดงันั้นส่ิงท่ีตามมากบัการเปล่ียนแปลงคือ ชุมชนเกิดความเปล่ียนแปลง
วิถีการด าเนินชีวิต และการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนอยา่งรวดเร็ว และเม่ือไดส้ัมภาษณ์ผูสู้งอายุ
ในชุมชนรายหน่ึง ได้กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของชุมชนอย่างน่าสนใจว่า เหตุผลในการ
เปล่ียนแปลงชุมชนดอนสักท่ีค่อนขา้งรวดเร็ว คือการท่ีชุมชนตั้งอยู่ใกลก้บั ท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากในแต่ละปีท าให้ความเจริญทางเทคโนโลยีเขา้มาสู่คนในชุมชนไดเ้ร็วมาก
ข้ึน วิถีชีวิตของคนในชุมชนดอนสักจึงมีการเปล่ียนแปลงไปรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีมีสถานบนัเทิงเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชนต าบลดอนสัก ทั้งน้ีเม่ือชุมชนได้
ปรับเปล่ียนเป็นแหล่งท่ีท่องเท่ียวท่ีเต็มตวั อาจจะก่อให้เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
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คนในชุมชนได ้โดยผูว้ิจยัได้รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังจะกล่าว
ต่อไปน้ี 
 1) การปรับตวัดา้นการสร้างบา้นเรือนในช่วงก่อนปี 2540 จนถึงปัจจุบนั 

 ในการสมัภาษณ์ผูสู้งอายทุ่านหน่ึงในชุมชน ท าใหท้ราบว่า การตั้งบา้นเรือน
ท่ีอยูอ่าศยัของคนในชุมชนต าบลดอนสกัในอดีตบา้นเรือนส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล เน่ืองดว้ย
ผูค้นในชุมชนไดป้ระกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง ดงันั้นในอดีตชาวบา้นจึงเลือกพื้นท่ีท่ีใชส้ าหรับอยู่
อาศยัใกลก้บัทะเล โดยเม่ือไดส้อบถามถึงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงของการสร้างบา้นเรือน
ในอดีตท่ีนิยมสร้างใกลก้บัทะเล มาสร้างบา้นเรือนในบริเวณพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของชุมชน ต่อผูน้ าชุมชน
ทอ้งอ่าว ผูน้ าชุมชนนางก า ผูน้ าชุมชนเกาะแรต และผูชุ้มชนบางน ้ าจืด ท าใหท้ราบว่า เน่ืองจากการ
ท าการประมงในอ่าวดอนสักในอดีต ขาดการควบคุมท่ีดี จึงท าให้มีเรือประมงขนาดใหญ่ เขา้มาท า
การประมงในปากอ่าวดอนสัก ท าให้สัตวน์ ้ าทางทะเลท่ีมีอยู่มากมายในอ่าวดอนสักเร่ิมลดจ านวน
น้อยลง และสาเหตุของการลดลงของสัตว์น ้ า อีกประการหน่ึงคือ ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่ม
นายทุน ไดท้  าลายป่าชายเลน ซ่ึงเห็นไดจ้ากการเปล่ียนจากพื้นท่ีป่าชายเลน เป็นพื้นท่ีส าหรับเล้ียงกุง้
กลุาด า  
 อย่างท่ีทราบกนัดีว่าป่าชายเลนเป็นทั้งสถานท่ีผสมพนัธ์ุ วางไข่ และเป็นท่ี
อนุบาลสัตวน์ ้ าขนาดเล็ก เม่ือป่าชายเลนท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว จากกลุ่ม
นายทุนท่ีเขา้มาท านากุง้ ตลอดจนการเขา้มาของกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่าเรือ ท าให้ชุมชนเร่ิมมี
การเปล่ียนแปลง และเร่ิมไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจดา้นน้ี  
 สอดคลอ้งกบัการส ารวจพื้นท่ีชุมชน เห็นไดว้่าสภาพแวดลอ้มและระบบ
นิเวศทางทะเลในอ่าวดอนสัก มีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตมาก ท าให้สัตว์น ้ าหลายชนิดไม่
สามารถอาศยัอยูใ่นอ่าวไดแ้ละมีสัตวน์ ้ าบางชนิดเร่ิมหาไดย้ากมากข้ึน เช่น ปูมา้ ปลากุเลา และปลา
ดุกทะเล  ดว้ยเหตุการณ์ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้รวมกบัราคายางพารามีราคาสูงข้ึนช่วงปี พ.ศ.2554 โดย
ในขณะนั้นราคายางแผน่ดิบอยูท่ี่ กิโลกรัมละ 146 บาท เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ชาวบา้นบางส่วน
ท่ีประกอบอาชีพท าการประมงพื้นบา้น มีการปรับเปล่ียนอาชีพ หันมาประกอบอาชีพท าสวน
ยางพาราดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้บา้นเรือนท่ีสร้างอยูริ่มทะเลของชาวประมงพื้นบา้น แปรเปล่ียนมาเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศยัของชาวต่างชาติ และส่ิงปลูกสร้างแบบสมยัใหม่เพื่อมารองรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
 โดยเม่ือสอบถามถึงวิธีการสร้างบา้นเรือน ต่อผูน้ าชุมชนทอ้งอ่าว ท าให้
ทราบว่า ในอดีตการสร้างบา้นเรือนไดมี้จุดประสงคใ์นการสร้างไวเ้พื่อความสอดคลอ้งกบัอาชีพ 
การคมนาคและสภาพภูมิอากาศ และในการสัมภาษณ์ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนริมทะเล ได้
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อธิบายว่าลกัษณะบา้นไดมี้การปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั ตามความชอบของแต่ละบุคคล โดยใน
อดีตมีการสร้างบา้นเป็นลกัษณะบา้นเรือนไมใ้ตถุ้นเต้ีย มีท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัชายทะเล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสาเหตุของการสร้างบา้นเรือนไมใ้ตถุ้นเต้ีย ต่อชาวบา้นท่ีอยู่อาศยัใกล้
ชายทะเลท่านน้ีเพื่อให้เกิดความชดัเจนข้ึน ท าให้ทราบว่า เหตุผลท่ีตอ้งสร้างใตถุ้นเต้ีย ชาวบา้นราย
หน่ึงไดอ้ธิบายว่า เน่ืองจากบา้นท่ีตั้งอยู่ริมทะเล เม่ือมีน ้ าข้ึนสูงก็จะท าให้น ้ าไหลผ่านใตถุ้นไปได ้
และอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือเม่ือเกิดพาย ุจะมีทั้งคล่ืนและลมท่ีรุนแรงมาก การท่ีสร้างใตถุ้นเต้ีย ก็
เพื่อให้ลมสามารถเคล่ือนยา้ยผ่านไปได ้แต่ห้ามสร้างใตถุ้นสูง เพราะลกัษณะการพดัของลมทะเล 
จะพดัจากทะเลเขา้มายงัฝ่ัง เม่ือสร้างใตถุ้นท่ีสูงก็จะท าให้ปะทะกบัลมทะเลโดยตรง ท าให้บา้น
เสียหายได ้ 
 และเม่ือสอบถามถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการสร้างบา้นเรือนในอดีต ต่อ
ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่กลก้บัทะเลรายหน่ึง ท าใหท้ราบวา่ ในอดีต ผูค้นในชุมชนนิยมน าตน้มะพร้าวมา
สร้างบา้นเรือนโดยตน้มะพร้าวท่ีสามารถน ามาสร้างบา้นเรือนไดต้อ้งมีอายปุระมาณ 20 ปีข้ึน ดว้ย
เหตุผลคือ ตน้มะพร้าวท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปีข้ึนไป คือ  
 1) ตน้มะพร้าวท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี จะมีความเหนียวของเน้ือไม ้และไม่

มีเส้ียนจากเน้ือไมม้ะพร้าว โดยค าว่าเส้ียนเป็นภาษาถ่ิน หมายถึงเน้ือไมท่ี้ไม่เรียบ ดงันั้นหากไม้

มะพร้าวมีอายนุอ้ย กย็ิง่มีเส้ียนมาก ไม่สามารถน ามาสร้างบา้นได ้ 

 2) ตน้มะพร้าวท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป จะมีความสูงเป็นอนัตราย พื้นท่ีใน

ชุมชนต าบลดอนสักบ่อยคร้ังท่ีมีลมพายุพดัมารุนแรงในพื้นท่ี ซ่ึงอาจจะท าให้ตน้มะพร้าวหักโคน้ 

จนเกิดอนัตรายใหก้บัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบา้นเรือนได ้ 

 3) ตน้มะพร้าวท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี ท าใหต้น้มะพร้าวสูง ยากต่อการเกบ็

เก่ียวลูกมะพร้าวดว้ยเหตุน้ีในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 ผูค้นในชุมชนนิยมสร้างบา้นเรือนดว้ยตน้

มะพร้าว ดงัภาพท่ี4.29 
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ภาพที ่4.29แสดงตน้มะพร้าวชุมชนต าบลดอนสัก 
 
 ต่อมาการสร้างบา้นเรือนไดมี้การปรับเปล่ียน และมีรูปแบบท่ีทนัสมยัมาก
ข้ึน จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุรายหน่ึงในชุมชน ท าให้ทราบว่า การสร้างบ้านเรือนได้มีการ
ปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ และวิธีการสร้างบา้นเรือน ดว้ยการใชปู้นซีเมนต ์มาเป็นวตัถุอุปกรณ์ใน
การสร้างบา้นเรือน ดว้ยการดดัแปลงบา้นให้มีลกัษณะเป็นบา้นสองชั้น ซ่ึงตวับา้นขา้งบนยงัเป็น
บา้นเรือนไม ้และต่อเติมตวับา้นขา้งล่างดว้ยปูนซีเมนต ์โดยบา้นเรือนส่วนใหญ่จะมีการดดัแปลงให้
เหมาะส าหรับขายของช ามากข้ึน เน่ืองจากในช่วงปี พ.ศ.2540-2542 เร่ิมมีนักท่องเท่ียว เขา้มา
ท่องเท่ียวในชุมชนดอนสัก และประกอบกบัพื้นท่ีชุมชนนางก าไดมี้การสร้างท่าเรือเทียบเฟอร์ร่ีข้ึน 
ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าลกัษณะบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัในช่วงปี พ.ศ. 2540 -2550 ไดป้รับรูปแบบมากข้ึน 
โดยจากการสร้างบา้นท่ีค านึงถึงการอยู่อาศยัเพียงอย่างเดียว ปรับเปล่ียนให้สามารถคา้ขายได ้ดงั
ภาพท่ี 4.30 
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ภาพที ่4.30 แสดงบา้นเรือนในช่วงปี 2540 
 
 และการเปล่ียนแปลงลักษณะการสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ได้มีการ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังในช่วงปี พ.ศ. 2542 -2550 ในการสัมภาษณ์ชาวบา้นในชุมชนรายหน่ึง ได้
อธิบายวา่ เหตุผลในการเปล่ียนแปลงการสร้างบา้นเรือนในช่วงน้ี มีอยูด่ว้ยกนั 2 เหตุผลใหญ่ๆ คือ  
 1) มีคนจากต่างถ่ิน เขา้มาสร้างท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีต าบลดอนสักมากข้ึน 

อาจเป็นเพราะในช่วง ปี พ.ศ. 2542 – 2550 เป็นช่วงท่ีสภาพเศรษฐกิจในชุมชนดี ทั้งจากรายได้

ทางการประมง และรายไดจ้ากการบริการกิจกรรมการท่องเท่ียว  

 2) ความสนใจของกลุ่มนักลงทุนธุรกิจทางการท่องเท่ียว เน่ืองจาก

ในช่วง ปี พ.ศ. 2542 – 2550 ต าบลดอนสักมีการพฒันาเส้นทางคมนาคม และพฒันาการขนส่งทาง

ทะเล จนท าให้มีการสร้างท่าเทียบเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั ท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั 

และท่าเทียบเรือเอนกประสงคด์อนสกั ส่งผลใหก้ลุ่มนายทุนมีความสนใจพื้นท่ีติดกบัทะเล จึงท าให้

นกัลงทุนไดเ้ขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินในพื้นท่ีต าบลดอนสกัเพื่อประกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว  

 ดงันั้นดว้ยพื้นท่ีบริเวณชายหาดท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และความตอ้งการของผูท่ี้มี

รายไดสู้ง และกลุ่มทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่ีมีความตอ้งการท่ีดินท่ีอยู่ติดชายทะเลทั้ง

เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั และใชใ้นการท าธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ท าใหใ้นปัจจุบนั พื้นท่ีในชุมชนบา้น

ทอ้งอ่าว ชุมชนบา้นบางน ้ าจืด และชุมชนบา้นนางก า ไดป้รับเปล่ียนวิธีการสร้างบา้นเรือน คือเดิม

จากบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนเพื่อท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัและการประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง ในช่วงก่อนปี 
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พ.ศ. 2540 และไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการสร้างบา้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกั และสามารถใชพ้ื้นท่ีบา้นท า

การคา้ ในช่วงปี พ.ศ. 2542 -2545 เน่ืองจากการมีนกัท่องเท่ียว เขา้มาใชบ้ริการท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้ม

ไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั  

 และในช่วงปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั ท่ีอยู่อาศยัและบา้นเรือนของ
ชาวประมงพื้นบา้น ไดมี้การเปล่ียนมือไปสู่กลุ่มนายทุนเพิ่มมากข้ึน จนท าใหไ้ม่ปรากฏเคา้ลางความ
เป็นชุมชนประมงพื้นบา้นหลงเหลืออยู่ ปัจจุบนัพื้นท่ีชายทะเลส่วนใหญ่ไดก้ลายเป็นท่ีพกัแบบ
สมยัใหม่ มีร้ัวรอบขอบชิด แสดงความเป็นส่วนตวัอยา่งชดัเจน และพื้นท่ีบางส่วนไดถู้กดดัแปลงมา
เป็นรีสอร์ท และเป็นร้านอาหาร เพื่อคอยบริการให้นกัท่องเท่ียวจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นขา้งตน้ 
หากวิเคราะห์เพิ่มเติม จะเห็นว่าส่ิงท่ีตามมาคือ ชาวท่ีบา้นท่ีเคยมีท่ีดินอยูบ่ริเวณริมทะเล ประกอบ
อาชีพประมงชายฝ่ังหลายครอบครัวไดข้ายท่ีดินใหก้บันายทุนท่ีเขา้มาแสวงหาประโยชน์จาก ธุรกิจ
การท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูน้ าของเทศบาลต าบลดอนสัก ควรมีการวางแผนจดัการกบัสภาพความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี มิฉะนั้น ค  าวา่รวยกระจุกและจนกระจาย จะเป็นค าท่ีคนในชุมชนต าบลดอน
สัก คุน้ชินไปอีกนาน ดงัภาพท่ี 4.31 
 

  
 

ภาพที ่4.31แสดงการเปล่ียนแปลงทางดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนในช่วงปี 2553- ปัจจุบนั 
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 2) การปรับเปล่ียนดา้นความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน 
 ความเป็นสัมพนัธ์ของคนในชุมชนต าบลดอนสัก ในอดีตมีความสนิทสนม

กนัแบบเครือญาติ มีความผกูพนักนัในวิถีท ากิน เน่ืองดว้ยการประกอบอาชีพประมงท่ีมีความเส่ียง

และมีความอนัตราย จึงท าให้คนในชุมชนมีความรักความสามคัคีกนั แต่ในปัจจุบนัความสัมพนัธ์

แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มเร่ิมพบเห็นไดน้อ้ยลง  

 ดว้ยการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุรายหน่ึงในชุมชน ซ่ึงผูสู้งอายุท่านน้ีไดห้ยิบยก

น าเอาเร่ืองราวดา้นความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนต าบลดอนสักท่ีเร่ิมมีความเปล่ียนแปลงจนท าให้

ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนเร่ิมลดลง โดยไดอ้ธิบายว่า สาเหตุท่ีส าคญัต่อความสัมพนัธ์ของผูค้น

มีนอ้ยลง เห็นไดจ้าก ในการจดังานบุญของชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานบวช และงานท่ีมีความส า

พนัธ์กนัในเครือญาติ ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่จะเลือกวิธีการจา้งโต๊ะจีน ซ่ึงถือว่าเป็นการอ านวยความ

สะดวกรวดเร็ว แตกต่างจากอดีต ในการจดังานบุญลกัษณะน้ี จะเป็นการรวมตวัเครือญาติ โดยจะมี

การช่วยเหลือกนัในทุกเร่ือง ตั้งแต่การจดังาน การจดัสถานท่ี การท าอาหาร การจดัการทุกอย่างใน

งาน ดว้ยเครือญาติหรือคนในชุมชน ซ่ึงแตกต่างจากในปัจจุบนัเรียกน้ี 

 และอีกประการหน่ึงในการเปล่ียนแปลงทางด้านความสัมพนัธ์  จากการ

สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนรายหน่ึงท าให้ทราบว่า ในการปรับเปล่ียนการสร้างบา้นเรือนของคนในชุมชน 

ท่ีส่วนใหญ่ ไดนิ้ยมสร้างร้ัวไวห้นา้บา้นกนัมากข้ึน ซ่ึงแตกต่างไปจากในอดีต ท่ีไม่มีการสร้างร้ัวไว้

หนา้บา้น ท าให้การพึ่งพาอาศยักนัท าไดย้ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการจะเขา้ไปในบา้นไดต้อ้งกดกระด่ิง 

ท าใหค้วามสมัพนัธ์ของคนในชุมชนเร่ิมมีนอ้ยลง ดงันั้นความเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ของคนใน

ชุมชนดอนสัก เร่ิมเปราะบางจางหายไปกบัการเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชน ดว้ยค่านิยม

ของคนท่ีปรับเปล่ียนไปมุ่งเนน้ความสะดวก ความสบาย และความปลอดภยัจากการสร้างร้ัวไวร้อบ

บา้น ไดท้  าลายความรัก ความสามคัคี ท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีต  

 3) ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนและผูป้ระกอบการท่าเรือเฟอร์ร่ี 
 อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ของกลุ่มผูป้ระกอบการการทาง

ธุรกิจการท่องเท่ียวเร่ิมมีสูงข้ึน เห็นไดจ้าก ผูน้ าชุมชนในต าบลดอนสกั และกลุ่มชาวประมงพื้นบา้น 

มีความขดัแยง้กบัผูป้ระกอบการ ท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีท่ีตั้งอยู่ในชุมชน เน่ืองจากสาเหตุอนัจะกล่าว

ต่อไปน้ี 
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 จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนรายหน่ึง ได้อธิบายว่า ก่อนท่ีมีการสร้างท่า

เทียบเรือเฟอร์ร่ี ในพื้นท่ีชุมชนบางน ้ าจืด ชาวบา้นในชุมนไม่เคยรู้มาก่อนหนา้นั้นเลยและเม่ือสร้าง

เสร็จแลว้ ทางผูป้ระกอบการไดเ้ขา้มาสร้างความเขา้ใจกบัคนในชุมชน โดยมีการระบุว่า…จะใหค้น

ในชุมชนน าสินคา้ของชุมชนเขา้ไปขายในพื้นท่ี บริเวณท่าเรือได ้โดยทางท่าเรือ จะจดัเตรียมพื้นท่ี

ให้ ซ่ึงในช่วงนั้นชาวบา้นไดน้ าสินคา้เขา้ไปขายไดร้ะยะหน่ึง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้อบถามกบัผูน้ า

ท่านน้ีต่อสาเหตุท่ีชาวบา้นไม่ไดน้ าสินคา้ไปขายยงัท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีต่อไปเกิดจากสาเหตุอะไร ท า

ใหท้ราบวา่ ทางท่าเรือเทียบเฟอร์ร่ี จดัท าศูนยก์ารคา้ภายในท่าเรือข้ึน และไดอ้อกกฎกติกาต่อผูท่ี้เขา้

มาขายสินคา้ในท่าเทียบเรือคือ สินคา้ท่ีน ามาขายในท่าเทียบเรือนั้นตอ้งไดรั้บมาตรฐานรับรองจาก 

(อย.)หรือหน่วยงานมาตรฐานสากล จากค าบอกเล่าของแกนน าชุมชน ซ่ึงแน่นอนว่าสินคา้ท่ีชุมชน

น าไปขายไม่ไดรั้บมาตรฐานดงักล่าว เน่ืองจากเป็นสินคา้ผลิตในชุมชน หรือไดม้าจากชุมชน เช่น ปู

มา้ กุง้ อาหารทะเลทั้งสด แห้ง และกะปิ ท่ีท าจากชุมชน ดงันั้นคนในชุมชนจึงถูกห้ามมิให้เขา้ไป

ขายสินคา้ในท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี จึงท าให้คนในชุมชนไม่พอใจ จึงเป็นปัญหาท่ีติดคา้งอยู่ในใจของ

ชุมชนมาตลอด และสาเหตุของความขดัแยง้ในเร่ืองท่ีสองคือ ในช่วงเทศกาลการท่องเท่ียว หรือ

ในช่วงท่ีมีวนัหยุดยาว มีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก มีความตอ้งการท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว บน

เกาะสมุย และเกาะ พงนั จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนรายหน่ึง ท าให้ทราบว่า การจดัการขยะของ

ผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ขาดการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ขยะท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียว

จ านวนมาก ไดมี้บางส่วนถูกท้ิงไวบ้นถนนของชุมชน หรือบริเวณบา้นเรือนของคนในชุมชน และมี

บางส่วนถูกท้ิงลงในทะเล ท าให้เกิดปัญหาเ ร่ืองมลพิษตามมา ซ่ึงเ ม่ือได้เข้าไปพูดคุยกับ

ผูป้ระกอบการ ก็มกัจะไดรั้บค าตอบว่า…อยู่ระหว่างการน าเสนอเร่ืองถึงฝ่ายบริหาร และสาเหตุ

สุดทา้ยท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากพื้นท่ีตั้งท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ในชุมชนบางน ้ า

จืด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในประกอบกิจการ ท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี เน่ืองจากเรือเฟอร์ร่ี ท่ีใชข้นส่ง

ผูโ้ดยสารมีขนาด 815 ตนั เรือมีความกวา้งประมาณ 57.51 เมตร ความยาวของเรืออยูท่ี่ 63.15 เมตร 

และกินน ้าลึกประมาณ 4.5 เมตร ดงัภาพท่ี 4.32 
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ภาพที ่4.32 แสดงเรือซีทราน เฟอร์ร่ี ขนาด 815 ตนั 
แหล่งทีม่า: SEATRAN FERRY, 2558. 
 
 ดว้ยระดบัน ้ าทะเลท่ีลึกประมาณ 1-2 เมตร ท าให้ช่วงน ้ าลง เรือเฟอร์ร่ี ท่ีมี
ขนาด หนกักว่า 815 ตนั ไม่สามารถเขา้ยงัท่าเทียบเรือได ้จึงท าใหผู้ป้ระกอบการท่าเรือจ าเป็นตอ้งมี
การขุดดินเลนลอกร่องน ้ า เพื่อให้เรือสามารถเขา้มาเทียบยงัท่าได ้ซ่ึงปัญหาท่ีตามมาคือ สัตวน์ ้ า
หลายชนิดไม่สามารถอยู่ในอ่าวดอนสักได้ ส่งผลกระทบต่อชาวบา้นมีท่ีประกอบอาชีพประมง
พื้นบา้น 
 4.5.2.2 การปรับเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้แหล่งรองรับ

ท่องเท่ียวอย่างเช่นชุมชนบา้นทอ้งอ่าว ชุมชนบา้นเกาะแรต ชุมชนบา้นบางน ้ าจืด และชุมชนบา้น

นางก า ท่ีมีอาณาเขตติดกบัท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบต่อทรัพยากร

ทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ดว้ยจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมี

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลความเปล่ียนแปลงของชุมชน ท่ีชดัเจนข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้

สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ตลอดจนประชาชนท่ีประกอบอาชีพประมง

ชายฝ่ัง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี 
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 1) การเปล่ียนแปลงทางทะเล 

 เป็นเวลาอนัชา้นานท่ีทอ้งทะเลบริเวณชายฝ่ังของต าบลดอนสัก อ าเภอดอน

สัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และเต็มไปดว้ยสัตวน์ ้ าทาง

ทะเลท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย  

 จากการสมัภาษณ์ชาวประมงในพื้นท่ีชุมชนทอ้งอ่าวรายหน่ึง ท าใหท้ราบว่า 

สัตวน์ ้ าท่ีมีในอ่าวดอนสัก เช่น ปูมา้ ปูด า ปลากดทะเล ปลาดุกทะเล ปลากระบอก ปลาลูกปัด ปลา

กะพงขาว ปลาล้ินหมา ปลากระเบน ปลาโลมา ปลาแป้น และมีกุง้หลายชนิด เช่น กุง้หัวมนั กุง้ขาว 

และกุง้เคย ท่ีมีอยู่อย่างมากมายในอดีต ซ่ึงในช่วงท่ีผูว้ิจยัไดล้งพื้นเก็บขอ้มูล ไดมี้โอกาสหากุง้เคย 

ร่วมกบัคนในชุมชน จึงไดส้อบถามถึงวิธีการหากุง้เคยและวิธีการท ากะปิ จากชาวบา้นในชุมชนทอ้ง

อ่าวท่ีร่วมกนัหากุง้เคยกนั ท าใหท้ราบวา่ กุง้เคย เป็นวตัถุดิบหลกัในการน าไปท ากะปิ กุง้เคยชอบอยู่

อาศยับริเวณน ้าต้ืนแนวชายฝ่ัง อยูบ่ริเวณดินเลนท่ีมีน ้ าต่ืน มกัจะลอยตวัอยูร่วมกนัเป็นฝงู ดงันั้นวิธีท่ี

จะจบัเจา้ตวักุง้เคยใหไ้ดม้ากท่ีสุด กคื็อ การใชอ้วนรุน หรือท่ี ชาวบา้นเรียกว่า คนัรุน หรือเรียกสั้นๆ 

ตามประสาทอ้งถ่ินวา่ "รุนเคย" นัน่เอง ส าหรับวิธีการน ากุง้เคยมาท ากะปิมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือไดกุ้ง้เคยมาแลว้ตอ้งท าความสะอาดแยกปลาตวัเลก็ๆ ท่ีติด

มากบักุง้เคย เพื่อท่ีจะใหมี้เฉพาะกุง้เท่านั้น  

 ขั้นตอนท่ี 2 น าทางมะพร้าวมาปูลงกบัพื้น แลว้น าตาข่ายในล่อนบางทบัอีก

คร้ัง เพื่อใชส้ าหรับตากกุง้เคย  

 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนน้ีมีความส าคญั เน่ืองจากตอ้งตากกุง้เคยตอ้งตากกลาง

แดดจดั ตากประมาณ 1 วนั จุดสังเกตคือ ตอ้งใหกุ้ง้เคยแห้งเปล่ียนสีจากสีขาวกลายเป็นสีแดง และ

ขั้นตอนสุดทา้ยคือน าไปต าให้ละเอียด ซ่ึงจะไดอ้อกมาเป็น กะปิ ไวส้ าหรับประกอบอาหาร ดงัภาพ

ท่ี 4.33 
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ภาพที ่4.33แสดงวิธีการท ากุง้เคย 
 
 ดงันั้นเพื่อใหเ้ห็นความชดัเจนในการเปล่ียนแปลงทางทะเลของอ่าวดอนสัก 
ผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบา้นรายหน่ึง ซ่ึงประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นมามากว่า 40 ปี 
ท าให้ทราบว่า ในอดีตผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนต าบลดอนสัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
พื้นบา้นเป็นหลกั เน่ืองดว้ยในทอ้งทะเลดอนสักมีความอุดมสมบูรณ์ เตม็ไปดว้ยสัตวน์ ้ าทางทะเลท่ี
มีอยูอ่ยา่งมาย โดยเฉพาะปูมา้ โดยผูใ้หข้อ้มูลท่านน้ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ในอดีตนั้นพื้นท่ีบริเวณอ่าว
ดอนสกั เป็นดินเลนชายฝ่ัง และมีป่าโกงกางท่ีอุดมสมบูรณ์ ท าใหบ้ริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์อยา่ง
มาก ท าใหเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของปูมา้  
 และเม่ือสอบถามถึงวิธีการจบัปูมา้ของชาวประมงพื้นบา้นชุมชนต าบลดอน
สัก ท าให้ทราบว่า ในอดีตการออกทะเลเพื่อไปจบัสัตวน์ ้ า ของชาวประมงพื้นบา้นในชุมชนต าบล
ดอนสักแต่ละคร้ังสามารถสร้างรายไดท่ี้ดีใหก้บัครอบครัว จนชาวประมงพื้นบา้นท่านน้ีไดก้ล่าวว่า 
อาชีพประมงพื้นบา้น สามารถส่งบุตรหลาน ให้ได้เรียนหนังสือในระดบัสูงไดอ้ย่างสบาย โดย
แรงงานท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็นในครอบครัว ไม่นิยมจา้งแรงงานนอกชุมชน เคร่ืองมือท่ีชาวประมงใช้
ในการจับปูม้า คือ อวนปู มีลักษณะเป็นตาข่าย ขึงด้วยเอ็น มีช่องตาข่ายกวา้งประมาณ 3.5-4 
เซนติเมตร เหมาะส าหรับการดกัจบัปูขนาดใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากปูมา้ขนาดเล็กไม่เป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภคในยคุสมยัปี พ.ศ. 2530-2540 และเรือประมงชายฝ่ัง แต่ละล าเรือ จะมีอวนปู เพื่อใชใ้นการ
หาปู จ  านวน5 ถึง 10 ห่อ แลว้แต่ขนาดของเรือ ดงัภาพท่ี 4.34 
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ภาพที ่4.34แสดงอวนปูและการออกเรือไปจบัปูขนาดใหญ่ 
 
 เพื่อขยายความให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัลกัษณะอวนปูของชาวประมงพื้นบา้น
ในชุมชนต าบลดอนสัก ชาวประมงท่านน้ี ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า อวนปูแต่ละห่อ ประกอบดว้ยกนั5 
หัว ตามภาษาทอ้งถ่ินของชาวประมงพื้นบา้นในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนบางน ้ า ชุมชนนางก า และ
ชุมชนเกาะแรต เน่ืองจากถา้เป็นชุมชนปากดอนสัก ก็จะเรียกว่าปากอวน ซ่ึงแต่ละหัวยาวประมาณ 
15 เมตร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้มัภาษณ์ ถึงจ านวนของอวนปูท่ีใชใ้นอดีต ท าใหท้ราบวา่ ในอดีตใชอ้วน
ปูไม่เกิน 5 ห่อ แต่ในปัจจุบนั ชาวประมงพื้นบา้นตอ้งใชอ้วนไม่ต ่ากว่า 10 ห่อ จึงอาจกล่าวไดว้่าใน
อดีตอ่าวดอนสักมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลดอนสัก จึงท าให้
ชาวประมงมีอวนแค่ 5 ห่อ และใชเ้วลาออกไปหาปูมา้ เพียงแค่ 1 คืน ก็สามารถมีรายไดม้าหาเล้ียง
ครอบครัวได ้
 โดยเม่ือสอบถามความคิดเห็นในด้านความเปล่ียนแปลงของการท าการ
ประมงพื้นบา้น ต่อชาวประมงพื้นบา้นในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนนางก า ชุมชนบางน ้ าจืด และชุมชน
เกาะแรต ท าให้ไดท้ราบว่า ดว้ยความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ท าให้มีการปรับเปล่ียน
เคร่ืองมือในการจบัปูมมา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2542 มีเรือประมง
ขนาดใหญ่จากนอกชุมชนเขา้มาจบัปูมา้ ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือดกัจบัปู แบบใหม่ ท่ีเรียกว่า ลอบปูพบั
ได ้ดงัภาพท่ี 4.35  
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ภาพที ่4.35แสดงลอบจบัปูทะเลแบบพบัได ้
 
 ชาวประมงพื้นบา้นรายหน่ึงได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ลอบปูแบบพบได ้เป็น
อุปกรณ์ท่ีใชจ้บัปูมา้ รวมถึงปูทะเล มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมกวา้งประมาณ 30-40 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ50-60 เซนติเมตร และสูงประมาณ20-30 เซนติเมตร โครงสร้างตวัลอบท าดว้ยเหลก็เส้น
ขนาดประมาณ 2-3 หุน ตวัลอบคลุมดว้ยอวนโพลีเอทธีลีนสีเทา ขนาดกบัตาข่ายอวนท่ีใชค้ลุมยาว
ประมาณ2.5-4 เซนติเมตร มีทางเขา้สองทาง คือทางตอนหวัและตอนทา้ยเรียกว่า งาแซงลอบชนิดน้ี
มีลกัษณะพิเศษคือสามารถพบัเก็บได ้และมีงาท่ีปูมา้ หรือปูทะเล เขา้ไปแลว้ไม่สามารถกลบัออกมา
ได ้โดยเหตุผลท่ีส าคญัท่ีท าใหช้าวประมงนิยมใชล้อบปูมา้แบบพบัไดม้ากกว่าใชอ้วนปูคือ 1)การใช้
ลอบปูมา้แบบพบัไดม้ากกว่าการใชอ้วนปู เน่ืองจากลอบแบบพบัไดส้ามารถใชเ้หยื่อล่อให้ปูมา้เขา้
มาในลอบได ้ซ่ึงจะไดปู้มา้ในจ านวนท่ีมากกว่า และ 2) ลอบปูมา้แบบพบัไดมี้ราคาถูกกว่าอวนปู 
และชาวประมงสามารถท าข้ึนมาใชเ้องได ้ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่า สัตวน์ ้ าทางทะเล
ของชุมชนต าบลดอนสัก ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต และเป็นรายไดห้ลกัของชาวประมง
พื้นบา้น ไดถู้กท าลายไปอยา่งรวดเร็ว 
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้สอบถามถึงผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงทรัพยากรทางน ้ าทะเลในสาเหตุอะไรบา้งต่อนายกเทศบาลต าบลดอนสัก ผูบ้ริหาร

เทศบาลต าบลดอนสกั ผูน้ าชุมชนทั้ง 4 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มชาวประมงพื้นบา้น โดยผูใ้หข้อ้มูลเหล่าน้ี

ได้กล่าวตรงกันว่า จุดเปล่ียนท่ีส าคัญของท้องทะเลดอนสัก คือ การขุดลอกล่องน ้ าของ



185 

ผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียว ท าใหช้าวประมงเดือดร้อนมาก ไม่สามารถหาสัตวน์ ้ ามาขายได ้จึง

จ าเป็นตอ้งมีการประทว้งผูป้ระกอบการข้ึน ดงัภาพท่ี 4.36 

 

  
 
ภาพที ่4.36แสดงชาวประมงพื้นบา้น รวมตวัต่อตา้นผูป้ระกอบการเรือเฟอร์ร่ี 
แหล่งทีม่า:เทศบาลต าบลดอนสกั, 2558. 
 
 ผูน้ าชุมชนรายหน่ึงของชุมชนบางน ้ าจืด ไดอ้ธิบายว่า นบัว่าเป็นส่ิงท่ีน่าจบั
ตามองอย่างยิ่ง เก่ียวกบัปัญหาผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ดงัเช่นกรณีท่ีชาวประมง
พื้นบา้น ไดร้วมตวัต่อตา้นผูป้ระกอบการเรือเฟอร์ร่ี ให้เลิกขุดลอกร่องน ้ า และท้ิงดินเลนลงทะเล 
โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการขดุลอกร่องน ้ า คือดินเลนท่ีถูกขุดมานั้นไดไ้ปท าลายระบบนิเวศน์และ
ส่ิงแวดล้อมจนท าให้ชาวประมงพื้นบา้นไม่สามารถหาสัตว์น ้ าได้ จึงเป็นท่ีมาของการออกมา
ประทว้งผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี  
 ทั้งน้ีเม่ือไดส้ัมภาษณ์นายกเทศบาลต าบลดอนสัก รวมทั้งผูชุ้มชมชนต าบล

ดอนสัก ท าใหท้ราบว่า เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มชาวประมงพื้นบา้นร่วมกบัผูน้ าองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลอ าเภอดอนสัก จ านวนมากกว่า 1,000 คน ไดร้วมตวัเดินขบวนไปยงั

หนา้ท่ีวา่การอ าเภอดอนสกั เพื่อประทว้ง ท่าเทียบเรือ บริษทั ซีทรานเฟอร์รี จ  ากดั เพื่อใหห้ยดุน าดิน

เลนท่ีขดุลอกดินเลนจากทะเลท้ิงในอ่าวดอนสัก เน่ืองจากการกระท าของผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือ 

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของชุมชนอย่างหนกัจนปลาโลมา
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และสัตวน์ ้ าหนีหายไปหมด สร้างความเดือดร้อนต่อชาวประมงพื้นบา้น จนตอ้งออกมาเรียกร้องหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผูบ้ริหาร บริษทั ซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั 

เพื่อยุติการขุดลอกร่องน ้ าท่าเทียบเรือฝ่ังดอนสัก  โดยแกนน ากลุ่มชาวประมงพื้นบา้น กล่าวว่า 

ปัญญาน้ี ตอ้งขอความช่วยเหลือไปยงั คสช.  

 นายกเทศบาลเมืองดอนสัก ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ผลกระทบท่ีไดรั้บจากการ

ขดุลอกดินเลน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของน ้ าทะเลเปล่ียนแปลงไป ท าให้เกิดผลกระทบเป็น

ลูกโซ่ตั้งแต่ชาวประมงพื้นบา้นไปจนถึงประมงพาณิชย ์และปัญหาท่ีส าคญัคือ กุง้ หอย ปู ปลา ท่ีเคย

ชุกชุมอยู่ในบริเวณปากอ่าวดอนสักหนีหายไปหมด ยิ่งไปกว่านั้น ยงัส่งผลกระต่อการท่องเท่ียว

ชายหาด ท่ีเคยขาวสะอาดปัจจุบนัหาดทรายมีสีด าไปหมด ปลาโลมาสีชมพู ท่ีอยู่อยา่งชุกชุม เป็นท่ี

ดึงดูดนดัท่องเท่ียว ไม่สามารถอาศยัอยู่ในอ่าวได ้จึงเรียกร้องให้ทางบริษทัน าข้ีดินเลนน าข้ึนมาท้ิง

บนบก ไม่ใหน้ าไปท้ิงในทะเลอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงชาวบา้นจะต่อตา้นทุกรูปแบบต่อไปเห็นไดว้่าความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว เร่ิมเขา้มาส่งผลต่อการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคน

ในต าบลดอนสกั  

 โดยเม่ือสอบถามยงักลุ่มชาวประมงพื้นบา้นของชุมชนต าบลดอนสัก ได้

อธิบายถึงภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวประมงอยา่งน่าสนใจวา่ เราไม่สามารถท่ีจะ

เรียกคืนความงดงามความสงบร่มเยน็ การแบ่งปันและเอ้ืออาทร การมีชีวิตและจิตวิญญาณเยีย่งอยา่ง

ผูค้นในชุมชนดอนสักท่ีในอดีตเคยมัง่คัง่ เต็มไปดว้ยทรัพยากร รุ่มรวยไปดว้ยคุณค่าแห่งความมี

จริยธรรมและวฒันธรรม อนังดงามยิ่งใหญ่ไดอี้กตราบเท่ามนุษยเ์รายงัเห็นแก่ตวั มีความโลภ ไม่มี

วนัพอ ขาดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งท าลายลา้งผลาญ ยิง่นบัวนัอ่าวดอน

สัก ก็ไม่เหลืออะไรท่ีเป็นคุณค่าแห่งความงาม ตลอดจนความดีไวใ้ห้กบัคนรุ่นใหม่ไดสื้บสาน ดงั

ภาพท่ี 4.37 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text&story_id=933361016715732
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text&story_id=933361016715732
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ภาพที ่4.37แสดงกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง บริเวณอ่าวดอนสกั 
 
 2) การเปล่ียนแปลงของขยะในชุมชน 
 การเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีส่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน

ต าบลดอนสัก คือ ขยะ ในการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจดัการขยะในเทศบาลต าบลดอนสัก ท า

ใหท้ราบวา่ พื้นท่ีชุมชนต าบลดอนสักมีการแบ่งขยะออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ  

 (1) ขยะเปียก เป็นขยะท่ีมีความช้ืนปะปนอยู่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นพวก

เศษอาหารท่ีเหลือจากนกัท่องเท่ียว และจากบา้นเรือน  

 (2) ขยะแห้ง เป็นขยะท่ีมีความช้ืนปะปนอยู่บา้งเล็กนอ้ย พบมากในชุม

บางน ้ าจืด ชุมชนทอ้งอ่าว และชุมชนนางก า ขยะแหง้ท่ีพบคือ แกว้พลาสติก ถุงพลาสติก และกล่อง

โฟมใส่อาหาร  

 (3) ขยะท่ีเป็นข้ีเถา้ เกิดจากขยะท่ีมาจากการเผาไหมข้องไม ้ถ่านหรือ

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ ในกิจกรรมอุตสาหกรรม หรือการเผาขยะของครัวเรือน เป็นตน้ 

 โดยผูบ้ริหารท่านน้ี ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ในอดีตปริมาณขยะในชุมชนต าบล

ดอนสกัมีจ านวนนอ้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขยะท่ีเกิดจากการเผาเศษขยะในครัวเรือน และดว้ยผูค้นท่ี

อยูอ่าศยัในชุมชนค่อนขา้งนอ้ย จึงท าใหข้ยะในชุมชนนอ้ยตามไปดว้ย 
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 และในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2544 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเกิดข้ึนใน
ชุมชนต าบลดอนสักคือ รัฐบาลไดมี้นโยบายส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียว อ าเภอเกาะสมุย และ
เกาะพงนั ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าของประเทศไทย  
 โดยผูบ้ริหารท่านน้ี ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ในอดีตปริมาณขยะในชุมชนต าบล

ดอนสกัมีจ านวนนอ้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขยะท่ีเกิดจากการเผาเศษขยะในครัวเรือน และดว้ยผูค้นท่ี

อยูอ่าศยัในชุมชนค่อนขา้งนอ้ย จึงท าใหข้ยะในชุมชนนอ้ยตามไปดว้ย 

 และในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2544 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเกิดข้ึนใน
ชุมชนต าบลดอนสักคือ รัฐบาลไดมี้นโยบายส่งเสริมการพฒันาการท่องเท่ียว อ าเภอเกาะสมุย และ
เกาะพงนั ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าของประเทศไทย  

 โดยผูบ้ริหารท่านน้ีไดอ้ธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมวา่ การเดินทางไปยงัเกาะส
มุย และเกาะพงนั ท าได2้ วิธี คือการเดินทางทางเรือ และ การเดินทางทางอากาศ เส้นทางสัญจรหลกั
คือทางเรือ โดยเทศบาลต าบลดอนสักไดมี้การพฒันาเส้นทางรถยนต ์เพื่อเช่ือมต่อกบัท่าเทียบเรือทั้ง 
3 ท่าเทียบเรือท่ีมีอยู่ในต าบลดอนสัก ท าให้นกัท่องเท่ียวมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน จากการพฒันา
เส้นทางคมนาคมของเทศบาลต าบล ท าให้ชุมชนต าบลดอนสักมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ทั้งจาก
จ านวนนกัท่องเท่ียวและผูเ้ดินทางเพิ่มข้ึนอยา่งมากมายซ่ึงผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสักท่านน้ีได้
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีของ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั และท่าเทียบเรือของ บริษทั
ราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั ด าเนินธุรกิจโดยบริษทัเอกชน มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ เช่น ร้านคา้ 
ร้านอาหาร อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีทนัสมยั จึงท าใหป้ริมาณขยะมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
 ขอ้มูลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั ขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนบางน ้ าจืด ท่ีมี
พื้นท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั ท าให้ทราบว่า ขยะท่ีมาจาก ท่า
เทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั สร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้นชุมชนอยา่งมากคือเม่ือเขา้
สู่ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวบริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี มีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ซ่ึงมีนักท่องเท่ียว
บางส่วนท่ีขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ ไดท้ิ้งขยะลงตามพื้นถนน จึงท าให้บริเวณบา้นเรือนของ
ชาวบา้นในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีใกลก้บัท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีเต็มไปดว้ยขยะ และท่ีส าคญัของปัญหาขยะ 
จากการท้ิงขยะจากความมกัง่ายของนกัท่องเท่ียวบางส่วน ท่ีท้ิงลงสู่ทะเล เม่ือข้ึนไปโดยสารอยูบ่น
เรือเฟอร์ร่ี ท าให้ระบบสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศของน ้ าทะเลในอ่าวดอนสักเร่ิมเสียไป กุง้ 
หอย ปู ปลา ท่ีอาศยัอยูช่ายฝ่ังก็เร่ิมอพยพไปอยูท่ี่อ่ืนและมีชาวประมงบางราย ไม่สามารถลงไปหาปู 
หาปลาได ้เน่ืองจากมีอาการแพ ้น ้ าทะเล จนเป็นผื่นคนัข้ึนทั้งตวั ดงันั้นการจดัการกบัขยะจึงเป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของชุมชน 
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 4.5.2.3 การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์ก านนัต าบลดอนสัก ถึงการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
ของชุมชนต าบลดอนสัก เน่ืองจากก านนัเป็นผูน้ าทอ้งถ่ินมาอยา่งยาวนานกว่า 30 ปี ท าใหท้ราบว่า 
เศรษฐกิจโดยรวมของคนในชุมชนต าบลดอนสัก จากการเก็บขอ้มูลของก านนั พบว่า คนในชุมชน
ต าบลดอนสักมีคุณภาพชีวิตดี เน่ืองจากส่วนใหญ่มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม 
เช่น ขายของให้กับนักท่องเท่ียว และบ้างก็เขา้ไปเป็นแรงงานในกิจกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงได้
เปล่ียนแปลงจากอดีต คือการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ในอดีต มกัจะมุ่งเน้นอาชีพเฉพาะ
อย่างเท่านั้น เช่น การประกอบอาชีพประมง ก็จะท าประมงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจากการสังเกตของ
ก านนั ท าใหพ้บว่า เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเขา้มายงัในชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะชุมชนบา้นนางก า ท าให้
คนในชุมชนท่ีประกอบอาชีพประมงเป็นหลกั ปรับเปล่ียนมาสร้างรายไดเ้สริม ดว้ยการนกัท่องเท่ียว 
ออกไปเท่ียวชมความงามของธรรมชาติ ดงัภาพท่ี 4.38 
 

 
 
ภาพที ่4.38 แสดงการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน 
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 ทั้งน้ีก านนัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนัเม่ือมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน
มากข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะความแออดัของนักท่องเท่ียว ท่ีมีจ านวนมากบนเกาะสมุย เกาะพงนั 
และเกาะเต่า อาจจะเป็นเหตุผลท่ีส าคญัให้ชุมชนบา้นเกาะแรต ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว ชุมชนบา้นบาง
น ้ าจืด และชุมชนบา้นนางก า ท่ีมองเห็นโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการท่องเท่ียวน้ี ไดป้รับเปล่ียน
การเพิ่มรายได ้โดยการน าสินคา้ทางทะเลท่ีในอดีต ส่งขายให้กบัผูป้ระกอบการแพปลาเพียงอย่าง
เดียว สร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยการขายใหก้บันกัท่องเท่ียวโดยตรง ดงัเช่นกลุ่มชาวประมงชุมชนเกาะแรต 
ท่ีน าสตัวน์ ้ าทางทะเล มาขายยงัสะพานปลาในชุมชน 

 

 4.5.3 สรุปการส่งเสริมการท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของชุมชน 
 ในการส ารวจขอ้มูลขอ้มูลทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ต่อนายกเทศบาลต าบลดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก ผูน้ าชุมชน ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว ผูสู้งอายุ ประชาชนในชุมชน ตลอดจนกลุ่มชาวประมงพื้นบา้น ต าบลดอนสัก 
ท าให้ทราบว่า การเปล่ียนแปลงของชุมชนต าบลดอนสัก เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาและการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว จากแผนการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวและกีฬา และนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี รวมทั้งการ
พฒันาการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลดอนสัก ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการ
เปล่ียนแปลงของชุมชน ตลอดจนกาปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิต เช่น การสร้างบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั 
การท ามาหากิน และการปรับเปล่ียนวฒันธรรม ทั้งน้ีความส าคญัของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชน
ต าบลดอนสัก ท่ีเป็นผลจากการส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดท้  าลายส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศทาง
ทะเล ไปอย่างรวดเร็ว จนท าให้ชาวประมงพื้นบา้น ทกัทว้งถึงแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ของ
ผูป้ระกอบการ ท่าเทียบเรือ บริษทั ซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้รุปสาเหตุท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงวิถีชุมชน จากการส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลงวิถีชุมชนจากการท่องเท่ียว ท าให้ทราบว่า สาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั อาจจะเกิดจากผลสืบเน่ืองจากปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 

ประเทศไทยในขณะนั้น ประสบกบัปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้ คือภาวะทางเศรษฐกิจท่ีถดถอย

เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอย่างมาก จึงท าให้รัฐบาลในช่วงนั้นตอ้งดึงเอาจุด

แขง็ท่ีดีท่ีสุด เพื่อใชใ้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ดว้ยการพฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ

ประเทศ ทั้ งน้ีประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้ความนิยม 

โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หป้ระเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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 ดงันั้นในช่วงแรก รัฐบาลจึงได ้ประกาศแคมเปญ Amazing Thailand ข้ึนในปี พ.ศ. 2540 

ปรากฏว่าไดรั้บผลตอบรับท่ีดี จากนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ดงัเห็น

ไดจ้ากมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มจ านวนมากสูงข้ึนถึง 8.58 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2541 (กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา, 2542) จากการประกาศแคมเปญ Amazing Thailand ของรัฐบาลในคร้ังน้ี จึงเป็น

ส่วนส าคญัในการฟ้ืนฟูปัญหาเศรษฐกิจของไทย จึงมีการพฒันาส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ

ไทยอยา่งต่อเน่ือง  

 และหลงัจากท่ีมีการยอมรับกระแส Amazing Thailandของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างประเทศ ท าให ้เกาะสมุย เกาะพงนั เกาะเต่า รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวในต าบลดอนสัก จงัหวดั

สุราษฏร์ธานี ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว ดงันั้นจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จึงไดมี้การพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในจงัหวดั ดว้ยการยกระดบัเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ดว้ยการให้ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น บริษทัราชา เฟอรร์ร่ี จ  ากดั เขา้มาตั้ง ตั้งสถาน

ประกอบการแห่งใหม่ ในชุมชนบา้นนางก า ต าบลดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึงปัจจุบนั มีท่าเรือ

ของบริษทัฯ มีจ านวน 3 ท่าเทียบเรือ คือ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพงนั มีเรือ

เฟอร์ร่ีใหบ้ริการมากถึง 14 ล า โดยท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ไดต้ั้งข้ึน ในปี พ.ศ.2542  

 นบัไดว้่าเป็นการกา้วกระโดดของกิจการขนส่งทางน ้ าของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีและต่อมา
ในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวเชิงรุก โดยการประกาศแคมเปญ Unseen Thailand 
เป็นปีแห่งการท่องเท่ียว โดยส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวทุกเดือน ส่งผลให้จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ประกาศยกระดับการท่องเท่ียว บนเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า เพื่อให้มีมาตรฐาน เป็นท่ี
ยอมรับของนกัท่องเท่ียว ดว้ยการประกาศเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย ใน
เดือน ธนัวาคม ถึงเดือนมกราคม (นโยบายการพฒันาการท่องเท่ียว จงัหวดัสุราษฏร์ธานี, 2545) จาก
การประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ท าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียว ยงัเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า 
มากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้การขนส่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชนต าบลดอนสักมีไม่เพียงพอ จึงท า
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ท่ีอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี นายนิพนธ์ แกว้พิทกัษ์
สกุล นายกเทศมนตรีต าบลดอนสัก ในขณะนั้ น  ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เก่ียวกบัการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอดอนสัก ส่งผลให้เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2544 ไดมี้การสร้างท่าเรือ
อเนกประสงคด์อนสัก โดยมีเส้นทางในการใหบ้ริการคือ 4 เส้นทางคือ 
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  เส้นทางดอนสกั  ไปยงั  หมู่เกาะอ่างทอง   
  เส้นทางดอนสกั   ไปยงั  เกาะววัตาหลบั  
  เส้นทางดอนสกั   ไปยงั  เกาะสมุย  
  เส้นทางดอนสกั  ไปยงั   เกาะพงนั 
 ต่อมากระแสการท่องเท่ียวบนเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า มีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
ท าให้ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษทัซีทราน ไดเ้ขา้ก่อตั้งธุรกิจการเดินเรือเฟอร์ร่ี 
ข้ึนมาในนามบริษัทซีทรานเฟอร์รี่ จ ากัดซ่ึงไดป้ระกาศต่อผูโ้ดยสารว่าเป็นตวัเลือก
ใหม่ ในการอ านวยความสะดวกการสัญจรและการขนส่งแก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว 
ยงัเกาะสมุย เกาะพะงนั ทั้งน้ีท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั ไดต้ั้งอยูใ่นชุมชนบา้นบางน ้ า
จืด ภายในท่าเทียบเรือแห่งใหม่น้ี มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของ 
อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารท่ีทนัสมยั  
 และเม่ือพิจารณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลดอนสัก ตลอดระยะเวลานาน
กว่า 10 ปี คือการพฒันาเส้นทางคมนาคมเพื่อเช่ือมต่อกบัแหล่งท่องเท่ียว ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ต่อนายกเทศบาลต าบลดอนสัก ผูน้ าชุมชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนต าบลดอนสัก ท าใหท้ราบ
วา่ หากมองเพียงผวิเผนิพื้นท่ีเทศบาลไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาคร้ังน้ี ทั้งในแง่ของงบประมาณ 
และรายไดท่ี้ดี จากนกัท่องเท่ียว แต่ทว่าเม่ือไดท้ราบขอ้มูล ท าให้รู้ว่า การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนต าบลดอนสักท่ีส าคัญ คือ  การขาดระบบการจัดการท่ีดี จนท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนต าบลดอนสักอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลง ไดส่้งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว เช่นปัญหาขยะ ปัญหาอุบติัเหตุจากช่วง
เทศกาลการท่องเท่ียว ปัญหามลพิษทางเสียง และปัญหาท่ีตอ้งรีบแก้ไขจากหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง คือปัญหาท่ีชาวประมงพื้นบา้น ไดร้วมตวัต่อตา้นผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ใหเ้ลิก
ขุดลอกร่องน ้ า และท้ิงดินเลนลงทะเล จนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่ชาวประมงพื้นบา้น ไป
จนถึงประมงพาณิชย ์ท่ีส าคญั กุง้ หอย ปู ปลา ท่ีเคยชุกชุมอยูใ่นบริเวณปากอ่าว หนีหายไปหมด ยิ่ง
ไปกว่านั้น ยงัส่งผลกระต่อการท่องเท่ียวชายหาด ท่ีเคยขาวสะอาดปัจจุบนัหาดทรายมีสีด า ดงันั้น
หวงัว่างานศึกษาวิจยัคร้ังน้ี น่าจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการสร้างแนวทางป้องกนัท่ีเหมาะสม ให้
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
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                 ปี 2557 – ปัจจุบัน 

                                   ปี 2556  

                       ปี 2555  

ปี 2554  การเขา้มาลงทุนของผูป้ระกอบการพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ปี 2553 จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ปี 2545 บริษทัซีทราน เฟอรร่ี จ ากดั เปิดบริการเรือขา้มไปยงัเกาะสมุย 

ปี 2544 ท่าเรืออเนกประสงคอ์  าเภอดอนสกั 

ปี 2543 จงัหวดัสุราษฏร์ธานีจดัท าแผนยทุธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียว 

ปี 2543 เปิดตวัและต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น "Unseen Thailand"ททท. จดัการท่องเท่ียวทุกเดือน 

ปี 2542 บริษทัราชา เฟอร์ร่ี จ  ากดั เปิดบริการเรือขา้มไปยงัเกาะสมุย 

ปี 2541 เกาะสมุย เกาะพงนั เกาะเต่า เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 

ปี 2540 การประกาศปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย: Amazing Thailand 

 
ภาพที4่.39แสดงการเปล่ียนแปลงของชุมชนจากการท่องเท่ียว 
 
 ดงันั้นจากขอ้มูลสถานการณ์การเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน 
ท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวม และวิเคราะห์มาในการวิจยัคร้ังน้ี ท าใหเ้ห็นไดว้่าการพฒันาและการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ท่ีประชาชนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ต่อแนวทางการพฒันาทั้ง จากยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี และ
เทศบาลต าบลดอนสักส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชนอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดผลกระทบ
ดา้นลบในวิถีการด าเนินชีวิต วิถีท ากิน และวิถีแห่งวฒันธรรม รวมทั้งเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
และระบบนิเวศทางทะเลของชุมชนต าบลดอนสักดงันั้นในหัวขอ้ต่อไปผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูล
และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของชุมชนต าบลดอนสกั 
  

ผลกระทบต่อชาวประมง

พืน้บ้าน แหล่งท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ชุมชนบา้นนางก า พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
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4.6 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของชุมชน 
 
 เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของชุมชน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
พฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบดา้นลบในวิถีการด าเนินชีวิต และการ
ท าลายสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศทางทะเล โดยผูว้ิจยัไดจ้  าแนกผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ชุมชนออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ผลกระทบดา้นสังคม ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ และผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดมี้การอธิบายรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 4.6.1 ผลกระทบด้านสังคม 
 จากการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ นายกเทศบาลต าบลดอนสัก คณะผู ้บริหาร และผูน้ า
ชุมชนต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า การมุ่งรักษาสภาพเดิมของสังคม เป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย ราวกบัว่า
เป็นส่ิงท่ีเกินฝันส าหรับสังคมไทยในปัจจุบนั เฉกเช่นเดียวกบัปัญหาทางสังคมในต าบลดอนสักท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จนแถบไม่หลงเหลือร่องรอยของความเป็นชุมชนท่ีเตม็ไปดว้ยความ
อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ จนกล่าวไวใ้นค าขวญัของต าบลดอนสักท่ีว่า เขาชะโงกเด่น
สง่า แหล่งประมงล ้าค่า เทียบท่าเฟอร์ร่ี น ้ าตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจอ้ย ผูค้นมากดว้ยมิตร
ไมตรี ทั้งน้ีผูสู้งอายุท่านหน่ึงในชุมชน ไดอ้ธิบายว่า ในอดีตผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในต าบลดอนสักมีวิถี
ชีวิตแบบเรียบง่าย ดว้ยการพึงพิงทรัพยากรท่ีมีอย่างอุดมสมบูรณ์ จนท าให้ต  าบลดอนสักข้ึนช่ือว่า
เป็นเมืองท่ีน่าอยูข่องจงัหวดัสุราษฏร์ธานี แต่ในสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดท้  าให้วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย
ของคนในชุมชนต าบลดอนสัก แปรเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง ทั้งน้ีเม่ือสอบถามถึงการเปล่ียนแปลงไป
ทางสังคมต่อนายกเทศบาลต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า การเปล่ียนทางสังคมท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ 
การท่ีประชาชนในชุมชนต าบลดอนสัก ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ โดยในปัจจุบนั
ชาวบา้นไดมุ่้งเนน้เพียงรายไดท่ี้ดี โดยไม่ค านึงวา่อาชีพท่ีตนเองท านั้นไดเ้บียดเบียนคนอ่ืน เช่น การ
ท านากุง้ ท่ีตอ้งบุกรุกป่าชายเลน จึงท าให้เกิดการกระทบกระทัง่กนัของคนในชุมชน โดยผูว้ิจยัได้
รวบรวมผลกระทบทางดา้นสงัคมท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของชุมชนไวด้งัต่อไปน้ี 
 4.6.1.1 ผลกระทบของการรุกล ้าท่ีสาธารณประโยชน์ 
 ดว้ยการสมัภาษณ์ผูสู้งอายหุลายรายในชุมชน ต่างไดก้ล่าวตรงกนัวา่ เป็นเวลาชา้นาน
ท่ีคนในต าบลดอนสักมีท่ีอยู่อาศยั ประกอบกบัมีแหล่งท ามาหากินท่ีสมบูรณ์ ทั้งแหล่งท ามาหากิน
ทางทะเล และแหล่งท ามาหากินทางการเกษตร ซ่ึงแลว้แต่ความถนัดของแต่ละครัวเรือนในการ
ประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว  
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 แต่ทว่าเม่ือสอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบนั จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน ทั้ง 4 
ชุมชนในต าบลดอนสัก ท าใหท้ราบว่า ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั สถานการณ์การ
รุกล ้าพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งการรับการแกไ้ข เน่ืองจากกลุ่มนายทุนบาง
รายไดรุ้กล ้ าพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อท านากุง้ จนท าให้ระบบนิเวศทางทะเลมีความเปล่ียนแปลงไป
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์ก านนัต าบลดอนสัก ท่ีไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรุกล ้าพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ โดยไดอ้ธิบายว่า การรุกล ้าพื้นท่ีบริเวณชายหาด ของนกัลงทุนจากต่างถ่ิน เพื่อ
เขา้สร้างเป็นท่ีพกั สร้างรีสอร์ท และสร้างร้านอาหาร จนท าให้ชาวบา้นท่ีมีท่ีอยู่อาศยั ในบริเวณ
พื้นท่ีชายหาด ตอ้งขายท่ีดินให้กบันักลงทุน ทั้งน้ีเม่ือสอบถามถึงการเขา้มาของนักลงทุนในพื้นท่ี 
เกิดจากสาเหตุอะไร ท าใหท้ราบว่า นกัลงทุนบางส่วนมาจากนกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน บางส่วน
ก็มาจากเครือข่ายของขา้ราชการในพื้นท่ี และบางส่วนก็มาจากเครือข่ายนกัการเมืองระดบัชาติ เป็น
ตน้ 
 สอดคล้องกับปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีส าคัญคือในต าบลดอนสัก คือปัญหา
ประชากรแฝงท่ีค่อนขา้งสูง จากการท่ีผูว้ิจยัได้ร่วมในเวทีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลดอนสัก ท าใหไ้ดท้ราบวา ปัญหาประชากรแฝง เกิดจากประชาชนบางส่วนไดเ้ขา้มาจบัจอง
ท่ีดินสาธารณะ เพื่อใชป้ลูกสร้างเป็นท่ีพกัอาศยั ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเช่น การไป
ท าลายพื้นท่ีป่าไมข้องชุมชน การไปท าลายพื้นท่ีป่าชายเลนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสืบเน่ืองถึง
การท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากครัวเรือน ลงในทะเล จนส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ
ทางทะเล ตลอดจนการเขา้มาครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มผูมี้อิทธิพล และกลุ่มนกัลงทุนทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ไดเ้ขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากการรุกล ้าท่ีดินสาธารณะ ดงักรณีเดียวกนัท่ี
เกิดข้ึนบนพื้นท่ีเกาะสมุย และหลายพื้นท่ีของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
 4.6.1.2 ผลกระทบของการขาดท่ีอยูอ่าศยั 
 ส าหรับปัญหาการขาดท่ีอยู่อาศัยของคนในชุมชนผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์รองนายก
เทศบาลต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า การขาดท่ีอยู่อาศยัของคนในต าบลดอนสัก เป็นผลสืบเน่ือง
จากจ านวนครัวเรือนท่ีมีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีคนนอกพื้นท่ีเขา้มาอยู่อาศยัในต าบลดอนสัก
อย่างต่อเน่ือง ทั้งมาจากจงัหวดัท่ีอยู่ใกลเ้คียงเช่น จงัหวดัชุมพร จังหวดันครศรีธรรมราช และ
บางส่วนยา้ยมาจากอ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี เขา้มาสร้างบา้นเรือนบริเวณชายฝ่ังทะเล และยงัมีคน
ต่างชาติ เช่นประเทศเยอรมนั และสวีเดนเขา้มาสร้างท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนนางก า และ
ชุมชนบางน ้าจืด รวมทั้งแรงงานต่างดา้วท่ีมีจ านวนมากในพื้นท่ีต าบลดอนสัก จึงท าใหมี้ปัญหาเร่ือง
การขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั และขาดพื้นท่ีท ากินข้ึนในเทศบาลต าบลดอนสกั  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมเวทีการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลดอนสัก และ
ไดส้มัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทะเบียนอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีท่านน้ีไดอ้ธิบาย



196 

ว่า การข้ึนทะเบียนท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเทศบาลต าบลดอนสัก ขอ้มูล ณ ธนัวาคม 
พ.ศ. 2552 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2555 จากขอ้มูล มีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลดอนสักในปี 
พ.ศ.2552 มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 11,324 ราย และมีจ านวนครัวเรือนท่ีข้ึนทะเบียนจ านวน 4,075 
ครัวเรือน และในปี พ.ศ.2553 มีประชากรเพิ่มข้ึนเป็น จ านวน 11,384 ราย สอดคลอ้งกบัจ านวน
ครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 4,169 ครัวเรือน และในการข้ึนทะเบียนปี พ.ศ.2554 ผลการข้ึนทะเบียนก็
เป็นเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมาคือ มีประชากรเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 11,394 ราย และเช่นเดียวกนัมีจ านวน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึนเป็น 4,237 ครัวเรือน โดยผลการข้ึนทะเบียนในปี พ.ศ.2555 ท าให้ทราบว่า มี
จ านวนประชากรท่ีลดนอ้ยลง คือมีประชากรท่ีข้ึนทะเบียนทั้งส้ินจ านวน11,360 ราย ซ่ึงแตกต่างจาก
ปีท่ีผา่นมาคือ มีจ านวนครัวเรือนเพิ่มเป็น 4,307 ครัว โดยขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์รองนายกเทศบางต าบลดอนสกั ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9แสดงจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน ปี 2552-2555 
 

ปี พ.ศ. ของการเกบ็ข้อมูล จ านวนประชากร (ทั้งหมด) จ านวนครัวเรือน (ทั้งหมด) 

ปี พ.ศ. 2552 11,324 ราย 4,075 ครัวเรือน 
ปี พ.ศ. 2553 11,384 ราย 4,169 ครัวเรือน 
ปี พ.ศ. 2554 11,394 ราย 4,237 ครัวเรือน 
ปี พ.ศ. 2555 11,360 ราย 4,307 ครัวเรือน 

 
หมายเหตุ:ส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย  
 ขอ้มูล ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
 ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยั เห็นไดว้่าการเพิ่มข้ึนของท่ีอยูอ่าศยัส่งผลต่อพื้นท่ีท่ี
ใช้ท ากินมีลดลง ซ่ึงพื้นท่ีในเขตเทศบาลดอนสักบางส่วนเป็นท่ีดินท่ีอยู่ในเขตป่าและมีพื้นท่ี
สาธารณะเช่นบริเวณชายทะเล และบริเวณป่าชายเลนท าให้ประชาชนไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหลาย
ครัวเรือนเกิดผลกระทบต่อเน่ืองในการท าธุรกรรมต่างๆของประชาชนขาดโอกาสในการประกอบ
อาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวดังนั้ นเม่ือพิจารณาจากข้างมูลข้างต้น เห็นได้ว่า
สถานการณ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการด าเนินชีวิตของคนในเขตพื้นท่ีต าบลดอนสัก คือปัญหาการ
ขาดท่ีอยูอ่าศยั 
 4.6.1.3 ผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติด 
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 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาทางสังคม ท่ีเกิดจากการกระท าของเด็กและเยาวชน
ท่ีเขา้มารุกรานความปลอดภยัของการด าเนินชีวิต และทรัพยสิ์น เกิดปัญหาทั้งระบบครองครัว 
ระบบชุมชน ระบบสังคม รวมถึงกระทบต่อความปลอดภยัของประเทศ คือสถานการณ์ยาเสพติด 
ซ่ึงได้สะทอ้นให้เห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดไวใ้นภัยคุกคามของชุมชนขา้งตน้ จากการ
วิเคราะห์ของผูว้ิจยั สามารถอธิบายไดว้่า ดว้ยสภาพทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ทั้งเสน้ทางคมนาคมท่ีทนัสมยั โครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบถว้น และเทคโนโลยี
การส่ือสารของประเทศท่ีเขา้สู่การเปล่ียนผ่านท่ีส าคญั คือการเปล่ียนผ่านวิทยุโทรทศัน์จากระบบ
อนาลอ็กสู่ระบบดิจิตอล การเปิดอิสระใหค้นไทยสามารถเขา้อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเสรี ท าใหเ้ด็กไทย 
ติดเกมส์ ติดเฟสบุ๊ค และติดไลน์ ล าดบัตน้ๆของโลก สอดคลอ้งกบัการมุ่งสู่ตลาดแรงงานท่ีสูงของ
คนประเทศ จึงท าให้หลายครอบครัว ไม่มีเวลาให้กนัและกนั ส่งผลให้เด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อ
แม่  ซ่ึงจากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้ดก็และเยาวชนมีความเส่ียงต่อการติด
ยาเสพติด ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ประชาชนในต าบลดอนสกัเทียบทุกคน ต่างใหค้วามคิดเห็นว่าปัญหา
ท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีผลกระทบต่อสังคมคือ ปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีคุกคามการด าเนินชีวิต 
รวมถึงความปลอดภัยทั้ งชีวิต และทรัพยสิ์นของคนท่ีอาศยัอยู่ในต าบลดอนสักมากท่ีสุด และ
รองลงมาคือปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
 
 4.6.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
 เม่ือสอบถามถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนกับ
เศรษฐกิจต่อคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก โดยไดอ้ธิบายอย่างน่าสนใจว่า การด่วนสรุปว่า
สาเหตุท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข เกิดจากความมัน่คงทางเศรษฐกิจ หาก
มองอย่างผิวเผินการเติบโตทางเศรษฐกิจของต าบลดอนสักท่ีมีอย่างต่อเ น่ือง ทั้ งมาจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือ ท่ีเขา้มาลงทุน สร้างท่าเทียบเรือท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อใชใ้น
การขนส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั ท าใหคุ้ณภาพชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนดี
ข้ึน แต่หากมองอีกดดา้นหน่ึง ก็พบว่า การเขา้มาของนกัลงทุนบางรายไดห้ยิบฉวยโอกาส จากการ
เขา้มาประกอบธุรกิจทางการท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาในต าบลดอนสัก โดยจากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลของ
ผูว้ิจยัในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเช่นชุมชนนางก า ชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนบางน ้ าจืด และชุมชนเกาะ
แรตอาจจะกล่าวไดว้่าจุดอ่อนท่ีส าคญัของเศรษฐกิจในชุมชน คือปัญหาความเล่ือมล ้าทางรายไดท่ี้
ค่อนขา้งสูง และอีกประการหน่ึงคือการขาดการกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
 ทั้งน้ีเพื่อขยายความเขา้ใจใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกั 
ผูป้ระกอบการด้านร้านอาหาร และผูป้ระกอบการด้านการบริการกิจกรรมการท่องเท่ียว และ
สัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนกาะแรต ชุมชนบางน ้ าจืด และชุมชน
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นางก า อาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบดา้นลบต่อเศรษฐกิจ หากขาดแผนรองรับท่ี
เหมาะสม ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 4.6.2.1 ผลกระทบต่อการวา่งงานของประชาชนในชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนทอ้งอ่าวรายหน่ึง ท าให้ทราบว่า 
ความวิตกกงัวลของประชาชนในชุมชน ต่อรายได ้และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ คือการว่างงาน
ของวยัหนุ่มสาวท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึน จากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีให้ขอ้มูล ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีราคา
ยางพาราตกต ่า และช่วงท่ีชาวประมงชายฝ่ังขาดรายได ้เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูมรสุม ช่วงปลายเดือน
ธนัวาคม ถึง เดือนมกราคม ท าใหท้ราบวา่ เหตุผลท่ีส าคญัของการวา่งงานคือ ผูป้ระกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และธุรกิจขนาดใหญ่ในชุมชน ส่วนใหญ่จะเลือกแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น
แรงงานพม่า และแรงงานชาวกัมพูชา เน่ืองจากมีค่าจ้างท่ีถูกกว่าแรงงานชาวไทย จึงท าให้ใน
ปัจจุบนัเป็นปัญหาท่ีสะสมต่อเน่ือง 
 4.6.2.2 ผลกระทบต่อคุณภาพของแรงงาน 
 กล่าวไดว้่าปัญหาเร่ืองผลกระทบต่อคุณภาพของแรงงาน มีความสอดคลอ้งระหว่าง
ปัญหาการว่างของกลุ่มวยัท างานในต าบลดอนสัก ซ่ึงจากการสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบล
ดอนสัก ได้อธิบายว่า การว่างงานของคนในชุมชนต าบลดอนสัก เป็นผลสืบเน่ืองจากคุณภาพ
แรงงานในพื้นท่ี ความเป็นจริงแลว้การเติบโตของการท่องเท่ียว ย่อมท าให้ความตอ้งการแรงงาน
ดา้นการบริการการท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน แต่ส าหรับการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการในชุมชน
ส่วนใหญ่จะเลือกแรงงานต่างดา้ว หรือแรงงานจากภายนอกพื้นท่ีท่ีมีค่าแรงต ่ามาเป็นลูกจา้งดงันั้น
จึงท าให้เกิดการถ่ายเทแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น เขา้มาท างานในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
มากข้ึนโดยอาจมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีด้อยคุณภาพเข้ามาประกอบอาชีพ ด้วยค่าแรงท่ีต ่ากว่า
แรงงานคนไทยมาก จึงท าคนในชุมชนบางส่วนไม่มีงานท า ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อการท่องเท่ียว
โดยส่วนรวม อีกทั้งยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพแรงงานมากข้ึน 
 4.6.2.3 ผลกระทบต่อราคาสินคา้กระทบต่อค่าครองชีพ 
 ในการสัมภาษณ์ประชาชนรายหน่ึงในชุมชนถึงผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ใน

ราคาสินคา้ในปัจจุบนั ท าใหท้ราบวา่ สถานการณ์ราคาสินคา้มีการขยบัตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้

คนในต าบลดอนสัก ตอ้งแบกรับกบัค่าครองชีพท่ีสูงไปดว้ย และเม่ือสอบถามถึงค่าครองชีพท่ีมี

ค่อนขา้งสูงในชุมชนต าบลดอนสัก ต่อนายกเทศบาลต าบลดอนสัก ไดอ้ธิบายว่า นอกจากค่าครอง

ชีพท่ีสูงท่ีกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่อยู่ในพื้นท่ีต าบลดอนสักแลว้ ปัญหาอีกประการหน่ึงคือ 

ราคาท่ีดินในชุมชนมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน อนัเน่ืองจากการแยง่กนัซ้ือท่ีดินท่ีมีท าเลเหมาะสมกบัการท า

ธุรกิจทางการท่องเท่ียว ทั้งน้ียงัท าให้เกิดเงินเฟ้อสูงเพิ่มอีกมากข้ึน โดยเม่ือค่าครองชีพของชุมชน



199 

เพิ่มข้ึนคนในชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนย่อมท าให้ความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคมากข้ึน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวถือโอกาส

โก่งราคาสินคา้และบริการท่องเท่ียวใหสู้งข้ึน เกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนในชุมชน 

 4.6.2.4 ผลกระทบต่อการแข่งขนัการคา้และการบริการ 
 เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์การแข่งขนัการคา้และการบริการจากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการธุรกิจกิจกรรมทางการท่องเท่ียว คือ พอ่คา้ แม่คา้ ท่ีขายเคร่ืองด่ืม อาหารจ าพวกป้ิงยา่ง 
รวมทั้งร้านขายของท่ีระลึกให้กบันักท่องเท่ียว อีกทั้งผูป้ระกอบการร้านอาหารขนาดใหญ่ และ
ผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกัในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า การประกอบ
กิจการดา้นการบริการนักท่องเท่ียวในชุมชนต าบลดอนสัก มีการแข่งขนักนัสูง ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
ผูป้ระกอบการทางการท่องเท่ียว มีรายได้สูงสุดในช่วงฤดูกาลการท่องเท่ียว อาจส่งผลให้
ผูป้ระกอบการบางรายใช้วิ ธีการตัดราคา และบางรายยอมขาดทุนเพื่อให้ร้านของตัวเองมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหาเร่ืองกลไกตลาดเกิดข้ึนได ้ดงัจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายหน่ึงท่ีไดป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารมามากกว่า 10 ปีได้
อธิบายว่า การแข่งขนัของธุรกิจร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวของต าบลดอนสัก มีการแข่งขนัท่ีสูง
มาก และหลายๆคร้ัง มีปากเสียงกันระหว่างผู ้ประกอบการ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะเกิดจาก 
นกัท่องเท่ียวเพิ่งนิยมท่องเท่ียวในต าบลดอนสัก ท าใหผู้ป้ะกอบการบางส่วนใชว้ิธีการลดราคา เพื่อ
ตดัหนา้คู่แข่ง ดงันั้นเม่ือปล่อยใหปั้ญหาน้ีเกิดข้ึนเร่ือยๆ ผูป้ระกอบการบางรายอาจจะขายของไม่ได ้
 4.6.2.5 สถานการณ์รายไดแ้ปรผนัเป็นฤดูกาล 
การผลกัดนัใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีเป็นเร่ืองท่ีผูน้ า
ชุมชนไดก้ล่าวตรงกนัคือ สามารถท่ีจะท าใหเ้กิดข้ึนได ้เน่ืองจากพื้นท่ีต าบลดอนสัก อาทิเช่น ชุมชน
ทอ้งอ่าว ชุมชนเกาะแรต ชุมชนบางน ้ าจืด และชุมชนนางก า มีศกัยภาพในการผลกัดนัให้เกิดการ
ท่องเท่ียว ทั้งดว้ยศกัยภาพความพร้อมของผูน้ าชุมชน รวมถึงประชาชนในชุมชน และศกัยภาพของ
ทรัพยากรทางทะเลท่ีมีความเหมาะสม จึงท าใหเ้กิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนได ้แต่ทว่าปัญหาท่ีส าคญั
เม่ือเกิดการท่องเท่ียวคือปัญหารายไดแ้ปรผนัไปตามฤดูกาลโดยจากการสัมภาษณ์ก านนัต าบลดอน
สัก ท าให้ทราบว่า ความวิตกกงัวลใจคือ การจดัการกบัปัญหาเร่ืองรายไดแ้ปรผนัเป็นฤดูกาลแก่คน
ในชุมชนท่ีอยูใ่นแหล่งการท่องเท่ียว ปัญหารายไดท่ี้ไม่สม ่าเสมอเกิดข้ึนตามฤดูกาลท่ีมีนกัท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเท่ียวนอ้ย ก็จะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีนอ้ยลงดว้ย เป็นสาเหตุให้คนใน
ชุมชนไม่สามารถพึ่งพารายไดจ้ากการท่องเท่ียวหลกัได ้จึงมีความเส่ียงสูง ปัญหาการวา่งงานในช่วง
ฤดูกาลท่องเท่ียว 
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 4.6.3 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
 เป็นธรรมดาท่ีบริเวณท่ีมีคนมารวมตัวกันเป็นจ านวนมาก ย่อมท าให้เกิดการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งสภาพมลพิษท่ีมีอยู่ในอากาศ และอาจจะเกิดน ้ าเสียจากการท้ิงขยะลงในทะเล ดงั
ตัวอย่างของประเทศภูฏาน ท่ีได้มีการก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว 
เพื่อท่ีจะให้นักท่องเท่ียวท าลายส่ิงแวดล้อมได้น้อยท่ีสุด และอีกประการหน่ึงคือการไม่ให้
นกัท่องเท่ียวไปท าลายอตัลกัษณ์ความเป็นชุมชนท่ีไดส้ะสมมาอยา่งชา้นานกล่าวไดว้่าสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัญหาท่ีส าคญัมากของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลก้บัแหล่ง
ท่องเท่ียว จากการรวบรวมขอ้มูล ท าใหท้ราบว่า ชุมชนบางน ้ าจืด ชุมชนนางก า และชุมชนทอ้งอ่าว 
ได้รับผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนท าให้หลายครอบครัวตอ้ง
ปรับเปล่ียนวิถีท ากินไปประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงน่าเสียดายภูมิปัญญาการท าประมงพื้นบา้น ท่ีไดมี้สืบ
ทอดต่อกนัมาหลายชัว่ชีวิตก าลงัจะหายไปจากการเปล่ียนแปลงจากส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
และเกิดจากแหล่งท่ีให้บริการนักท่องเท่ียว โดยผูศึ้กษาได้ท าการ สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน และ
ประชาชนผูท่ี้อยู่อาศัยในพื้นท่ี ซ่ึงได้เจาะเน้นไปยงัผูท่ี้อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเล พบว่ามี
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนดงั
จะกล่าวต่อไปน้ี 
 4.6.3.1 ผลกระทบต่อสถานการณ์ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 ส่ิงท่ีประชาชนในชุมชนต าบลดอนสัก ควรมีความตระหนกัถึงทั้งต่อการด าเนินชีวิต 
และต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน คือปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีมาจากแหล่งท่ีท่องเท่ียว 
และมาจากบา้นเรือนของประชาชน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก 
และผูน้ าชุมชน ต่อประเด็นปัญหาขยะในชุมชน ท าให้ทราบว่า ปัญหาขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล
ต่างๆ เร่ิมก่อให้เกิดผลเสียให้กบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัญหาท่ีส าคญัอย่างยิ่งของประชาชนในชุมชน
ต าบลดอนสัก โดยจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก ท่ีไดเ้ขา้มารับผดิชอบเร่ืองการ
จดัการขยะ ไดอ้ธิบายว่า ปัญหาขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลต่างๆ เกิดจากเทศบาลต าบลดอนสักได้
ขยายการพฒันาเส้นทางคมนาคม จนสามารถยกระดบัเป็นเมืองแห่งการขนส่งท่ีมีศกัยภาพสูงสุด
ของประเทศไทย ทั้งการขนส่งทางน ้า และการขนส่งทางบก  
 ดว้ยเหตุน้ีส่ิงท่ีตามมาคือ ขยะไดเ้พิ่มจ านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งจากครัวเรือน
ประชาชน และจากแหล่งต่าง ๆโดยในการส ารวจขอ้มูลท่ีมาของขยะ ในปี พ.ศ. 2557 จดัท าโดย
เทศบาลต าบลดอนสกั โดยไดแ้ยกท่ีมาของขยะออกเป็น 4 แหล่งท่ีมาดว้ยคือ  
 1) ขยะท่ีมาจากครัวเรือนประชาชน  
 2) ขยะท่ีมาจากสถานประกอบการ เช่นแพปลา แพกุง้ และแพปู  
 3) ขยะท่ีมาจากท่าเรือเฟอร์ร่ี ทั้ง 3 ท่า  
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 4) ขยะท่ีมาจากแหล่งอ่ืนๆ  
  ผลจากการส ารวจพบว่า ขยะเกินกว่าคร่ึงหน่ึง ขยะมาจากท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ทั้ง 3 
ท่าเทียบเรือ สูงถึงร้อยละ 62.05 รองลงมา ขยะมาจากครัวเรือนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
และล าดบั 3 ขยะมาจากสถานประกอบการแพปลา แพกุง้ และ แพปลา คิดเป็นร้อยละ 15.20 และท่ี
เหลือ ขยะมาจากแหล่งอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 3.00 ดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางที่ 4.10แสดงแหล่งท่ีมาของขยะในเขตเทศบาลต าบลดอนสกั 
 

แหล่งทีม่าของขยะ ขยะจ านวน (ร้อยละ) 

1. ขยะท่ีมาจากครัวเรือนประชาชน 18.75 
2. ขยะท่ีมาจากสถานประกอบการ เช่นแพปลา แพกุง้ และแพปู 15.20 

3. ขยะท่ีมาจากท่าเรือเฟอร์ร่ี ทั้ง 2 ท่า 62.05 
4. ขยะท่ีมาจากแหล่งอ่ืนๆ 3.00 

 
แหล่งที่มา: เทศบาลต าบลดอนสกั, 2557, 2558. 
 
 ผลกระทบตามมาจากปัญหาการจดัการกบัขยะ ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาล
ต าบลดอนสัก ท่ีไดเ้ขา้มารับผิดชอบเร่ืองการจดัการขยะ ท าให้ทราบว่า เทศบาลต าบลดอนสักยงั
ขาดอุปกรณ์ในการกาจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูมีไม่เพียงพอรวมท่ีท้ิงขยะยงัไม่สามรถจดัการให้
ไดรั้บมาตรฐานท่ีดีซ่ึงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่นชุมชนบา้นทอ้งอ่าว 
 จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนบา้นทอ้งอ่าว ท าให้ทราบว่า ปัจจุบนัคนท่ีอยู่อาศยัใน
ชุมชนทอ้งอ่าว เร่ิมมีปัญหาเก่ียวกบัขยะ คือขยะไดส่้งกล่ินมารบกวนคนในชุมชน และในระยะยาว
ปัญหาขยะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชนบา้นทอ้งอ่าว และบริเวณชุมชน
ใกลเ้คียงได ้ดงัภาพท่ี 4.40 
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ภาพที ่4.40แสดงบ่อขยะท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนบา้นทอ้งอ่าว 
 
 4.6.3.2 ผลกระทบต่อทางระบายน ้าท้ิงท่ีไม่ไดม้าตรฐานและเพียงพอ 
 และจากการสัมภาษณ์นายกเทศบาลต าบลดอนสัก เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัของ
คนในชุมชนต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า สถานการณ์ความเส่ียงท่ีอาจท าอนัตรายให้กบัชีวิตและ
ทรัพยสิ์นไดคื้อทางระบายน ้ าท้ิงท่ีไม่ไดม้าตรฐานและเพียงพอต าบลดอนสักมีการขยายตวัของ
สถานประกอบการต่างๆเกิดข้ึนมากมาย รวมทั้งบา้นเรือนประชาชนท่ีมีอยูอ่ยา่งหนาแน่นก่อใหเ้กิด
ปัญหาน ้าท้ิงจากสถานประกอบการและอาคารบา้นเรือนประชาชน 
 ทั้งน้ีในการเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยั ในช่วงกลางเดือนธนัวาคมพ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา ท า
ใหท้ราบว่า ถนนหลายสายในพื้นท่ีชุมชนต าบลดอนสักยงัไม่มีทางระบายน ้ า และในบางพื้นท่ีมีท่อ
ระบายน ้ า แต่ท่อยงัไม่ไดม้าตรฐานท าให้เม่ือถึงฤดูฝนประชาชนหลายชุมชนตอ้งประสบปัญหาน ้ า
ท่วมขงัเน่ืองจากการระบายน ้ าไหลไม่ค่อยสะดวกและช่องทางระบายน ้ าไม่เพียงพอจึงท าให้
บา้นเรือนบางส่วนไดรั้บความเสียหายดงัภาพท่ี 4.41 
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ภาพที ่4.41แสดงน ้าท่วมขงัช่วงฤดูมรสุม ต าบลดอนสกั 
 
 4.6.3.3 สถานการณ์มลภาวะ 
 อาจกล่าวไดว้า่ในโลกมนุษยข์องเรามีปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ปัญหาหน่ึงท่ีนบัวนัจะ
ทวีความรุนแรงข้ึนทุกที คือปัญหามลภาวะเป็นพิษ ปัญหาน้ีเกิดจากการกระท าของมนุษยเ์อง เช่น 
ปัญหาน ้ าเสียจากโรงงานแลว้ระบายลงในทะเล ปัญหาคราบน ้ ามนัท่ีลอยอยูใ่นทะเลแลว้ไปเกาะอยู่
ตามชายหาด ปัญหาอากาศเป็นพิษอนัเน่ืองมาจากน ้ ามือของมนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก ก านนัต าบลดอนสัก รวมทั้งผูน้ าชุมชนต าบลดอนสัก ท าใหท้ราบว่า
ต าบลดอนสักเป็นชุมชนเมืองท่ีมีขยายตวัอย่างรวดเร็ว สืบเน่ืองจากการขยายตวัจากการท่องเท่ียว
บนเกาะสมุย เกาะพงนั เกาะเต่า และรวมถึงการขยายตวัทางการท่องเท่ียวของชุมชนต าบลดอนสัก 
ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นมลภาวะข้ึนตามมาในชุมชน เช่น 
 1) ปัญหาน ้ าเสียซ่ึงเกิดจากบา้นเรือนของประชาชนและน ้ าเสียท่ีเกิดจาก
สถานประกอบการเช่นท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จ  ากดั ท่าเทียบเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จ  ากดั 
ท่าเทียบเรือ เอนกประสงคด์อนสัก บริษทัซีออร์สโรงงานแพปลา แพปูและการเกษตรเช่นการเล้ียง
กุง้เป็นตน้ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงไดรั้บผลกระทบและเกิดปัญหาดา้น
สุขภาพ 
 2) ปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศเกิดจากเสียงจากเคร่ืองยนต์สถาน
บริการและแหล่งบันเทิงต่างๆเช่นร้านอาหารร้านคาราโอเกะเรือยนต์รถยนต์ต่างๆโรงงาน
อุตสาหกรรมและเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงไดรั้บผลกระทบและเกิด
ปัญหาดา้นสุขภาพเช่นเดียวกนั 
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 4.6.3.4 ผลกระทบต่อตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย 
 สถานการณ์ตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย จากการส ารวจพื้นท่ี และการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน
โดยเฉพาะ ชุมชนบ้านท้องอ่าว ตลอดจนคนท่ีอาศัยอยู่ติดกับชายฝ่ังทะเลของชุมชนท้องอ่าว 
เน่ืองจากประสบกบัชายฝ่ังพงัทลาย โดยผูศึ้กษาไดล้งไปเก็บขอ้มูล ในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2557 ซ่ึงเป็นช่วงมรสุม หรือท่ีคนในชุมชนเรียกว่า “พายุเดือนสิบสอง ท าให้ทราบว่า ปัญหาตล่ิง
ชายฝ่ังพงัทลายเกิดจาก 2 สาเหตุส าคญัคือ 
 1) เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุมและพายทุ  าใหเ้กิดคล่ืน
ลมเคล่ือนเขา้ปะทะชายฝ่ัง ท าใหบ้ริเวณอ่าวในชุมชนทอ้งอ่าวเกิดการพดัเอามวลทรายออกจากพื้นท่ี
ชายฝ่ังในช่วงเวลาหน่ึง และจะพดัเอามวลทรายกลบัมาในอีกช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจจะท าให้มวล
ทรายท่ีถูกพดัพาออกไปจากชายฝ่ัง และมวลทรายท่ีถูกพดัพาเขา้มานั้นไม่สมดุลกนั และเม่ือน ้ าข้ึน 
หรือน ้ าลงท าให้การเคล่ือนตวัของตะกอนดินเลนและมวลทรายบริเวณชายฝ่ัง จึงท าให้เกิดการกดั
เซาะชายฝ่ัง 
 2) เกิดจากการกระท าของมนุษย ์จากการสัมภาษณ์ชาวประมงรายหน่ึงใน
ชุมชนทอ้งอ่าว ท าให้ทราบว่าชุมชนต าบลดอนสักได้มีการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลดังนั้ นจึงมี
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างแพปลา การสร้างเข่ือนกั้นน ้ า
ทะเลเพื่อการท าร้านอาหาร บริเวณชายหาด การสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างท่าเทียบ
เรือเฟอร์ร่ี ซ่ึงในต าบลดอนสัก มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ถึง 3 ท่าเทียบเรือจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพทางธรณีวิทยาของชายฝ่ัง ท าให้ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศใน
บริเวณนั้น ขาดความสมดุลข้ึน และน าไปสู่การเกิดการกดัเซาะชายฝ่ังไดง่้าย และอีกประการหน่ึง
ของปัญหา คือการบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลนเพือ่ท าเป็นแหล่งเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าในชุมชน เช่นการท าเป็น
บ่อเล้ียงกุ้ง ดงันั้นปัญหาท่ีตามมาคือ การลดพื้นท่ีส าคญัการป้องกันกระแสลม กระแสคล่ืน ซ่ึง
ชาวประมงท่านน้ีได้ยืนยนัว่า รากของไมช้ายเลนเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยดักตะกอนโคลนท่ีฟุ้ ง
กระจายใหต้กตะกอน ตลอดจนช่วยใหดิ้นเลนยดึรวมตวักนัท าใหย้ากต่อการพงัทลายอีกดว้ย ดงันั้น
ในบริเวณท่ีมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าชายเลน จะสามารถเกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังไดง่้าย เช่นใน
ชุมชนบา้นทอ้งอ่าวท่ีมีปัญหาตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย ดงัภาพท่ี 4.42 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
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ภาพที ่4.42 แสดงสถานการณ์ตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย ต าบลดอนสัก 
 

4.7 แนวทางป้องกนัผลกระทบ 

 
 ส าหรับแนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ต่อการพฒันาในเทศบาลต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานีโดยใช้วิธีการจดัท า
แนวทางควบคุมผลกระทบ จากการรวบรวมขอ้มูลจากผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอ 
แนวควบคุมผลกระทบทางดา้นลบท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว และไดน้ าขอ้มูลท่ีได ้ให้กบั 
นายกเทศบาลต าบลดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาล ก านันต าบลดอนสัก ผูน้ าชุมชน ตลอดจน
เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลดอนสกั เพื่อผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูล 
 โดยในการจัดท าแนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกับบริบทชุมชน ต่อการควบคุม

ผลกระทบทางลบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็นวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั ของการศึกษา

วิจัยคร้ังน้ี โดยจากการปรับแก้ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ซ่ึงทางคณะผูจ้ ัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลดอนสัก ไดน้ าขอ้มูลผลการศึกษาบางส่วนไปผนวกใชไ้ดก้บั

แผนพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ถือว่าเป็นเกียรติ

แก่ผูว้ิจยัอยา่งยิง่ 
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 4.7.1 ปัญหาและผลกระทบ 
 ผลกระทบจากปัญหาต่างท่ีเกิดข้ึนยอ่มส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ินในทุกมิติการพฒันาและ
มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลดอนสักโดยปัญหาต่างๆ ขา้งตน้หากขาด
แนวทางในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัชุมชนยอ่มส่งผลกระทบต่อการพฒันา ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั
ไดร้วบรวมประเดน็สถานการณ์การเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
ในต าบลดอนสกั อ าเภอสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี กล่าวโดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 4.7.1.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัญหาท่ีส าคญัมากของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลก้บั
แหล่งท่องเท่ียว จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ท าใหท้ราบวา่ ชุมชนบางน ้าจืด ชุมชนนางก า และชุมชน
ทอ้งอ่าว ไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนท าให้หลายครอบครัว
ตอ้งปรับเปล่ียนวิถีท ากินไปประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงน่าเสียดายภูมิปัญญาการท าประมงพื้นบา้น ท่ีมี
การสืบทอดต่อกนัมาหลายชัว่ชีวิตก าลงัจะหายไปจากการเปล่ียนแปลงจากส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ และเกิดจากแหล่งท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว โดยผูว้ิจยัไดท้  าการ สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน และ
ประชาชนผูท่ี้อยู่อาศัยในพื้นท่ี ซ่ึงได้เจาะเน้นไปยงัผูท่ี้อาศัยอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเล พบว่ามี
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 4 
ประการท่ีส าคญัอนัประกอบดว้ย 
 1) ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  
 2) ปัญหาตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย  
 3) ปัญหาทางระบายน ้าท้ิงท่ีไม่ไดม้าตรฐานและเพียงพอ  
 4) ปัญหาขดุลอกร่องน ้ าและท้ิงดินเลนลงทะเลของผูป้ระกอบการธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 
 4.7.1.2  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 ในการสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอนสัก ท าให้ทราบว่า การเติบโตของ
เศรษฐกิจในต าบลดอนสักท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ทั้งมาจากผูป้ระกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือ ท่ีเขา้มา
ลงทุน สร้างท่าเทียบเรือท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อใชใ้นการขนส่งนักท่องเท่ียวไปยงัเกาะสมุย 
และเกาะพงนั จุดอ่อนท่ีส าคญัของเศรษฐกิจในชุมชน คือความเล่ือมล ้าทางรายไดท่ี้ค่อนขา้งสูง และ
อีกประการหน่ึงคือการขาดการกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึง ทั้งน้ีเพื่อขยายความเขา้ใจท่ีชดัเจนมาก
ยิ่ง ข้ึน ผู ้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์ผู ้ประกอบการด้านท่ีพัก ผู ้ประกอบการด้านร้านอาหาร และ
ผูป้ระกอบการดา้นการบริการกิจกรรมการท่องเท่ียว และสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี
ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว ชุมชนบา้นเกาะแรต ชุมชนบา้นบางน ้ าจืด และชุมชนบา้นนางก า พบว่า อาจจะ
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ก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ หากขาดแผนรองรับท่ีเหมาะสม 
ดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัญหาการวา่งงานของประชาชนในชุมชน  
 2) ปัญหาคุณภาพของแรงงาน  
 3) ปัญหาราคาสินคา้กระทบต่อค่าครองชีพ  
 4) ปัญหาการแข่งขนัการคา้และการบริการ  
 5) ปัญหารายไดแ้ปรผนัเป็นฤดูกาล 
 4.7.1.3 ผลกระทบต่อสงัคม 
 และส าหรับการรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์ นายกเทศบาลต าบลดอนสัก คณะ
ผูบ้ริหาร และผูน้ าชุมชนต าบลดอนสัก ท าใหท้ราบว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมของต าบลดอนสัก 
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จนอาจกล่าวไดว้่า แถบไม่หลงเหลือร่องรอยของความเป็นชุมชนท่ี
เตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ จนกล่าวไวใ้นค าขวญัของต าบลดอนสักท่ีว่า 
เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล ้าค่า เทียบท่าเฟอร์ร่ี น ้ าตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจอ้ย ผูค้น
มากดว้ยมิตรไมตรี ทั้งน้ีผูสู้งอายุท่านหน่ึงในชุมชน ไดอ้ธิบายว่า ในอดีตผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในต าบล
ดอนสักมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ดว้ยการพึงพิงทรัพยากรท่ีมีอย่างอุดมสมบูรณ์ จนท าให้ต  าบลดอน
สกัข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองท่ีน่าอยูข่องจงัหวดัสุราษฏร์ธานีแต่ในสถานการณ์ในปัจจุบนัไดท้ าใหว้ิถีชีวิตท่ี
เรียบง่ายของคนในชุมชนต าบลดอนสกั แปรเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคม
ท่ีส าคญั 5 ประการ คือ  
 1) ปัญหาการรุกล ้าท่ีสาธารณประโยชน์ 
 2) ปัญหาการขาดท่ีอยูอ่าศยั  
 3) ปัญหาโรคติดต่อท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  
 4) ปัญหายาเสพติด 
 5) ปัญหาการแตกความสามคัคีของประชาชน 
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 4.7.2 แนวทางการควบคุมผลผลกระทบที่เกดิขึน้จากการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.11ประเดน็ปัญหาและแนวทางการควบคุมท่ีเหมาะสม 
 

ผลกระทบ ปัญหา แนวทางการควบคุมที่เหมาะสม 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

1. ปัญหาขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลู 

1.1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนกั ในผูป้ระกอบการธุรกิจการ
ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว และประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ ในต าบลดอนสัก  ต่ อสภาพ
สถานการณ์ปัญหาขยะท่ีเกิดจากแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1.2) จัดท ามาตรการหรือแนวทางใน
ก ารก า กับผู ้ป ร ะกอบกา ร ธุ ร กิ จ ก า ร
ท่องเท่ียว ทั้งผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟ
อรร์ร่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ระกอบการท่ี
พัก  โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และ
ตลอดจนนักท่องเท่ียว หากมีการละเมิด
ค ว ร มี โ ท ษ สู ง สุ ด  เ ช่ น ก า ร พั ก ใ บ
ประกอบการ 

1.3)  ส ร้ า ง ค ว ามตระหนัก ให้ กับ
ประชาชน มีความรับผดิชอบในการจดัการ
กบัปัญหาขยะท่ีเกิดจากภาคครัวเรือน 
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  1.5) ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีได้มาตรฐานและ
สาม ารถจัดก า ร มู ลฝอย ได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.6) ด าเนินการตามกฎหมายส าหรับ
ผูท้ิ้งขยะไม่ถูกท่ีสร้างความสกปกให้กบั
ทอ้งถ่ิน 

 2. ปั ญห า ต ลิ่ ง ช า ย ฝ่ั ง
พงัทลาย 

2.1) ก่อสร้างเข่ือนกั้นคล่ืนในพื้นท่ี
ชุมชนท่ีเป็นจุดอนัตรายเช่น ชุมชนบา้น
ทอ้งอ่าวชุมชนบา้นเกาะแรต ชุมชนบา้น
บางนา้จืดและชุมชนบา้นนางก าเป็นตน้ 

2.2) ส่งเสริมการปลูกป่าโกงกางหรือ
ป่าสนเพื่อใช้เป็นแนวกั้นคล่ืนหรือเป็น
แนวกนัลม 

2.3) ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกใน
การ รักษาและการใช้ท รัพยากรต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว และ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนสัก 
ท่ีเหมาะสม 

 3. ปัญหาทางระบายน า้ทิง้
ที่ไม่ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอ 

3.1)ควรมีการป รับปรุงถนนท่อ
ระบายน ้ าให้สามารถระบายน ้ าให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการวางระบบ
ระบายน้าให้สามารถเช่ือมโยงกันตาม
ถนนให้สามารถระบายน ้ าได้อย่ าง
ทนัท่วงทีโดยเฉพาะหนา้มรสุม 
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3.2) ส่งเสริมให้มีแผนรองรับภัยพิบัติ 
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนสัก
ทุกปี 

3.3) ส่งเสริมการรับรู้ เขา้ถึง เขา้ใจ และ
สร้างความตระหนัก ต่อการรับมือกับน ้ า
ท่วมช่วงฤดูมรสุม 
3.4) จดัท ามาตรการก ากบัผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว ใหมี้แนวทางการปลูก
สร้างสถานประกอบการ ไม่ใหข้วางกั้นทาง
ระบายน ้า 

 

4. ปัญหาขุดลอกร่องน า้
และทิง้ดินเลนลงทะเล
ของผู้ประกอบการธุรกจิ
การท่องเที่ยว 

4.1) ควรมีการประสานความร่วมมือกบั
ผูป้ระกอบการให้มีการป้องกนัปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัชาวประมง 

4.2) ควรมีการศึกษาวิจัยผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการขุดลอกร่องน ้ า เน่ืองจากใน
ระยะยาวอาจจะส่งผลให้สัตว์น ้ าบางชนิด
สูญพนัธ์ุไปได ้

4.3) ควรจัดให้มีเวที สร้างความเข้าใจ ต่อ
ประเดน็ปัญหาการขดุลอกร่องน ้ าและท้ิงดินเลนลง
ทะเลระหว่างผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลต าบลดอนสัก และชาวประมงพื้นบา้น 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 1. ปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนในชุมชน 

1.1) ส่งเสริมการจัดตั้ งศูนย์ฝึกอาชีพ
โดยอาจจะมีการประสานความร่วมมือกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเช่น
อบจ. หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  1.2) ส่งเสริมให้มีศูนยจ์  าหน่ายสินคา้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้นา
สินค้าต่างๆ มาจ าหน่ายสร้างงานสร้าง
รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

1.3) ส่งเสริมให้มีศูนยอ์  านวยการจดัหางาน
ในพื้นท่ี โดยอาจจะใช้วิธีให้เทศบาลประสาน
หน่วยงานแรงงานจงัหวดัหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการเพื่อเป็นการ
แกไ้ขปัญหาการวา่งงานในพื้นท่ี 

1.4) ควรมีการประสานความร่วมมือกับ
ผูป้ระกอบการท่าเรือเฟอร์ร่ี ให้ประชาชนน า
สินค้า หรือของท่ีระลึกไปขายยงัพื้นท่ีท่าเรือ
เฟอร์ร่ี เพื่อเป็นการลดการวา่งงานในพื้นท่ี 

 2. ปัญหาคุณภาพของ
แรงงานและแรงงานต่าง
ด้าว 

2.1) พฒันาคุณภาพแรงงานในชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัอบรมให้แก่
ผูท่ี้สนใจในอาชีพท่ีมีความต้องการด้าน
แรงงาน 

2.2) ควรมีการข้ึนทะเบียนแรงงานคน
ไทย และแรงงานต่างดา้ว  

2.3) จดัท าระบบจดัเก็บขอ้มูลแรงงาน
ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อการพฒันาแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.4) จดัท าโซนการอยูอ่าศยัของคนต่าง
ดา้วเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆท่ีอาจ
เ กิ ด ข้ึนโดยประสานการ ร่ วม มือกับ
ผูป้ระกอบการต่างๆท่ีมีลูกจา้งคนต่างดา้ว 
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2.5) จดัใหมี้การประชุมแกนน าแรงงาน
ต่างดา้วสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการอยู่
ร่วมในสงัคมและสร้างการมีส่วนร่วมของ
แรงงานต่างดา้วเพื่อใหเ้กิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 3. ปัญหาราคาสินค้า
กระทบต่อค่าครองชีพ 

3.1)พฒันาให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลดอนสกั มีการพึ่งตนเอง ดว้ย
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

3.2)ส่งเสริมมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านการก าหนดราคาสินค้าในชุมชน 
เน่ืองจากราคาสินคา้ในสถานท่ีท่องเท่ียว
จะมีราคาสูงกวา่ ตลาดปกติ 
3.3)จดัท าระบบการร้องเรียน/การคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ต่อราคาสินคา้ ข้ึนในเทศบาล
ต าบลดอนสกั 

 4. ปัญหาการแข่งขัน
การค้าและการบริการ 

4.1) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานก ากบัดูแล
ราคาสินค้าในชุมชน ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั 

4.2) จัดท าฐานข้อมูลผูป้ระกอบการ
ธุรกิจใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว เพื่อใชใ้นการ
จ าแนกลกัษณะประเภทกิจการ 

4.3) พฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ 
การท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 

 5. ปัญหารายได้แปรผัน
เป็นฤดูกาล 

5.1)  ส ร้ า ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ร่ ว มกับ
ผูป้ระกอบการ การท่องเท่ียวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี  
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  5.2)  ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ เ ส ริ ม ใ ห้ กั บ
ประชาชนในชุมชน เพื่อลดปัญหารายไดท่ี้
ไม่แน่นอนจากการท่องเท่ียว5.2) ส่งเสริม
อาชีพเสริมให้กบัประชาชนในชุมชน เพื่อ
ลดปัญหารายได้ท่ี ไ ม่แน่นอนจากการ
ท่องเท่ียว 

ผลกระทบต่อสังคม 1. ปัญหาการรุกล า้ที่
สาธารณประโยชน์ 

1.1) สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความ
ตระหนัก ต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการรุกล ้ า
ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 

1.2) ส ารวจพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ี
มีการรุกล ้าท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 

1.3) จดัท ากฎกติกาชุมชน ในการเขา้ถึง
พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ป้องกัน กลุ่มนักลงทุนท่ีเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากท่ีดินสาธารณะ 

 2. ปัญหาการขาดทีอ่ยู่
อาศัย 

2.1) ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น
เทศบาลต าบลดอนสัก  และหน่วยงาน
ภาค รัฐ  จัดหา ท่ีอยู่ ท่ี เหมาะสมให้กับ
ประชาชน 

 3. ปัญหาโรคติดต่อที่เกดิ
จากการท่องเที่ยว 

3.1) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้สม. แต่
ละชุมชน มีหน่วย เค ล่ือนท่ี เ ร็วในการ
ป้องกนัโรคติดต่อ 

3.2) สร้างเครือข่ายอาสาสมคัรเก่ียวกบั
การสาธารณสุขและอนามยัใหค้รอบคลุมถึง
ระดบัเยาวชน 
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  3.3) จัดท ากิจกรรมการรณรงค์การ
ป้องกันโรคท้องถ่ินและโรคติดต่ออย่าง
ต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 

3.4) จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้
กบัประชาชนใหท้ัว่ถึง 

 4. ปัญหายาเสพติด 4.1) ควรจดัให้มีอาสาสมคัร พิทกัษ์ยา
เสพติดข้ึนในแต่ละชุมชน เพื่อลดปัญหายา
เสพติดในบุตรหลานของชุมชน 

4.2) จดักิจกรรมต่างๆอนัเก่ียวเน่ืองกบั
การป้องกนัยาเสพติดและสอนใหเ้ด็ก คิดทา
งานเป็นกลุ่มเช่นการจัดการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

 5. ปัญหาการแตกความ
สามัคคขีองประชาชน 

5.1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีเขตเทศบาล
ต าบลดอนสัก เช่นการจัดให้มีเวทีการท า
แผนพฒันาชุมชน 

5.1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีเขตเทศบาล
ต าบลดอนสัก เช่นการจัดให้มีเวทีการท า
แผนพฒันาชุมชน 

5.2)ส่งเสริมสนับสนุนการสวสัดิการ
ชุมชนเช่นการจัดตั้ งกองทุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการจดัตั้งร้านคา้สวสัดิการ
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดร่้วมคิด
ร่วมกนัท างานสนบัสนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน เป็นตน้ 

 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนจากการท่องเท่ียว ท่ีผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวิตของคนในเขตเทศบาลตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาดงัน้ี 
 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการดาํเนินชีวิต
ของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 3) เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน ในการควบคุมผลกระทบทาง
ลบท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key - Informants) ทั้งส้ินจาํนวน 18 คนในประเด็นต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของชุมชน โดยผลจากการพฒันาการท่องเท่ียว และการดาํเนิน

ธุรกิจการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนทอ้งอ่าว 

ชุมชนเกาะแรต ชุมชนนางกาํ และชุมชนบางนํ้ าจืด ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจการท่องเท่ียว ทั้งจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้านสังคม และผลกระทบ

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไว ้โดยใชว้ิธีการสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม (Non-participant Observation) ในบริบทของชุมชน วิถีชีวิต การทาํมาหากิน ความเช่ือ 

ประเพณีและวฒันธรรม ของชุมชนดว้ยการเขา้ไปสมัผสัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินทั้งในวนัธรรมดาและ

วัน ห ยุ ด สุ ด สั ป ด า ห์ อี ก ทั้ ง ไ ด้ เ ข้ า ไ ปสั ง เ ก ต ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  คื อ ช่ ว ง เ ดื อ น
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พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558 เป็นช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินมายงัท่าเทียบเรือ 

บริษทั ราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั ท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จาํกดั และท่าเทียบเรือ เอนกประสงคด์อน

สกั เพื่อเดินทางท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า รวมทั้งนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของ

ชุมชนตาํบลดอนสัก เช่น หาดนางกาํ หาดทอ้งอ่าว ฯลฯ และหลงัจากการเก็บขอ้มูลไดใ้นระดบัหน่ึง

แลว้ผูศึ้กษาจะทาํการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นโดยการทาํความเขา้ใจกบัความหมายของประเด็น

ต่างๆแต่ละประเด็นและหาความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นแลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยใหผ้ลการวิเคราะห์อยูใ่นกรอบและแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 สาเหตุท่ีสําคญัในการเปล่ียนแปลงของชุมชนตาํบลดอนสัก อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
พฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการดาํเนินชีวิต ตลอดจนการทาํลาย
สภาพแวดลอ้มของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ช่ือมโยงให้ถึงการพฒันาส่งเสริม
การท่องเท่ียวของประเทศไทย จากแคมเปญกระตุน้การท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของจงัหวดั คือเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า 
รวมทั้งการปรับตวัของ ชุมชนทอ้งอ่าว ชุมชนบางนํ้ าจืด ชุมชนเกาะแรต และชุมชนนางกาํ เพื่อให้เห็น
ถึงการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยไดเ้ร่ิมตน้
ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2540 จนถึง ปัจจุบนั โดยในการสรุปผลการศึกษา ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ประเด็น 
คือ 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี3) 
การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอนสัก และ 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก เพื่อให้เห็นความ
เช่ือมโยงในผลการศึกษาคร้ังน้ี 
 
 5.1.1 ช่วง ปีพ.ศ.2540  
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย จากขอ้มูลการส่งการท่องเท่ียว ในช่วง ปี 
พ.ศ. 2540 ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้่า ประเทศไทยไดมี้การประกาศแคมเปญ Amazing Thailand ระหว่าง
ปีพ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2541 โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการฟ้ืนฟวูิกฤติเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ 
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 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2540 สามารถสรุปไดว้่า จงัหวดัมีการพฒันาระบบขนส่งอยา่งเป็น
รูปธรรม ดว้ยการประกาศแผนพฒันาการท่องเท่ียวข้ึนในปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นแผนการ
พฒันา 3 ปี เนน้การพฒันาเสน้ทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางรถไฟ และทางนํ้า 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอนสักจากขอ้มูลการพฒันาของเทศบาลดอนสัก ทาํ
ใหส้รุปไดว้่า ในช่วงปี พ.ศ. 2540 อาํเภอดอนสักมีการพฒันาเส้นทางระหว่าง อาํเภอเมืองสุราษฏร์ธานี 
เช่ือมต่อมายงั ตาํบลดอนสกั ซ่ึงในช่วงน้ีมีเหตุการณ์สาํคญัคือการเขา้มาเจรจาของสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์
ร่ีในเขตพื้นท่ีตาํบลดอนสกั 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสักจากผลการศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้ทราบว่า ประชาชน
ในชุมชนตาํบลดอนสัก มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ทาํให้การขนส่งสินคา้ทางทะเล และการขนส่ง
สินคา้ทางการเกษตร เช่น ยางพารา สะดวกข้ึน ประชาชนจึงมีรายไดค่้อนขา้งสูงในช่วงปี พ.ศ.2540 
 
 5.1.2 ช่วงปีพ.ศ.2541 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2541 สามารถสรุปไดว้่า ประเทศไทยไดมี้ การดาํเนินแคมเปญ Amazing 
Thailand ต่อในปีท่ี 2 เน่ืองจากไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศทาํใหป้ระเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสูง 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ทาํให้สรุปไดว้่า จงัหวดัมีการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญั เช่น การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบนเกาะสมุย และเกาะพงนั ผลจากการพฒันาในคร้ังน้ี 
ทาํใหมี้กระแสความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเพิม่มากข้ึนโดยในช่วงน้ีการเดินทางเพื่อไปท่องเท่ียวยงัเกาะส
มุย และเกาะพงนั ค่อนขา้งลาํบาก เน่ืองจากมีเส้นทางคมนาคมค่อนขา้งไกลซ่ึงท่าเรือเทียบเฟอร์ร่ี ใน
ระยะแรกไดต้ั้งอยูใ่นพื้นท่ี อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอนสัก ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของวิถีชุมชน
ตาํบลดอนสัก ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ทาํใหส้รุปไดว้่า เร่ิมมีกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางทะเลเขา้มาลงทุนใน
พื้นท่ีชุมชนนางกาํ ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ดว้ยการสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี 
เพื่อใชข้นส่งผูโ้ดยสารไปยงั เกาะสมุยและเกาะพงนั 
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 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตําบลดอนสัก  จากผลการศึกษาข้อมูลผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนตาํบลดอนสกั ในช่วงปี พ.ศ. 2541 ทาํใหส้รุปวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมี
รายได ้จากการประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง ค่อนขา้งสูงทั้งน้ีเร่ิมมีความเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี คือเร่ิมมี
แรงงานในชุมชนบางส่วนเขา้มา เป็นแรงงานในท่าเรือเทียบเฟอร์ร่ี ท่ีเพิ่งสร้างข้ึน 
 
 5.1.3 ช่วงปีพ.ศ.2542 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยขอ้มูลจากการส่งเสริมพฒันาการท่องเท่ียว 
ในช่วงปี พ.ศ. 2542 สามารถสรุปไดว้า่ ประเทศไทยไดมี้การดาํเนินการแคมเปญ Amazing Thailand ต่อ
เป็นปีท่ี 3 เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย สามารถสร้างรายไดสู้ง ให้กบัประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีผลการศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดั ในช่วงปี พ.ศ. 2542 
คือการพฒันาเสน้ทางรถยนตร์ะหวา่งจงัหวดัสุราษฏร์ธานีกบักรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงใหมี้
ความสะดวกมากข้ึนมีการสร้างเส้นทางท่ีสาํคญัคือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชร
เกษมท่ีจงัหวดัชุมพรเขา้สู่จงัหวดัสุราษฏร์ธานีต่อไปยงัจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัสงขลา 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอนสัก ขอ้มูลผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาล
ตาํบลดอนสัก เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ทาํให้
สรุปไดว้่า เทศบาลตาํบลดอนสัก ไดด้าํเนินการเช่ือมต่อเส้นทางตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 ส่งผลทาํให้ชุมชน
ตาํบลดอนสัก ไดพ้ฒันาเส้นคมนาคมทางรถยนต ์และในช่วงน้ี มีเหตุการณ์ท่ีสําคญัต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในชุมชนตาํบลดอนสัก คือท่าเทียบเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั ไดเ้ปิดใหบ้ริการเรือขา้มฟาก
ไปยงัเกาะสมุย ในชุมชนชุมชนนางกาํ ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก ขอ้มูลผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของชุมชน
ตาํบลดอนสกั ต่อการพฒันาเสน้ทางคมนาคม และการเปิดใหบ้ริการของ ท่าเทียบเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี 
จาํกดั ทาํให้สรุปไดว้่า ประชาชนบางส่วนในชุมชน ไดห้ันไปประกอบอาชีพบริการนกัท่องเท่ียว เช่น 
การดดัแปลงท่ีอยู่อาศยั ให้สามารถขายของชาํกบันักท่องเท่ียวได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากการขนส่งผูโ้ดยสาร
ในช่วงน้ียงัดาํเนินไดไ้ม่เตม็ท่ี ทาํใหน้กัท่องเท่ียวบางส่วนตอ้งติดคา้งอยูใ่นตาํบลดอนสกั 
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 5.1.4 ช่วงปีพ.ศ.2543 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยขอ้มูลการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ทาํใหส้รุปไดว้่า รัฐบาลไดป้ระกาศแคมเปญ “Unseen Thailand” โดย
การให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ททท.จัดทาํแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ต่อการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว ดว้ยการจดัใหมี้ เทศกาลการท่องเท่ียวไทยไดทุ้กเดือน 
 2) การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฏร์ธานีจากข้อมูลผลการศึกษาการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจังหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ.2543 สามารถสรุปได้ว่า จังหวดั ได้มี
นโยบายใหมี้การเพิ่มศกัยภาพทางการท่องเท่ียว ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัเช่น เกาะสมุย เกาะพงนั และ
เกาะเต่า ทาํให้แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว มีมาตรฐานเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีดีท่ีสุดของโลก ทั้ง
จงัหวดัสุราษฏร์ธานีไดมี้การประกาศให้เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ เป็นเดือนแหล่งการ
ท่องเท่ียวชายทะเลสุราษฏร์ธานี เน่ืองจากในช่วงดงักล่าวน้ี ทะเลมีความสวยงามมากท่ีสุดของปี จึงได้
เรียกช่วงน้ีวา่ ช่วง “High Season” สอดรับกบัแคมเปญ “Unseen Thailand” ท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศ 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน จากขอ้มูลผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาล
ตาํบลดอนสัก ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ.2543 ทาํให้สรุปไดว้่า 
การท่องเท่ียวบนเกาะสมุย และเกาะพงัน เป็นช่วงท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างสูงให้กับจังหวัด
สุราษฏร์ธานีผลจากการมีนกัท่องเท่ียวในเกาะสมุย และเกาะพงนั ส่งผลใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบล
ดอนสัก มีรายไดจ้ากการบริการนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน จากการนาํอาหารทะเล ทั้งอาหารสด และ
อาหารแหง้มาวางขายกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางกลบัจากการท่องเท่ียว 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสกั จากขอ้มูลการศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ต่อ
วิถีชีวิตและการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสกั ในช่วงปี พ.ศ.2543 ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
 (1) เร่ิมมีนกัลงทุนเขา้มาลงทุน ในตาํบลดอนสักเพิ่มมากข้ึน เช่นผูป้ระกอบการดา้น
ท่ีพกั 
 (2) ประชาชนมีรายไดค่้อนขา้งสูง เน่ืองจากชาวประมงชายฝ่ังสามารถ หาสัตวน์ํ้ า
ไดม้าก และประกอบกบัมีแหล่งขายท่ีไดร้าคาสูงจากนกัท่องเท่ียว ซ่ึงปกติชาวประมงพื้นบา้น ไดข้าย
สตัวน์ํ้ าท่ีจบัมาไดใ้หก้บัแพ ซ่ึงราคาไม่ค่อยสูงมากนกั 
 (3) เร่ิมมีการอพยพ ของคนในจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้มาอยู่อาศยัในตาํบลดอนสัก เช่น
จากจงัหวดัชุมพร นครศรีธรรมราช พทัลุง และเพชรบุรี 
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 5.1.5 ช่วงปีพ.ศ.2544 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2544 สามารถสรุปไดว้่า รัฐบาลให้ความสาํคญักบัแหล่งท่ีท่องเท่ียวทาง
ทะเลอย่างมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลของ จงัหวดัภูเก็ต และ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี คือ 
เกาะสมุย และเกาะพงนั ดว้ยการให้จงัหวดัดงักล่าว จดัทาํนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเล 
เพื่อศกัยภาพในการท่องเท่ียวทางทะเล ใหมี้คุณภาพ(กรมการท่องเท่ียว, 2553) 
 2) การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฏร์ธานีจากการรวบรวมข้อมูลการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2544 สามารถสรุปไดว้า่ 
 (1) จงัหวดัสุราษฏร์ธานีไดพ้ฒันาถนนสาย 401 ท่ีมีเส้นทางหลกัเช่ือมโยงจงัหวดัใน
ภูมิภาค เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร และมีโครงข่ายมาตรฐานเช่ือมทุกพื้นท่ีอาํเภอ 
 (2) ไดพ้ฒันาท่าอากาศยาน 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี และเกาะสมุย ใหมี้
เสน้ทางบินเช่ือมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (3) ได้จัดทาํนโยบายให้สร้างท่าเรืออเนกประสงค์ข้ึนในอาํเภอดอนสัก เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน
สัก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2544 
ทาํใหส้รุปไดว้่า เทศบาลตาํบลดอนสัก มีการสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงคต์าํบลดอนสัก ข้ึนท่ีชุมชน
ทองไมล ์อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏร์ธานีใน พ.ศ. 2544 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก ดงันั้นผลการศึกษา การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ของ
คนในชุมชน ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
 (1) การประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง เร่ิมประสบปัญหา ทรัพยากรทางทะเลในอ่าว
ดอนสักเร่ิมหมดไป เช่น ปูมา้ เน่ืองจากมีลอบปูมา้ แบบพบัได ้เขา้มาจบัปูมา้ในอ่าวดอนสัก จึงทาํให้ปู
มา้เร่ิมมีนอ้ยลงในอ่าวดอนสกั 
 (2) ชาวประมงพื้นบา้นบางส่วนหนัไปประกอบอาชีพทาํสวนยางพารา 
 (3) กลุ่มนายทุนเร่ิมเขา้มารุกลํ้าพื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อทาํนากุง้ 
 (4) ประชาชนท่ีเปิดร้านขายของชาํเร่ิมขายไดน้้อยลง เน่ืองจากท่าเรือเฟอร์ร่ี มีการ
บริการ ทั้งการขายอาหาร เคร่ืองด่ืม ภายในท่าเรือ 
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 5.1.6 ช่วงปีพ.ศ.2545 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2545 สามารถท่ีจะสรุปไดว้า่ 
 (1) ประเทศไทยได้ดาํเนินนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเล จนทาํให้
ประสบความสาํเร็จอยา่งสูง เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 (2) จดัโครงการเท่ียวเมืองไทยไปไดทุ้กเดือน   
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีเม่ือพิจารณาจากรวบรวมขอ้มูลการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ทาํใหส้รุปไดว้่า จงัหวดัมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่ง
ต่อเน่ือง และในช่วงน้ีไดจ้ดัทาํแผนยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวข้ึนใน ปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นแผน
ระยะยาว 5 ปี  
 3) การปรับตัวของเทศบาลตาํบลดอน สอดคล้องกับผลการศึกษา การปรับตัวของ
เทศบาลตาํบลดอนสัก ต่อการพฒันาการท่องเท่ียวตามแผนยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2545ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
 (1) ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก มุ่งเนน้ใหชุ้มชนมีศกัยภาพในระบบ ขนส่ง จึงได้
มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินในปี พ.ศ. 2545พร้อมทั้งไดป้ระกาศวิสัยทศัน์ ดอนสัก ท่ีสาํคญัคือ 
เป็นศูนยก์ลางแห่งการขนส่ง 
 (2) ท่าเทียบเรือ บริษทัซีทรานเฟอร์ร่ี จาํกดั ไดเ้ปิดให้บริการเรือขา้มฝากไปยงัพื้นท่ี
เกาะสมุย ซ่ึงถือว่าเป็นท่าเทียบเรือ ขนาดใหญ่แห่งท่ี 3 ของชุมชนตาํบลดอนสัก โดยท่าเทียบเรือ บริษทั
ซีทรานเฟอร์ร่ี ตั้งอยูใ่นชุมชนบางนํ้าจืด 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก จากผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวิต
ของคนในชุมชนตาํบลดอนสกั ต่อการพฒันาการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 2545 ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
 (1) กลุ่มนายทุนเร่ิมเขา้มารุกลํ้าพื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อทาํนากุง้ 
 (2) ชาวประมงพ้ืนบา้นมีรายไดน้อ้ยลง เน่ืองจากสัตวน์ํ้ ามีนอ้ยลง ชาวประมงเร่ิมไป
ประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน 
 (3) กลุ่มนายทุนเร่ิมซ้ือท่ีดินริมบริเวณริมชายหาด เน่ืองจากชาวประมงหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืน 
 (4) ท่ีดินบริเวณริมชายหาด ในตาํบลดอนสกัราคาสูงข้ึน 
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 5.1.7 ช่วงปีพ.ศ.2547 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วง ปี พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดว้่า รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบาย ร่วมกบัการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย คือจดัโครงการวนัเดียวเท่ียวสนุก และในโครงการน้ี ไดบู้รณาการร่วมกบัภาคธุรกิจ
สายการบินภายในประเทศ 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการพฒันาการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ทาํใหส้รุปไดว้่า จดัหวดัไดมี้การ ประกาศแพค็เกจ
การท่องเท่ียว บนเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า ข้ึน ดว้ยการลดราคาท่ีพกั และไดเ้พิ่มโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวให้มีหลากหลายมากข้ึน แต่มีราคาท่ีประหยดั ซ่ึงในการดาํเนินการตามแพ็คเกจไดร่้วมกบั
ภาคเอกชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียว 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน จากผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบล
ดอน ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ทาํ
ใหส้รุปไดว้่า เทศบาลตาํบลดอนสัก มีการพฒันาระบบการขนส่งทางทะเล ซ่ึงในช่วง ปี พ.ศ. 2547ทาง
เทศบาล ไดท้าํการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง และเพิ่มเส้นทางการเดินทางการ
ท่องเท่ียวใหค้รอบคลุมมากข้ึนคือ 
 เส้นทางท่ี 1 ท่าเรือดอนสกั ไปยงั เกาะสมุย 
 เส้นทางท่ี 2 ท่าเรือดอนสกั ไปยงั เกาะพงนั 
 เส้นทางท่ี 3 ท่าเรือดอนสกั ไปยงั หมู่เกาะอ่างทอง 
 เส้นทางท่ี 4 ท่าเรือดอนสกั ไปยงั เกาะนกเภา 
 เส้นทางท่ี 5 ท่าเรือดอนสกั ไปยงั เกาะเต่า  
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสกั ท่ีไดมี้การพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
 (1) มีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในตาํบลดอนสกั 
 (2) ขยะจากแหล่งท่องเท่ียวมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 (3) เรือโดยสารมีเท่ียวเสริมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
 (4) ราคาสินคา้ในชุมชนมีราคา สูงข้ึน 
 (5) สตัวน์ํ้ าทะเลมีจาํนวนนอ้ยลง 
 (6) มีการบุกรุกท่ีดินสาธารณะประโยชน์ จากกลุ่มนายทุนภายนอกชุมชนมีเพิ่มข้ึน 
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 5.1.8 ช่วงปีพ.ศ.2548 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2548 สามารถสรุปไดว้่า ในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 ประเทศไทยไดเ้กิดภยั
พิบติัทางธรรมชาติ คือเกิดเหตุการณ์สึนามิข้ึน ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิตเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นทาํใหรั้ฐบาลไดมี้
การจดัแคมเปญฟ้ืนอนัดามนัข้ึนมาเพื่อฟ้ืนฟสูภาพจิตใจ และฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีขอ้มูลจากการพฒันาการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ทาํใหส้รุปไดว้่า การพฒันาแหล่งท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดั 
ไดมี้การปรับแผนการท่องเท่ียวจากการกระตุน้การท่องเท่ียว เป็นการพฒันาระบบความปลอดภยัจาก
พิบติัเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้แหล่งท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติของจงัหวดั ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์สึ
นามิ นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีจาํนวนลดลง 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลจากการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบล
ดอนสกั ในการพฒันาการท่องเท่ียวในช่วงปี พ.ศ. 2548  สามารถสรุปไดว้่าการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ชุมชนตาํบลดอนสัก ก็เป็นเช่นเดียวกบัจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึงในช่วง ปี พ.ศ. 2548ประชาชนในชุมชน 
ท่ีไดป้ระกอบอาชีพประมงชายฝ่ังและเจา้ของแพปลา รวมทั้งผูท่ี้ทาํธุรกิจการท่องเท่ียว ไดห้ันไปทาํ
อาชีพสวนยางพารามากข้ึน เน่ืองจากในช่วงนั้น ราคายางพารามีราคาสูงข้ึน 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสกั สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผลการศึกษาการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการทาํมาหากินของคนในชุมชนตาํบลดอนสกั ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
 (1) อ่าวดอนสักมีสัตว์นํ้ าเพิ่มข้ึน และท่ีสําคญั ได้มีฝูงปลาโลมา เข้ามาอยู่อาศัย
จาํนวนมาก 
 (2) การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะยงัมีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
 5.1.9 ช่วงปีพ.ศ.2549 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วง ปี พ.ศ. 2549 ทาํใหส้รุปว่า รัฐบาลไดก้ระตุน้การท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการ
ประกาศแคมเปญเท่ียวท่ีไหนไม่สุขใจเท่าบา้นเรา 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ให้มีความสอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2549 
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สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดั เร่ิมมีการพฒันาหลากหลายมากข้ึน เช่น ไดมี้การ
พฒันาการท่องเท่ียวบริเวณเข่ือนเช่ียวหลาน การท่องเท่ียวพุทธศาสนาและการท่องเท่ียวชุมชน เช่นใน
อาํเภอพมุเรียง 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน
สกั ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ทาํใหส้รุปได้
วา่ 
 (1) เทศบาลตาํบลดอนสัก ได้พฒันาแหล่งท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้วยการเร่ิม
สร้างเสน้ทางท่องเท่ียวชมปลาโลมาสีพ ูข้ึนในอ่าวดอนสกั 
 (2) จดัทาํแผนประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวข้ึนในปี พ.ศ. 2549- 2550 

4)  ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน ตาํบลดอนสัก ในการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลดอนสัก ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ทาํให้

สรุปไดว้า่ 

 (1) นกัท่องเท่ียวมีจาํนวนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในชุมชนดอนสัก เม่ือเทียบกบั
เกาะสมุย มีค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 (2) ประชาชนจากภายนอกเร่ิมเขา้มาประกอบอาชีพ รับจ้างจากแหล่งท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 
 (3) ท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมมีไม่เพียงพอ 
 (4) เร่ิมมีการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะชุมชน ทั้งคนภายในชุมชน และภายนอกชุมชน 
 
 5.1.10 ช่วงปีพ.ศ.2553 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 สามารถสรุปไดว้่า กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดมี้แผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวท่ีชดัเจน ดว้ยการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว ปี พ.ศ.2553 ซ่ึงเป็นแผน 3 ปี เพื่อ
กระตุน้การท่องเท่ียวอีกคร้ัง 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 
2553 สามารถสรุปไดว้่า จงัหวดัสุราษฏร์ธานีมีความพร้อมของ ในการพฒันาเส้นทางคมนาคมอย่าง
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ต่อเน่ือง และประกอบกบัการมีแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก คือ กิจ
กรรมฟลูมูลปาต้ี ท่ีเกาะพงนั สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจงัหวดั จึงไดจ้ดัทาํ
นโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวบนเกาะพงนั 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน
สัก ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ทาํใหส้รุปว่า การพฒันา
กิจกรรมฟูลมูลปาต้ี ของอาํเภอเกาะพงนั ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงโดยในการจดักิจกรรมฟูลมูล ปาต้ี 
ข้ึนในทุกเดือน ทาํให้ผูป้ระกอบการ ท่าเทียบเรือ บริษทัราชาเฟอร์ร่ี จาํกดั ท่าเทียบเรือ บริษทัซีทราน
เฟอร์ร่ี จาํกดั และผูป้ระกอบการ ท่าเทียบเรือ เอนกประสงคด์อนสัก มีรายไดสู้ง จากการพฒันาการ
ท่องเท่ียวคร้ังน้ีทั้งน้ีเทศบาลตาํบลดอนสัก ไดมี้การพฒันาหาดนางกาํ เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่
ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ของคนใน
ชุมชนตาํบลดอนสัก ในการพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะพงนั และการพฒันาชุมชนนางกาํ ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ทาํใหส้รุปไดว้า่ เร่ิมส่งผลกระทบแก่ชุมชน ดงัน้ี 
 (1) ธุรกิจการท่องเท่ียวเร่ิมมีมากข้ึน 
 (2) เรือโดยสารวิ่งขนส่งนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
 (3) การจราจรในชุมชนแออดั 
 (4) ขยะในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 (5) ราคาสินคา้ในแหล่งท่องเท่ียวมีราคาสูงข้ึน 
 (6) เร่ิมมีปัญหานํ้าเน่าเสีย 
 (7) กลุ่มนายทุนเขา้มาลงทุนในตาํบลดอนสกัมากข้ึน 
 
 5.1.11 ช่วงปีพ.ศ.2555 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 สามารถสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวประเทศไทยกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง เร่ิมมี
นกัท่องเท่ียว ชาวจีน และชาวรัสเซีย เพิ่มข้ึน 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงขอ้งมูลการ
พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ทาํให้สรุปไดว้่า การขบัเคล่ือนการ



226 

พฒันาการท่องเท่ียว เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้มีนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพิ่มมากข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน
สกั ในการพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วง ปี พ.ศ.2555 ทาํใหส้รุปไดว้่า เทศบาลดอนสัก ร่วมกบัชุมชนนาง
กาํ พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ จนมีช่ือเสียง กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดั
สุราษฏร์ธานี 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ของคนใน
ชุมชนตาํบลดอนสัก ในการพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ทาํให้สรุปไดว้่า การพฒันาการ
ท่องเท่ียวในช่วงน้ี ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตอยา่งชดัเจน อนัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 (1) ประชาชนท่ีประกอบอาชีพทาํสวนยาง เร่ิมหันมาประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง 
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากยางพารามีราคาท่ีตํ่า 
 (2) เรือเฟอร์ร่ี มีปัญหาไม่สามารถเข้ามาเทียบท่าได้ เน่ืองจากนํ้ าต้ืนเกินไป จึง
จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีขดุลอกดินเลน 
 (3) นกัท่องเท่ียวบางส่วนท้ิงขยะลงในทะเล  
 (4) การบุกรุกดินท่ีสาธารณะมีอยา่งต่อเน่ือง 
 
 5.1.12 ช่วงปีพ.ศ.2556 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556 สามารถสรุปไดว้่า การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของรัฐบาลยงัมีอยา่ง
ต่อเน่ือง แมจ้ะเกิดปัญหาทางการเมือง 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ทาํใหส้รุปไดว้า่ จงัหวดัไดมี้การพฒันาศกัยภาพการรองรับนกัท่องเท่ียว และความ
พร้อมของแหล่งท่องเท่ียว บนเกาะสมุย และเกาะพงนั ทั้งโรงแรม ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกนักท่องเท่ียวต่างๆ มีอย่างครบครันดงันั้นในช่วง ปี พ.ศ. 2556 จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี จึงไดมี้การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน
สกั ในการพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ทาํใหส้รุปไดว้า่ 
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 (1) การพฒันาการท่องเท่ียว ให้เป็นศูนยก์ลางแห่งการขนส่งนกัท่องเท่ียว ขบัเคล่ือน
อยา่งต่อเน่ือง  
 (2) เกิดปัญหาระหว่างเทศบาลตาํบลดอนสัก กบั ผูป้ระกอบ การท่าเรือเฟอร์ร่ี ใน
เร่ืองการขาดการจดัการท่ีดีของท่าเรือ เช่นปัญหาขยะปัญหาการขุดลอกดินเลน และปัญหาการปล่อย
มลพิษลงทอ้งทะเล 

4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสกั ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต ของคน
ในชุมชนตาํบลดอนสัก จากการพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ทาํให้สรุปไดว้่า ชุมชนทอ้ง
อ่าว ชุมชนชนนางกาํ ชุมชนบางนํ้ าจืด ตลอดจนชุมชนท่ีมีพื้นท่ีติดกบัทะเลของตาํบลดอนสัก ไดรั้บ
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 
  
 5.1.13 ช่วงปีพ.ศ.2557-ปัจจุบัน 
 1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจากขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั สามารถสรุปไดว้่า รัฐบาลนาํโดย พลเอกประยทุธ์จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดมี้การใหค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากและไดป้ระกาศใหป้ระเทศ
ไทยเป็นปี ท่องเท่ียววิถีไทย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชาติ 
 2) การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีขอ้มูลการพฒันาการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2557 
ถึงปัจจุบนั สามารถสรุปได้ว่าว่า จงัหวดัได้พฒันาการท่องเท่ียว ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการ
กระตุน้การท่องเท่ียวจากแหล่งท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจงัหวดั 
 3) การปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน ผลการศึกษาการปรับตวัของเทศบาลตาํบลดอน
สกั ในการพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั ทาํใหส้รุปไดว้่า เกิดการเปล่ียนแปลง
ในการดาํเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ดงัน้ี 
 (1) การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ยงัเป็นปัญหาต่อชุมชน ดว้ย
หาดทรายในชุมชน มีสีดาํ ผลจากนํ้าท่ีเน่าเสีย ทาํใหส้ตัวน์ํ้ าไม่สามารถอยูอ่าศยัในอ่าวดอนสกัได ้
 (2) เกิดการประทว้งของกลุ่มชาวประมงพื้นบา้น 
 4) ผลท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนตาํบลดอนสัก ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
พฒันาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั ทาํใหส้รุปไดว้่า การพฒันาการ
ท่องเท่ียว จากปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 18 ปี ไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งอ่าว 
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ชุมชนชนนางกาํ ชุมชนบางนํ้าจืด ตลอดจนชุมชนท่ีมีพื้นท่ีติดกบัทะเลของตาํบลดอนสัก เกิดปัญหาทาง
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศของทะเล ทาํให้ชาวประมงพื้นบ้านท่ีได้ทาํมาหากินกับทะเลมาอย่าง
ยาวนาน ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาการท่องเท่ียว ทั้งน้ีผูว้ิจยัสรุปผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
จากการท่องเท่ียวต่อวิถีชีวิตชุมชน 
 

5.2 สรุปข้อค้นพบ 
 
 สาํหรับขอ้คน้พบในการศึกษา ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกขอ้คน้พบ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ขอ้คน้พบ
ศกัยภาพของชุมชน และขอ้คน้พบสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน กล่าวโดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 5.2.1 สรุปข้อค้นพบศักยภาพของชุมชน 
 1) จุดแขง็ท่ีสาํคญัของชุมชน 
 (1) ผูน้าํชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในเทศบาลตาํบลดอนสกั ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นคนในทอ้งถ่ิน
ทั้งส้ิน จึงทาํให้เขา้ใจในบริบทของแต่ละพื้นท่ีชุมชนไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีการบูรณาการร่วมกนัทุก
ภาคส่วน ส่ิงท่ีสาํคญัในตวัผูน้าํชุมชนคือ การมีวิสัยทศัน์ และมีความเสียสละท่ีสูง จึงทาํให้ตาํบลดอนสัก
สามรถพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 (2) ท่ีตั้งของเทศบาลตาํบลดอนสักเป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเป็นเมืองท่ีเป็น
ประตูไปสู่แหล่งท่องเท่ียวทางดา้นทะเลอ่าวไทยเช่นเกาะสมุยเกาะพะงนัอีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีโครงสร้าง
การคมนาคมเช่ือมโยงเมืองท่าฝ่ังทะเลอนัดามนัเช่นภูเก็ตระนองซ่ึงสามารถพฒันาเป็นเมืองท่ารองรับ
การพาณิชยน์าวี และขนถ่ายสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (3) ประชาชนส่วนใหญ่มีความผกูพนัของผูค้นยงัคงเหนียวแน่น มีช่วยเหลือแบ่งปัน
ซ่ึงกนัและกนั และมีอธัยาศยัท่ีพร้อมตอ้นรับแขกต่างถ่ินผูม้าเยือน จึงถือไดว้่าเป็นจุดแขง็ท่ีสาํคญัของ
คนในตาํบลดอนสกั 
 (4) ความพร้อมของประชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลดอนสัก มีศกัยภาพในการ
พฒันาสูง เห็นไดจ้ากการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้นนางกาํ 
 (5) ทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณทอ้งทะเลดอนสักมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น กุง้ 
หอย ปู ปลา และฝงูปลาโลมา สีชมพ ู 
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 2) จุดอ่อนท่ีสาํคญัของชุมชน 
 (1) มีความเส่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงทาํใหเ้กิดการแบ่งกลุ่มคนตามฐานะทางสงัคม 
ก่อใหเ้กิดช่องวา่งทางรายได ้
 (2) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในชุมชนไม่ทัว่ถึง ดงัตวัอย่างของชุมชนทอ้ง
อ่าว เห็นไดจ้ากการประชุมของชุมชนในแต่ละคร้ัง มีประชาชนกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร มีวง
ค่อนขา้งจาํกดัเน่ืองจากนิยมใชก้ารประชาสมัพนัธ์แบบปากต่อปาก 
 (3) ขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในครัวเรือน และท่ีมาจากแหล่งท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะชุมชนบา้นบางนํ้ าจืดท่ีเป็นท่ีตั้งของท่าเทียบเรือ บริษทัซีทราน เฟอร์ร่ี จาํกดั ซ่ึงส่ิงท่ีไม่อาจ
มองขา้มไปได ้คือขยะท่ีมาจากพลาสติก และส่ิงปฏิกลูบางส่วน ถูกท้ิงลงทะเล 
 (4) การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว สาํหรับพื้นท่ีเทศบาลตาํบล
ดอนสัก มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท 4 คูณ 100 หรือนํ้ ากระท่อม ระบาดหนกัในกลุ่มเด็ก
วยัรุ่น ซ่ึงปัญหาอยูท่ี่ว่าบางครอบครัวยอมรับพฤติกรรมการเสพติดนํ้ ากระท่อม ดงันั้นสาํหรับปัญหายา
เสพติด จึงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัต่ออนาคตของตาํบลดอนสกั  
 (5) สัมพนัธภาพของการใชชี้วิตหลงัการครองคู่ ในตาํบลดอนสัก พบว่า เร่ิมปรากฏ
ปัญหาการหยา่ร้างเพิ่มมากข้ึน 
 3) โอกาสท่ีสาํคญัของชุมชน 
 (1) ตาํบลดอนสัก เป็นแหล่งรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะ 
สมุย เกาะพงนั เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ซ่ึงทาํให้มีรายไดม้าสู่ตาํบลดอนสักจาํนวนมากอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกปี 
 (2) พื้นท่ีของตาํบลดอนสักและจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นพื้นท่ีหลัก และอยู่ใน
โครงการท่ีสาํคญัของประเทศคือโครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคใตแ้ละเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสาํคญั
ในการเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัโลกทาํให้เป็นโอกาสแห่งการพฒันาท่ีสาํคญัโดยเฉพาะดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 (3) การพฒันาเส้นทางคมนาคมของตาํบลดอนสักมีพฒันาและก่อสร้างสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสาร ทั้งทางบกและทางนํ้า ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะการพฒันาเส้นทางเช่ือมระบบขนส่งไปสู่พื้นท่ี
ดา้นตะวนัตกของประเทศและพฒันาเป็นศูนยก์ลางดา้นการพาณิชยแ์ละการขนส่งทางทะเล 
 (4) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียนอาจจะส่งผลให้ธุรกิจการท่องเท่ียวในตาํบล
ดอนสกัเติบโตสูงข้ึน  



230 

 (5) การเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และการท่องเท่ียวทางทะเล เป็นท่ีนิยม
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ  
 (6) การบริหารพฒันาของสมาชิกเทศบาลตาํบลดอนสกั มีประสิทธิภาพ 
 4) ภยัคุกคามท่ีสาํคญัของชุมชน 
 (1) แรงงานต่างดา้ว และคนต่างถ่ินมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการขยายตวั
ของเมืองการอาํนวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ภายในชุมชน เป็นต้นว่าปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการประกอบอาชีพ และการกระจายรายได ้
 (2) ความไม่แน่นอนของพ้ืนท่ี ท่ีติดกบัทะเล ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดภยัธรรมชาติ
อยา่งเช่น วาตภยั อุทกภยั ฯลฯ บางส่วนของพื้นท่ีตาํบลดอนสัก มีลกัษณะเป็นป่าลาดชนัและเป็นภูเขา
ขนาดใหญ่ อาจก่อใหเ้กิดนํ้าท่วมฉบัพลนั ดินถล่ม และไฟป่าได ้
 (3) การขาดการจดัการท่ีดีต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ของผูป้ระกอบการทางธุรกิจการ
ท่องเท่ียว  
 (4) การหลัง่ไหลเขา้มาสู่พื้นท่ีของกลุ่มทุน ท่ีเกิดจากความเยา้ยวนของรายได ้จนทาํ
ให้พื้นท่ีสาธารณะบางส่วนถูกทาํลายไป และปัญหาอีกประการหน่ึงมาจาก ชาวบา้นทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชน บุกรุกเขา้จบัจองพื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั แต่ปัญหาสาํคญัในการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะคือ 
“ประชาชนในชุมชนขาดความตระหนกัและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ”  
 (5) ประชาชนบางส่วนเกิดหน้ีสินครัวเรือน ท่ีเกิดจากการกูยืมเงิน จากกองทุน
สวสัดิการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่นเงินกองทุนหมู่บา้น รวมถึงการกูเ้งินจากบริษทัเอกชน ท่ีไดแ้พร่
ขยายอยา่งรวดเร็วในกลุ่มพนกังานบริษทั ซ่ึงมีพนกังานจาํนวนไม่นอ้ยมีหน้ีสินกบัธนาคาร และบริษทั
สินเช่ือเพื่อบุคคล 
 
 5.2.2 สรุปข้อค้นพบของผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของชุมชน 
 1) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 สาํหรับเร่ืองการเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะ
เช่นน้ีทาํให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว เช่นชุมชนบา้นบางนํ้ าจืด ชุมชนบา้นนางกาํ 
ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว และชุมชนบา้นนางกาํ ไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จนทาํใหห้ลายครอบครัวตอ้งปรับเปล่ียนวิถีทาํกินไปประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงน่าเสียดายภูมิปัญญา
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การทาํประมงพื้นบา้น ท่ีไดมี้สืบทอดต่อกนัมาหลายชัว่ชีวิตกาํลงัจะหายไปจากการเปล่ียนแปลงจาก
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากแหล่งท่ีให้บริการนักท่องเท่ียว พบว่ามีสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 4 ประการท่ีสาํคญัคือ 
 (1) ปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากแหล่งรองรับนักท่องเท่ียว คือ บริษทั
ราชา เฟอรร์ร่ี จาํกดั และบริษทัซีทราน เฟอร์ร่ี จาํกดั เร่ิมก่อใหเ้กิดผลเสียใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นปัญหาท่ีสาํคญัอย่างยิ่งของของประชาชนทั้งปัญหาชุมชนเต็มไปดว้ยขยะ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่
ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการจดัการกบัขยะ และปัญหาท่ีสาํคญัคือ ขยะบางส่วนถูกท้ิงลงใน
ทะเล ส่งผลใหร้ะบบนิเวศทางทะเลเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จนสตัวน์ํ้ าบางชนิดไม่สามารถอาศยัอยู่
ได ้ 
 (2) ปัญหาตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย ซ่ึงจากการสาํรวจ พบว่า ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว ชุมชน
บา้นบางนํ้ าจืด และชุมชนบา้นเกาะแรต ไดรั้บผลกระทบโดยตรง ทั้งในการคมนาคม และการดาํเนิน
ชีวิต จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
 (3) ปัญหาทางระบายนํ้ าหรือมีแต่ยงัไม่ไดม้าตรฐานส่งผลให้ประชาชนหลายชุมชน 
ตอ้งประสบปัญหานํ้ าท่วมขงัเน่ืองจากการระบายนํ้ าไหลไม่ค่อยสะดวกและช่องทางระบายนํ้ าไม่
เพียงพอจึงทาํใหบ้า้นเรือนไดรั้บความเสียหาย 
 (4) ปัญหาขุดลอกร่องนํ้ าและท้ิงดินเลนลงทะเลของผู ้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเท่ียวส่งผลให้ชาวประมงพื้นบา้น และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลดอนสัก ได้รับผลกระทบ
โดยตรง จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 
 2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 หากมองอย่างผิวเผินการเติบโตของเศรษฐกิจในตาํบลดอนสักท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ทั้งมา
จากผูป้ระกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือ ท่ีเขา้มาลงทุน สร้างท่าเทียบเรือท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อใชใ้น
การขนส่งนักท่องเท่ียวไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหยิบฉวยโอกาส ท่ีเขา้มาใน
ตาํบลดอนสัก ดว้ยการผลกัดนัชุมชนบา้นนางกาํ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ แห่งใหม่ของ
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี แต่ทว่าจุดอ่อนท่ีสาํคญัของเศรษฐกิจในตาํบลดอนสัก คือความเล่ือมลํ้าทางรายได้
ท่ีค่อนขา้งสูง และอีกประการหน่ึงคือการขาดการกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึง ก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ี
ส่งผลกระทบดา้นลบต่อเศรษฐกิจดงัน้ี   
 (1) ปัญหาคุณภาพของแรงงาน เกิดจากการถ่ายเทแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้น เขา้
มาทาํงานในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว และอาจมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีดอ้ยคุณภาพเขา้มาประกอบ
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อาชีพ ดว้ยค่าแรงท่ีตํ่ากวา่แรงงานคนไทยมากซ่ึงคาดวา่เม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน อาจจะ
มีการเคล่ือนยา้ยมาของแรงงานจาํนวนมาก ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งมีการวางแผนท่ีดีในการ
จดัการกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 (2) ปัญหาราคาสินคา้ท่ีขยบัตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
ตาํบลดอนสัก ตอ้งแบกรับกบัค่าครองชีพท่ีสูงไปดว้ย และนอกจากน้ียงัทาํให้ราคาท่ีดินในชุมชนเพิ่ม
สูงข้ึน เพราะมีการแยง่กนัซ้ือท่ีดินท่ีมีทาํเลเหมาะสมกบัการทาํธุรกิจสืบเน่ืองกบัการท่องเท่ียว 
 (3) ปัญหาการแข่งขนัการคา้และการบริการซ่ึงจากการเกบ็ขอ้มูล พบวา่ มีการแข่งขนั
กนัสูง เน่ืองดว้ยผูป้ระกอบการทั้งหลายมีรายไดสู้งสุดในช่วงฤดูการท่องเท่ียว ทาํให้มีผูป้ระกอบการ
บางรายใชว้ิธีการตดัราคา และบางรายยอมขาดทุนเพื่อใหร้้านของตวัเองมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการ  
 (4) ปัญหารายไดแ้ปรผนัเป็นฤดูกาล ส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศยั และผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว ประสบปัญหารายไดท่ี้ไม่สมํ่าเสมอเกิดข้ึนตามฤดูกาลท่ีมีนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
ฤดูกาลท่องเท่ียวนอ้ย กจ็ะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีนอ้ยลงดว้ย เป็นสาเหตุใหค้นในชุมชนไม่สามารถ
พึ่งพารายไดจ้ากการท่องเท่ียวหลกัได ้จึงมีความเส่ียงสูง ปัญหาการวา่งงานในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 
 (5) ปัญหาการว่างงานของวยัหนุ่มสาวท่ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึนทาํให้วยัรุ่นในชุมชน
บางส่วนไปทาํงานยงัเกาะสมุย และกรุงเทพมหานคร ก่อใหเ้กิดการท้ิงถ่ินฐาน  
 3) ผลกระทบต่อสงัคม  
 กล่าวไดว้่าตาํบลดอนสักท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จนแถบไม่หลงเหลือร่องรอย
ของความเป็นชุมชนท่ีเตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในอดีตผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในตาํบลดอนสักมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ดว้ยการพึงพิงทรัพยากรท่ีมีอยา่งอุดมสมบูรณ์ ดว้ยเหตุน้ีทาํให้
ตาํบลดอนสักข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองน่าอยู่ แต่ทว่าสถานการณ์ในปัจจุบนัไดแ้ปรเปล่ียนวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย
ของคนในชุมชนอย่างส้ินเชิง ด้วยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นรายได้เพื่อดํารงชีพ เน่ืองจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ค่อยๆหมดลงไป ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 (1) การเขา้มาจับจองท่ีดินสาธารณะ เพื่อใช้ปลูกสร้างเป็นท่ีพกัอาศยั ก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมายเช่น การไปทาํลายพ้ืนท่ีป่าไม้ การไปทาํลายพื้นท่ีป่าโกงเกงอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และสืบเน่ืองถึงการท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากครัวเรือน ลงในทะเล จนส่งผลต่อ
ระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนการเขา้มาครอบครองพื้นท่ีของกลุ่มผูมี้อิทธิพล และกลุ่มนกัลงทุนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ไดเ้ขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากการรุกลํ้าท่ีดินสาธารณะ 
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 (2) ปัญหาการขาดท่ีอยูอ่าศยั เป็นผลสืบเน่ืองจากจาํนวนครัวเรือนท่ีมีเพิ่มข้ึนในเขต
เทศบาลตาํบลดอนสักทาํให้พื้นท่ีบางส่วน มีประชาชนเขา้ไปปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยั ส่งผลให้พื้นท่ี
สาธารณะถูกทาํลายลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 (3) ปัญหายาเสพติดการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว สาํหรับพื้นท่ี
เทศบาลตาํบลดอนสัก มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท 4 คูณ 100 หรือนํ้ ากระท่อม ระบาดหนกั
ในกลุ่มเด็กวยัรุ่น ซ่ึงปัญหาอยู่ท่ีว่าบางครอบครัวยอมรับพฤติกรรมการเสพติดนํ้ ากระท่อม ดังนั้น
สาํหรับปัญหายาเสพติด จึงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัต่ออนาคตของตาํบลดอนสกั 
 (4) การควบคุมโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว ของเทศบาลตาํบลดอนสักทาํได้
ยาก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีตาํบลดอนสัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 
ซ่ึงปัญหาท่ีแทจ้ริงคือ เทศบาลตาํบลดอนสักขาดเจา้หนา้ท่ี เขา้มารับผิดชอบปัญหาโดยตรง ซ่ึงในช่วง
ฤดูกาลท่องเท่ียว ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพท่ีอาจจะติด
โรคข้ึนมาได ้โดยท่ีชาวบา้นไม่รู้ตวั ดว้ยน้ีจึงทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวิตของคนท่ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึนทุกปี  
 

5.3 สรุปและอภปิรายผล 
 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการเท่ียวต่อวิถีชีวิตของคนในตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีขอ้คน้พบท่ีสาํคญัคือ ผลกระทบดา้นลบท่ีเกิดจากผูป้ระกอบการท่องเท่ียว ไดแ้ก่
กรณีท่ี “ชาวประมงพื้นบา้น รวมตวัต่อตา้นผูป้ระกอบการเรือเฟอร์ร่ี ให้เลิกขุดลอกร่องนํ้ า และท้ิงดิน
เลนลงทะเล เพื่อเป็นการหยดุทาํลายระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 
ชาวประมงพ้ืนบา้นไดร่้วมกบัผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลอาํเภอดอนสัก กว่า 1,000 คน 
รวมตวัเดินขบวนไปยงัหนา้ท่ีว่าการอาํเภอดอนสัก เพื่อประทว้ง บริษทั ซีทรานเฟอร์รี จาํกดั ให้ยติุนาํ
ดินเลนท่ีขุดลอกท่าเรือดอนสักนําไปท้ิงในทะเล เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวอยา่งหนกั จนปลาโลมาและสัตวน์ํ้ าหนีหายไปหมด และนอกจากน้ี ยงัส่งผลทาํใหช้าวประมง
ไดรั้บความเดือดร้อน โดยชาวประมงพื้นบา้น ไดถื้อป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมป้ายขอ้ความ
เรียกร้องให้ทางผูบ้ริหาร บริษทั ซีทรานเฟอร์ร่ี จาํกดั เพื่อยุติการขดุลอกร่องนํ้ าท่าเทียบเรือฝ่ังดอนสัก 
อีกทั้ งยงัขอความช่วยเหลือไปยงั คสช. ในการสัมภาษณ์นายกเทศบาลเมืองดอนสัก ได้กล่าวว่า 
“ผลกระทบท่ีไดรั้บจากการขดุลอกดินเลน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเปล่ียนแปลงไป จนส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ตั้งแต่ชาวประมงพื้นบา้นไปจนถึงประมงพาณิชย ์ท่ีสาํคญั กุง้ หอย ปู ปลา ท่ีเคยชุกชุม
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อยูใ่นบริเวณปากอ่าวดอนสักหนีหายไปหมด ยิง่ไปกว่านั้น ยงัส่งผลกระต่อการท่องเท่ียวชายหาด ท่ีเคย
ขาวสะอาดปัจจุบนัหาดทรายมีสีดาํไปหมด ปลาโลมาสีชมพู ท่ีอยูอ่ยา่งชุกชุม เป็นท่ีดึงดูดนดัท่องเท่ียว 
ไม่สามารถอาศยัอยูใ่นอ่าวได ้จึงเรียกร้องใหท้างบริษทันาํข้ีดินเลนนาํข้ึนมาท้ิงบนบก ไม่ใหน้าํไปท้ิงใน
ทะเลอยา่งเดด็ขาด ซ่ึงชาวบา้นจะต่อตา้นทุกรูปแบบต่อไป”เห็นไดว้า่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียว เร่ิมเขา้มาส่งผลต่อการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในตาํบลดอนสกั  
 อยา่งไรกต็ามมีขอ้สงัเกตท่ีสาํคญัคือ ปัญหาขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลูต่างๆ ซ่ึงเร่ิมส่งผลเสียต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม จนกลายเป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างยิ่งของของประชาชน โดยจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
เทศบาลตาํบลดอนสกั ท่ีไดเ้ขา้มารับผดิชอบเร่ืองการจดัการขยะ ไดก้ล่าวว่า “ปัญหาขยะมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกลูต่างๆ เกิดจากเทศบาลตาํบลดอนสกัไดข้ยายการพฒันาเสน้ทางคมนาคม จนสามารถยกระดบัเป็น
เมืองแห่งการขนส่งท่ีมีศกัยภาพสูงสุดของประเทศไทย ทั้งการขนส่งทางนํ้ า และการขนส่งทางบก ดว้ย
เหตุน้ีส่ิงท่ีตามมาคือ ขยะไดเ้พิ่มจาํนวนมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งจากครัวเรือนประชาชน และจากแหล่ง
ต่าง ซ่ึงในการสาํรวจขอ้มูลท่ีมาของขยะ ในปี 2557 ซ่ึงจดัทาํโดยเทศบาลตาํบลดอนสัก โดยไดแ้ยกท่ีมา
ของขยะออกเป็น 4 แหล่งท่ีมาดว้ยคือ 1) ขยะท่ีมาจากครัวเรือนประชาชน 2) ขยะท่ีมาจากสถาน
ประกอบการ เช่นแพปลา แพกุง้ และแพปู 3) ขยะท่ีมาจากท่าเรือเฟอร์ร่ี ทั้ง 2 ท่า และ 4) ขยะท่ีมาจาก
แหล่งอ่ืนๆ ผลจากการสาํรวจพบว่า ขยะเกินกว่าคร่ึงหน่ึง สูงถึงร้อยละ 62.05 มาจากท่าเรือเฟอร์ร่ี ทั้ง 2 
ท่า รองลงมามาจากครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และลาํดบั 3 มาจากสถานประกอบการแพปลา แพกุง้ 
และ แพปลา คิดเป็นร้อยละ 15.20 และท่ีเหลือมาจากแหล่งอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 3.00” 
 นอกจากน้ีปัจจยัของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตาํบลดอนสัก อาจากล่าวไดว้่า
ส่วนหน่ึงมาจากผูป้ระกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือ ท่ีเขา้มาลงทุน สร้างท่าเทียบเรือท่ีดีท่ีสุดในประเทศ
ไทย เพื่อใชใ้นการขนส่งนกัท่องเท่ียวไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่หยบิฉวยโอกาส 
ท่ีเขา้มาในตาํบลดอนสัก ดว้ยการผลกัดนัชุมชนบา้นนางกาํ ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ แห่ง
ใหม่ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี แต่ทว่าจุดอ่อนท่ีสาํคญัของเศรษฐกิจในตาํบลดอนสัก คือ “ความเล่ือมลํ้า
ทางรายไดท่ี้ค่อนขา้งสูง” และอีกประการหน่ึงคือการขาดการกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ จาํนง อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2540: 109) ไดใ้ห้ความของผลกระทบดา้นลบของการ
ท่องเท่ียวต่อชุมชนดา้นเศรษฐกิจสาํคญั 5 ลกัษณะท่ีสาํคญัคือ 1) การเกิดปัญหาการสั่งซ้ือสินคา้จาก
ต่างประเทศแก่ชุมชน เพราะความตอ้งการผลิตสินคา้ และการบริการทางการท่องเท่ียวมากข้ึน และเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 2) การเกิดปัญหาการแก่งแยง่ผลประโยชน์แก่ชุมชน นาํมาซ่ึง
การแขง็ขนัในการผลิต และการจาํหน่ายสินคา้บริการทางการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
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นักท่องเท่ียว เป็นเหตุให้เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์ข้ึนในหมู่ผูป้ระผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวของ
ชุมชน ซ่ึงอาจมีการตดัราคาและยอมขาดทุนซ่ึงเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม 3) การเกิดปัญหาดา้น
ราคาสินคา้ ซ่ึงแน่นอนค่าครองชีพของชุมชนเพิ่มข้ึน เน่ืองดว้ยชุมชนมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนยอ่มตอ้งการ
สินคา้อุปโภคบริโภคมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบกา
ธุรกิจท่องเท่ียวถือโอกาสโก่งราคาสินคา้และบริการท่องเท่ียวให้สูงข้ึน เกิดภาวะเงินเฟ้อข้ึนในชุมชน 
สืบเน่ืองกระทบค่าครองชีพของชุมชนสูงข้ึนตามไปดว้ย นอกจากน้ียงัทาํให้ราคาท่ีดินของชุมชนเพิ่ม
สูงข้ึน เพราะมีการแย่งกนัซ้ือท่ีดินท่ีมีทาํเลดีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวยิ่งทาํให้เกิดเงินเฟ้อสูงเพิ่มอีก
มากข้ึน 4) การเกิดปัญหาคุณภาพของแรงงานในชุมชน กล่าวคือ เม่ือชุมชนมีการท่องเท่ียวยอ่มตอ้งการ
แรงงานดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน เป็นเหตุใหเ้กิดการถ่ายเทแรงงานจากชุมชนอ่ืนเขา้มาทาํงานในชุมชน
ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว และมีแรงงานส่วนหน่ึงท่ีดอ้ยคุณภาพเขา้มา ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อการท่องเท่ียวโดย
ส่วนรวม อีกทั้งตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพแรงงานมากข้ึน และ 5) การเกิดปัญหารายไดเ้ป็น
ฤดูกาลแก่ชุมชน จึงก่อให้เกิดปัญหารายไดท่ี้ไม่สมํ่าเสมอข้ึนตามฤดูกาลท่องเท่ียว โดยเฉพาะฤดูกาล
ท่องเท่ียวนอ้ย ก็จะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีนอ้ยลงดว้ย เป็นสาเหตุใหชุ้มชนไม่สามารถพึ่งพารายได้
จากการท่องเท่ียวหลกัได ้เพราะจะมีความเส่ียงสูง อีกทั้งเกิดปัญหาการว่างงานในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว
ดว้ยซ่ึงสามารถกล่าวความเล่ือมลํ้าทางรายไดใ้นแหล่งท่องเท่ียวของเทศบาลตาํบลดอนสักเป็นปัญหาท่ี
สาํคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งรับการแกไ้ข 
 ด้วยเหตุน้ีผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีได้ช้ีให้ว่า การมุ่งแสวงหาผลกาํไรของผูป้ระกอบการ
ทางการท่องเท่ียว โดยขาดการคาํนึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และขาดการรับผิดชอบในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มทางทอ้งทะเลของตาํบลดอนสัก มี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชาวประมงชายฝ่ัง ตอ้งปรับเปล่ียนอาชีพ จากปัญหาการขุด
ดินเลน และจากการท้ิงขยะลงในนํ้ าทะเล  ตลอดถึงความเล่ือมลํ้าทางรายไดข้องคนในชุมชน ดงันั้นส่ิง
ท่ีสําคญัต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทางเทศบาลตาํบลดอนสัก หรือหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวของพื้นท่ีแหล่งรองรับนกัท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ของตาํบลดอนสัก ควรจัดทาํมาตรการหรือแนวทางในการขบัเคล่ือนชุมชน ด้วยการจัดการการ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ด้วยการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักในการรับผิดชอบของ
ประชาชน ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว ตลอดจนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ดว้ยการสร้างกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบับริบทและ
ความสมัพนัธ์กบัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 ภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบอย่างหลากหลายทั้งผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการ
พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลดอนสัก 
อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ี ชุมชนบา้นบางนํ้ าจืด ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว 
ชุมชนบา้นเกาะแรต และชุมชนบา้นนางกาํ ท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งบริการขนส่งทางนํ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย คือบริษทัราชา เฟอร์ร่ี จาํกดั และบริษทัซีทราน เฟอร์ร่ี จาํกดั ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางสภาพแวดลอ้ม และสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีตอ้งปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพเพื่อความ
อยูร่อด สาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมตน้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
รวมระยะเวลา 10 เดือน ซ่ึงผูศึ้กษาเร่ิมเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ี โดยใชก้ารสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกต่อผูน้าํในชุมชนท่ีเป็นทางการ อนัประกอบดว้ย นายกเทศบาลเมืองดอนสัก สมาชิกเทศบาลเมือง
ดอนสกั ซ่ึงจะเจาะเนน้คณะผูบ้ริหาร กาํนนัตาํบลดอนสกั ผูใ้หญ่บา้น รวมถึงประธานกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูใ่น
ชุมชน ตลอดจนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเทศบาลดอนสัก รวมถึงผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจดา้นการ
ท่องเท่ียว ในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือนปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 เน่ืองจากในช่วงน้ี มี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวยงัเกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า มากท่ีสุดของปี โดยสอดคลอ้งกบั
การท่องเท่ียวในชุมชนโดยจะเป็นช่วงท่ีนักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียว พกัผ่อน และแวะรับประทาน
อาหาร ในชุมชนตาํบลดอนสกั โดยส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับการศึกษาวิจยัคือ การมุ่งคน้หาทางแกปั้ญหาอยา่ง
เหมาะสมและหาขอ้เสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขตลอดจนการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ชุมชน และสถานการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน ตลอดจนความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเขตเทศตาํบลดอนสัก เพื่อสะทอ้นส่ิงท่ีคน้พบ ให้กับผูท่ี้มีส่วนในการตดัใจในการ
บริหารเทศบาลตาํบลดอนสักไดพ้ิจารณาถึงความเส่ียงปัญหา อุปสรรค โดยขอ้เสนอดงักล่าวมุ่งสร้าง
แนวทางป้องกนัและลดความเส่ียง โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะ
เชิงการจดัการ และขอ้เสนอแนะต่อเทศบาลตาํบลดอนสกั ดงัน้ี   
  
 5.4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 สาํหรับผลกระทบจากปัญหาต่างท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาการท่องเท่ียวยอ่มส่งผลต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินในทุกมิติการพฒันาและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีตาํบลดอนสักโดย
ปัญหาต่างๆ ขา้งตน้หากขาดแนวนโยบายท่ีเหมาะสมกบัชุมชนยอ่มส่งผลกระทบต่อการพฒันา ดงัน้ี 
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 1) สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนัก ในผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว ตลอดจนประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลดอนสัก ต่อสภาพสถานการณ์ปัญหาขยะท่ีเกิดจาก
แหล่งท่องเท่ียวรวมถึงการเปล่ียนแปลงของชุนชนท่ีได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียว เช่นการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรมประเพณี 
 2) หน่วยงานทอ้งถ่ินต่างๆ เช่นเทศบาลตาํบลดอนสัก และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
ควรจดัทาํมาตรการหรือแนวทางในการกาํกบัผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว ทั้งผูป้ระกอบการท่า
เทียบเรือเฟอรร์ร่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ระกอบการท่ีพกั 
โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์และตลอดจนนกัท่องเท่ียว หากมีการละเมิดควรมีโทษสูงสุด เช่นการพกัใบ
ประกอบการ 
 3) ควรมีการศึกษาวิจยัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวออยา่งต่อเน่ือง เพื่อนาํขอ้มูล
ท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง 
 4) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีเขตเทศบาลตาํบล
ดอนสกั เช่นการจดัใหมี้เวทีการทาํแผนพฒันาชุมชน 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการสวสัดิการชุมชนเช่นการจดัตั้งกองทุนส่งเสริมการประกอบ
อาชีพการจดัตั้งร้านคา้สวสัดิการชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดร่้วมคิดร่วมกนัทาํงานสนบัสนุน
กองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นตน้เพื่อลดปัญหาการวา่งงาน และลดปัญหาหน้ีสินของครัวเรือน 
 6) จดัเร่งใหทุ้กชุมชนจดัทาํกฎกติกาชุมชน ร่วมกนั ทั้งในการเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางการป้องกนักลุ่มนกัลงทุนท่ีเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากท่ีดินสาธารณะดงัเช่นชุมชน
บา้นนางกาํ ท่ีนาํกติกาชุมชนไปใชก้าํกบัผูป้ระกอบการท่องเท่ียว จนประสบความสาํเร็จ ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1  แสดงกฎกติกาชุมชนบา้นนางกาํ 
แหล่งทีม่า: ชุมชนบา้นนางกาํ, 2558. 
 
 5.4.2 ข้อเสนอเชิงการจัดการ 
 ในการจดัการกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว จนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต
ของประชาชนในชุมชน เม่ือพิจารณาจากการข้อมูลพบว่า มีผูท่ี้เก่ียวข้องหลายส่วนเช่น จังหวดั
สุราษฏร์ธานี อาํเภอดอนสัก เทศบาลตาํบลดอนสัก องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตาํบลดอนสัก ผูน้าํ
ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผน
พฒันาทอ้งถ่ิน ตอ้งมีการบูรณาร่วมกนัทุกภาคส่วน เน่ืองจากการท่องเท่ียวสามารถรายไดใ้หก้บัประเทศ
จาํนวนมาก ดงันั้นในการจดัการกบัขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงขอเสนอไวเ้ป็นตวัแบบใน
การบริหารจดัการ การท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากขอ้คน้พบ  
 สาํหรับการจดัการการท่องเท่ียวใหเ้กิดประสิทธิภาพ กล่าวไดว้่าตอ้งมีการพิจารณาควบคู่พร้อม
กนั 3 ปัจจยัคือ ปัจจยัท่ี 1 ความเป็นมาของชุมชน ปัจจยัท่ี 2 สภาพเป็นอยูปั่จจุบนัของชุมชน และปัจจยัท่ี 
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3 คือ อนาคตท่ีอยากจะให้ชุมชนเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงผูศึ้กษาจึงกาํหนด สภาพปัจจุบนัท่ีมีการท่องเท่ียว
ในตาํบลดอนสัก ไวเ้ป็น ปัจจยัท่ี 2 คือสภาพเป็นอยูปั่จจุบนัของชุมชนและไดห้ยบิยกประเด็นสาํหรับ
การพฒันาการท่องเท่ียว ไวเ้ป็น ปัจจยัท่ี 3 คือ อนาคตท่ีอยากจะใหชุ้มชนเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นหากจะ
มีการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดประสิทธิภาพ และความยัง่ยนืของทรัพยากร และวิถีชีวิตของประชาชน 
ควรมีการพิจารณาควบคู่กนั 4 ลกัษณะคือ ลกัษณะที 1 หากมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วเกินไป 
ให้มองยอ้นไปพิจารณาถึง วิถีชีวิตของคนในชุมชน ลกัษณะท่ี 2 หากมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยี หรือ
วตัถุนิยมมากเกินไป ใหม้องยอ้นไปพิจารณาถึง ตน้ทุนทางจิตของคนในชุมชน ลกัษณะท่ี 3 หากมีการ
พฒันาเส้นทางคมนาคม และความทนัสมยัเพื่อบริการนกัท่องเท่ียวมากเกินไป ให้มองยอ้นไปพิจารณา
ถึง ค่านิยมของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชนมีมากเพียงใด ลกัษณะท่ี 4 หากมีการเร่ง
พฒันาให้เป็นชุมชนเมืองเร็วเกินไป ให้มองยอ้นไปพิจารณาถึงการจดัการกบัปัญหาขยะ มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียง และสภาพแวดลอ้มท่ีถูกทาํลายไป พิจารณาถึงศกัยภาพในการจดัการ ดงัตวัแบบ
ท่ีผูศึ้กษาไดส้รุปจากขอ้คน้พบ ต่อแนวทางในการบริหารจดัการผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่5.2ตวัแบบท่ีการจดัการผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
 
 5.4.3 ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการท่องเทีย่ว 
 5.4.3.1 การจดัการผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มต่อปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

 1) สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนัก ในผูป้ระกอบการธุรกิจการ

ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลดอนสกั ต่อสภาพสถานการณ์ปัญหาขยะท่ีเกิด

จากแหล่งท่องเท่ียว 

 2) จดัทาํมาตรการหรือแนวทางในการกาํกบัผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 

ทั้งผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟอรร์ร่ีผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

ผูป้ระกอบการท่ีพกั โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย ์และตลอดจนนกัท่องเท่ียว หากมีการละเมิดควรมีโทษ

สูงสุด เช่นการพกัใบประกอบการ 

ความ

การอนรัุกษ์ 

วตัถ ุ

จิตใจ 

ชมุชน

สภาพแวดล้อม 

การ
ทองเทีย่วเศรษฐกจิ วิถีชีวิต 
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 3) สร้างความตระหนักให้กบัประชาชน มีความรับผิดชอบในการจดัการกบั

ปัญหาขยะท่ีเกิดจากภาคครัวเรือน 

 4) รณรงคค์ดัแยกขยะในทุกพื้นท่ีของเทศบาลตาํบลดอนสักดว้ยการสร้างความ

ร่วมกบัสถานศึกษา โรงเรียน ร่วมกนัสร้างจิตสาํนึกท่ีดีต่อเดก็และเยาวชน 

 5) ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยท่ีไดม้าตรฐานและสามารถ

จดัการมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6) ดาํเนินการตามกฎหมายสําหรับผูท้ิ้งขยะไม่ถูกท่ีสร้างความสกปกให้กับ

ทอ้งถ่ิน 

 5.4.3.2 การจดัการผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มต่อปัญหาตล่ิงชายฝ่ังพงัทลาย 

 1) ก่อสร้างเข่ือนกั้นคล่ืนในพื้นท่ีชุมชนท่ีเป็นจุดอนัตรายเช่น ชุมชนบา้นทอ้ง

อ่าวชุมชนบา้นเกาะแรต ชุมชนบา้นบางนา้จืดและชุมชนบา้นนางกาํเป็นตน้ 

 2) ส่งเสริมการปลูกป่าโกงกางหรือป่าสนเพื่อใชเ้ป็นแนวกั้นคล่ืนหรือเป็นแนว

กนัลม 

 3) ส่ง เส ริมการสร้าง จิตสานึกในการ รักษาและการใช้ท รัพยากรต่อ

ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว และประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลดอนสกั ท่ีเหมาะสม 

 5.4.3.3 การจัดการผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม ต่อปัญหาทางระบายนํ้ าท้ิงท่ีไม่ได ้

  มาตรฐานและเพียงพอ 

 1) ควรมีการปรับปรุงถนนท่อระบายนํ้ าให้สามารถระบายนํ้ าให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเช่นการวางระบบระบายนา้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกนัตามถนนใหส้ามารถระบายนํ้ าไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงทีโดยเฉพาะหนา้มรสุม 

 2) ส่งเสริมใหมี้แผนรองรับภยัพิบติั แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลดอนสัก

ทุกปี 

 3) ส่งเสริมการรับรู้ เขา้ถึง เขา้ใจ และสร้างความตระหนกั ต่อการรับมือกบันํ้ า

ท่วมช่วงฤดูมรสุม 



242 

 4) จดัทาํมาตรการกาํกบัผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว ให้มีแนวทางการ

ปลูกสร้างสถานประกอบการ ไม่ใหข้วางกั้นทางระบายนํ้า 

 5.4.3.4 การจดัการผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม ต่อปัญหาขดุลอกร่องนํ้ าและท้ิงดินเลนลง 

ทะเลของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 

 1) ควรมีการประสานความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการให้มีการป้องกนัปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัชาวประมง 

 2) ควรมีการศึกษาวิจยัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการขุดลอกร่องนํ้ า เน่ืองจากใน

ระยะยาวอาจจะส่งผลใหส้ตัวน์ํ้ าบางชนิดสูญพนัธ์ุไปได ้

 3) ควรจดัให้มีเวที สร้างความเขา้ใจ ต่อประเด็นปัญหาการขดุลอกร่องนํ้ าและท้ิง

ดินเลนลงทะเลระหวา่งผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตาํบลดอนสกั และชาวประมงพื้นบา้น 

 5.4.3.5 การจดัการผลกระทบจากเศรษฐกิจ ต่อปัญหาการว่างงานของประชาชนใน

ชุมชน 

 1) ส่งเสริมการจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพโดยอาจจะมีการประสานความร่วมมือกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเช่นอบจ. หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2) ส่งเสริมให้มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้นา

สินคา้ต่างๆ มาจาํหน่ายสร้างงานสร้างรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 3) ส่งเสริมให้มีศูนยอ์าํนวยการจดัหางานในพ้ืนท่ี โดยอาจจะใชว้ิธีให้เทศบาล

ประสานหน่วยงานแรงงานจงัหวดัหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาคีเครือข่ายร่วมดาํเนินการเพื่อเป็นการ

แกไ้ขปัญหาการวา่งงานในพื้นท่ี 

 4) ควรมีการประสานความร่วมมือกับผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี ให้

ประชาชนนาํสินคา้ หรือของท่ีระลึกไปขายยงัพื้นท่ีท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี เพื่อเป็นการลดการว่างงานใน

พื้นท่ี 
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 5.4.3.6 การจดัการผลกระทบจากเศรษฐกิจ ต่อปัญหาคุณภาพของแรงงานและแรงงาน

ต่างดา้ว 

 1) พฒันาคุณภาพแรงงานในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัอบรมใหแ้ก่ผู ้

ท่ีสนใจในอาชีพท่ีมีความตอ้งการดา้นแรงงาน 

 2) ควรมีการข้ึนทะเบียนแรงงานคนไทย และแรงงานต่างดา้ว  

 3) จดัทาํระบบจดัเก็บขอ้มูลแรงงานท่ีมีมาตรฐาน เพื่อการพฒันาแรงงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

 4) จดัทาํโซนการอยูอ่าศยัของคนต่างดา้วเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆท่ีอาจ

เกิดข้ึนโดยประสานการร่วมมือกบัผูป้ระกอบการต่างๆท่ีมีลูกจา้งคนต่างดา้ว 

 5) จดัให้มีการประชุมแกนนาํแรงงานต่างดา้วสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการอยู่

ร่วมในสงัคมและสร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานต่างดา้วเพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 5.4.3.7 การจดัการผลกระทบจากเศรษฐกิจ ต่อปัญหาราคาสินคา้กระทบต่อค่าครองชีพ 

 1) พฒันาให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลดอนสัก มีการพึ่งตนเอง ดว้ย

นาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

 2) ส่งเสริมมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการกําหนดราคาสินค้าในชุมชน 

เน่ืองจากราคาสินคา้ในสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีราคาสูงกวา่ ตลาดปกติ 

 3) จัดทาํระบบการร้องเรียน/การคุ้มครองผูบ้ริโภค ต่อราคาสินค้า ข้ึนใน

เทศบาลตาํบลดอนสกั 

 5.4.3.8 การจดัการผลกระทบจากเศรษฐกิจ ต่อปัญหาการแข่งขนัการคา้และการบริการ 

 1) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานกาํกับดูแลราคาสินคา้ในชุมชน ให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั 

 2) จดัทาํฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการธุรกิจให้บริการนักท่องเท่ียว เพื่อใชใ้นการ

จาํแนกลกัษณะประเภทกิจการ 

 3) พฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ การท่องเท่ียวใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 
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 5.4.3.9 การจดัการผลกระทบจากเศรษฐกิจ ต่อปัญหารายไดแ้ปรผนัเป็นฤดูกาล 

 1) สร้างภาคี เครือข่ายร่วมกับผู ้ประกอบการ  การท่องเ ท่ียวในจังหวัด

สุราษฏร์ธานี  

 2) ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อลดปัญหารายได้ท่ีไม่

แน่นอนจากการท่องเท่ียว 

 5.4.3.10 การจดัการผลกระทบจากสงัคม ต่อปัญหาการรุกลํ้าท่ีสาธารณประโยชน์ 

 1) สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกั ต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการรุกลํ้า

ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 

 2) สาํรวจพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีมีการรุกลํ้าท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 

 3) จดัทาํกฎกติกาชุมชน ในการเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ

ป้องกนั กลุ่มนกัลงทุนท่ีเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากท่ีดินสาธารณะ 

 5.4.3.11 การจดัการผลกระทบจากสงัคม ต่อปัญหาการขาดท่ีอยูอ่าศยั 

 1) ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่นเทศบาลตาํบลดอนสัก และหน่วยงาน

ภาครัฐ จดัหาท่ีอยูท่ี่เหมาะสมใหก้บัประชาชน 

 5.4.3.12 การจดัการผลกระทบจากสงัคม ต่อปัญหาโรคติดต่อท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อสม. แต่ละชุมชน มีหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วในการ

ป้องกนัโรคติดต่อ 

 2) สร้างเครือข่ายอาสาสมคัรเก่ียวกบัการสาธารณสุขและอนามยัให้ครอบคลุม

ถึงระดบัเยาวชน 

 3) จัดทาํกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันโรคท้องถ่ินและโรคติดต่ออย่าง

ต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 

 4) จดัทาํเอกสารเผยแพร่ใหค้วามรู้กบัประชาชนใหท้ัว่ถึง 
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 5.4.3.13 การจดัการผลกระทบจากสงัคม ต่อปัญหายาเสพติด 

 1) ควรจดัใหมี้อาสาสมคัร พิทกัษย์าเสพติดข้ึนในแต่ละชุมชน เพื่อลดปัญหายา

เสพติดในบุตรหลานของชุมชน 

 2) จดักิจกรรมต่างๆอนัเก่ียวเน่ืองกบัการป้องกนัยาเสพติดและสอนให้เด็ก คิด

ทางานเป็นกลุ่มเช่นการจดัการแข่งขนักีฬาต่างๆ 

 5.4.3.14 การจดัการผลกระทบจากสงัคม ต่อปัญหาการแตกความสามคัคีของประชาชน 

 1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีเขตเทศบาล

ตาํบลดอนสกั เช่นการจดัใหมี้เวทีการทาํแผนพฒันาชุมชน 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนการสวสัดิการชุมชนเช่นการจดัตั้งกองทุนส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพการจดัตั้งร้านคา้สวสัดิการชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดร่้วมคิดร่วมกนัทาํงาน

สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นตน้ 

 
 5.4.4 ข้อเสนอแนะต่อการวางแผนพฒันาเทศบาลตําบลดอนสัก 
 5.4.4.1 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการวางแผนพฒันาเทศบาล 
 ประเทศไทยยงัต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทั้ งในระดับโลก และ
ภายในประเทศ ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งท่ีเป็นโอกาสและความเส่ียงต่อการ
พฒันาเทศบาลตาํบลดอนสกั โดยเฉพาะขอ้ผกูมดัท่ีเป็นประชาคมอาเช่ียนในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
เตรียมความพร้อมใหแ้ก่ คน สงัคม เศรษฐกิจ ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันา ผูศึ้กษา
จึงไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน และเช่ือมโยงให้เห็น
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาการท่องเท่ียว ตลอดจนสะทอ้นถึงความเปล่ียนแปลงของชุมชนท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียว ดว้ยเหตุน้ีเพื่อให้งานการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเกิดประโยชน์ และสามารถนาํไปใช้
วางแผนเพ่ือเป็นสร้างภูมิคุม้กนัในกบัชุมชน ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมขอ้มูลสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ทั้งระดบัโลก และระดบัประเทศ เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก ไดพ้ึง
ตระหนกัถึงขอ้คน้พบจากการวิจยั และจากสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ดงัน้ี 
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 1) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัระดบัโลก 
 (1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายดา้นส่งผลใหทุ้กประเทศตอ้งปรับตวั วิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินของโลกท่ีผา่นมาไดส่้งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจดัการ 
เศรษฐกิจโลก ทั้งดา้นการคา้ การลงทุน การเงิน ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมเพ่ือการจดัระเบียบใหม่ท่ีสาํคญั
ของโลกครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบการคา้ และการลงทุนท่ีเน้นสร้างความโปร่งใส ดงันั้นในการวาง
แผนการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีเทศบาลดอนสักตอ้งคาํนึงถึงกฎ ระเบียบ เน่ืองจากการลงทุนท่ี
เนน้ความโปร่งใส และการแกปั้ญหาโลกร้อนมากข้ึน การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ และการกาํกบัดูแลดา้นการเงินท่ีเขม้งวดมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีกฎ กติกาใหม่เหล่าน้ีจะเป็น
เคร่ืองมือในการต่อรองทางการคา้ การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ และผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการไทยตอ้ง
ยกระดบัการผลิต และการบริการนกัท่องเท่ียวใหไ้ดม้าตรฐาน  
 (2) การปรับตัวเข้า สู่ศูนย์รวมการท่องเท่ียว  รวมทั้ งภูมิภาคเอเชียทวี
ความสาํคญัมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีมุ่งเนน้การท่องเท่ียว อาทิเช่น ฮ่องกง เกาหลีใต ้สิงคโปร์ 
ไตห้วนั และกลุ่มประเทศอาเช่ียน ท่ีมีแนวโนม้เป็นศูนยก์ลางดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึน ขณะท่ีนโยบาย
การเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวตัการขยายตวัของประเทศบราซิลและอินเดีย ตลอดจนการเพ่ิมข้ึน
ของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย แน่นอนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาคือการเพิ่มข้ึนของกาํลงัซ้ือและจาํนวน
นกัท่องเท่ียว ดงันั้นผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก ควรวางแผนเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนเร็วๆน้ี 
 (3) การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจากขอ้มูลประชากร
สูงอายปีุ 2555 เพิ่มข้ึนเป็น 81.9 ลา้นคน และการเป็นสังคมผูสู้งอายขุองประเทศท่ีสาํคญัๆ ในโลก มี
ผลกระทบต่อการเคล่ือนยา้ยกาํลงัคนขา้มประเทศ ขณะท่ีโครงสร้างการผลิตเปล่ียนจากการใชแ้รงงาน 
เป็นการใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยีมากข้ึน ทาํใหก้ารพฒันาคนมุ่งสร้างใหมี้ความรู้ ทกัษะ และความ
ชาํนาญ ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยี เพื่อ ใชท้ดแทนกาํลงัแรงงานท่ีขาดแคลน ขณะเดียวกนั 
ประเทศท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุจะมีรายจ่ายดา้นสุขภาพเพิ่มข้ึน ดังนั้นส่ิงท่ีสําคญัในสถานการณ์ของ
ผูสู้งอายุ ท่ีเกิดข้ึน เทศบาลตาํบลดอนสักจึงตอ้งมีการเตรียมพร้อมถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงถือไดว้่า
ตอ้งการการวางแผนระยะยาว 
 (4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน ในช่วง
ประมาณ 20-30 ปีท่ีผา่นมา อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผล
สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติบ่อยคร้ัง และปัญหาเร่ิมทวีความรุนแรงข้ึน 
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เช่น แผน่ดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ภยัแลง้ ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นท่ีของ
โลกอ่อนแอ สูญเสียพืชและสัตว ์พื้นผิวโลกเปล่ียนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ตาํบลดอนสัก ตอ้งสูญเสียชายฝ่ัง เน่ืองจากระดบันํ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน นาํไปสู่การยา้ยถ่ินของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณชายทะเล รวมทั้ งสร้างความเสียหายจากโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเท่ียว เขต
อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงบริเวณพื้นท่ีชายฝ่ัง โรคระบาดเพิ่มข้ึนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน จึงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีตอ้งพึงพิจารณา 
 (5) ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหา
สาํคญั ความตอ้งการพืชพลงังาน สินคา้การเกษตรและอาหารมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน จากการเพ่ิมประชากร
โลกแต่การผลิตพืชอาหารลดลงดว้ยขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ และการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศ ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานในอนาคต ส่งผลใหผ้ลผลิต
อาหารสู่ตลาดลดน้อยลง ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชากรโลก ซ่ึงเม่ือพิจารณาในประเด็น
ปัญหาน้ีแลว้ ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลดอนสักจึงควรส่งเสริมใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้ ความ
เขา้ใจ และความตระหนกั ต่อปัญหาความมัน่คงทางอาหาร 
 (6) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ท่ีเป็นทั้งโอกาสและภยัคุกคามในการพฒันา เช่น การจารกรรมขอ้มูลธุรกิจหรือขอ้มูลส่วน
บุคคล ประเทศท่ีพฒันาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผูซ้ื้อและมีผลิตภาพตํ่า ไม่สามารถแข่งขนักับ
ประเทศอ่ืนๆ ได ้และถา้หากการเขา้ถึงของเทคโนโลยไีม่เท่าเทียมกนัของกลุ่มคนในสังคม จะทาํใหเ้กิด
ความเล่ือมลํ้าในการพฒันา จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก ในการวางแผนรับมือ
กบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 (7) การก่อการร้ายสากลเป็นภยัคุกคาม ซ่ึงพื้นท่ีเทศบาลตาํบลดอนสัก ถือได้
ว่าเป็นจุดล่อแหลมท่ีสาํคญั เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเขา้มายงัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง โดยการก่อการร้ายและ
อาญากรรมขา้มชาติมีแนวโน้มการขยายตวัทัว่โลก และรุนแรงข้ึน โดยมีรูปแบบและโครงสร้างท่ี
ซบัซอ้นมากข้ึน ส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ ดงันั้นจึงตอ้งเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจยั
ท่ีเก้ือหนุนการก่อการ้าย และอาจจะตอ้งสร้างความร่วมมือต่อภาครัฐบาลในประเทศไทยให้มีเวที
ระหวา่งประเทศเพ่ือปกป้องผลประโยชน์จากภยัก่อการร้าย 
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 2) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในประเทศไทย 
 (1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือเศรษฐกิจไทยยงัคง
ตอ้งพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว จึงทาํใหเ้กิด
ความอ่อนไหวต่อความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจยัแวดลอ้มโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัเช่น 
กระแสนกัท่องเท่ียวจีน ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประประเทศไทย ซ่ึงอาจจะมีนกัท่องเท่ียวบางคนท่ี
สร้างความเสียหายใหก้บัสถานท่ีท่องเท่ียวได ้หรือการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตวั ดงักรณีท่ี
มีนักท่องเท่ียวจบัปลาจากแหล่งปะการังดงันั้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการผลิต
ดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานท่ีมีการจา้งดว้ยตน้ทุนตํ่า เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนัระดบัโลก  
 (2) โครงสร้างประชากรท่ีมีวยัสูงอายเุพิ่มข้ึน ขณะท่ีประชากรวยัเด็กและวยั
แรงงานลดลง ดว้ยประเทศไทยจะเป็นสังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 โดยขณะท่ีสัดส่วน
ประชากรวยัเด็กและแรงงานลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในช่วงหลายๆปีท่ีผา่นมา อาจกระทบต่อความตอ้งการ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงแรงงานจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมี
คุณภาพ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนในการดูแล และพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุน
ดา้นต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามยั 
และการจดัสวสัดิการทางสงัคม 
 (3) ค่านิยมท่ีดีงามเร่ิมเส่ือมถอย เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแส
โลกาภิวตัน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวตัถุนิยม ให้ความสาํคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม
ลดลง ทั้งการดาํรงชีวิตประจาํวนั การใชชี้วิตและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มุ่งหารายไดเ้พื่อตอบสนอง
ความตอ้งการบริโภค การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัลดนอ้ยลง ความมีนํ้ าใจไมตรีตํ่าลง เร่ิมมีการแก่งแยง่ เอา
รัดเอาเปรียบกนั ขาดความสามคัคีกนัมากข้ึน ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น และการขาดการยึดถือประโยชน์
ร่วมกนั 
 (4) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของประเทศมีแนวโน้ม
เส่ือมโทรมรุนแรง จากการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นกายภาพ การใชป้ระโยชน์ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ส่งผลให้สถานการณ์และแนวโนม้ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทวีความ
รุนแรง โดยเฉพาะ นํ้ าท่วม ภยัแลง้ การใชท้รัพยากรอย่างส้ินเปลือง ไม่คุม้ค่า และปริมาณของเสียท่ี
เพิ่มข้ึน นาํไปสู่ความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่ง
ต่อเน่ือง  
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 (5) ประเทศไทยยงัมีความเส่ียงดา้นความมัน่คง ทั้งท่ีมาจากปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขนัต่างๆ ในเวทีระหว่าง
ประเทศรวมทั้ง ภยัพิบติัท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละธรรมชาติมีความรุนแรงและส่งผลกระทบสูงในระยะยาว 
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทา้ทายต่อการบริหารจดัการความเส่ียงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การตอบสนองอยา่งฉบัไว และการบริหารจดัการในภาวะฉุกเฉิน  
 ดงันั้นภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายในและภายนอกเทศบาลตาํบล
ดอนสัก จะส่งผลต่อทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต จาํเป็นตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาท่ี
เหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนการพฒันาทอ้งถ่ินในระยะท่ีผ่านมาสะทอ้นปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน
ระยะยาว ทั้งมีความเส่ียงหลายประการท่ีอาจทาํให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากข้ึน โดยในการรวบรวม
สถานการณ์ความเส่ียง ก็เพื่อท่ีจะให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนการพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลตาํบลดอน
สัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ไดมี้ขอ้มูลท่ีหลากหลายประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีหวงัว่า 
งานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
 
 5.4.5 ข้อแสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆเพื่อจะได้เพิ่มความเข้าใจถึงบทบาทในการจัดการการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทในแต่ละชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนัอนัจะเป็นประโยชน์
ในการนาํไปประยกุตใ์ชใ้หก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
 2) ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการพฒันาบทบาททุนทางสังคมในชุมชน อย่างมี
พลวตัดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมอนัจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการการ 
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
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ภาคผนวก ก 

แผนดาํเนินการวจัิย 
  



  259   
 

ภาคผนวก ก 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 10 เดือน และไดล้งพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2558รวมทั้งการ
สาํรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ดงัตาราง 
 
ตารางแสดงแผนการดาํเนินงาน 

กจิกรรมและการดาํเนินการ 
ปี 2557 ปี 2558 

ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. การเตรียมการ           

1.1)ไดท้าํการกาํหนดหัวขอ้เร่ือง
งานวิจยั 

          

1.2)ได้ทําการศึกษา เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

          

   1.3)ได้ทาํการกาํหนดขอบเขตการ
ดาํเนินการ นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวิจยั 

          

1.4)ได้ทําการติดต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น
ในการศึกษา 

          

   1.5)ทาํการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย พร้อมทั้ งนําข้อมูลท่ีได้มา
ปรึกษาอาจารย ์(ท่ีปรึกษางานวิจยั) 

          

2. การเกบ็ข้อมูล           
 
 

  2.1)สังเกตการณ์ในพ้ืนท่ี สอบถาม
ประชาชนทัว่ไปในเทศบาลดอนสัก 
ถึงการเปล่ียนแปลงของชุมชน 

          

  2.2)สมัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั           
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ตารางแสดงแผนการดาํเนินงาน 

กจิกรรมและการดาํเนินการ 
ปี 2557 ปี 2558 

ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

3. การรวบรวมข้อมูลและการ
วเิคราะห์ข้อมูล 

          

   3.1)การรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้ทั้งจาก
การบนัทึกเทปสัมภาษณ์ การสังเกต 
และภาพถ่าย 

          

   3.2)ประมวลขอ้มูล           
   3.3)วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้           
   3.4)นําข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับ
กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล ได้ตรวจทานความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู 

          

4. การเขียนผลการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงาน 

          

   4.1)เขียนนาํเสนอผลการวิจยั           
   4.2)จดัพิมพร์ายงานวจิยั           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แนวคาํถามที่ใช้ในการสนทนาหรือการสัมภาษณ์(Interview Guides) 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวคาํถามทีใ่ช้ในการสนทนาหรือสัมภาษณ์ (Interview Guides) 
เร่ืองผลกระทบจากการท่องเทีย่วต่อวถิชุีมชน ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 
ตารางแสดงประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
 

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ผู้นําท้องถิ่น/ฝ่ายบริหาร 
  1.1)นายกเทศบาลเมืองดอนสกั 
1.2)สมาชิกเทศบาลฯ 
1.3)กาํนนัตาํบลดอนสกั 

1) ความเป็นมาของชุมชน 
2) กระบวนการพฒันาชุมชนดอนสกั 
3) การพฒันาดอนสกัเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 
4) ศกัยภาพการรองรับนกัท่องเท่ียว 
5) วิถีชีวิตของคนดอนสกัในปัจจุบนั 
6) ขอ้ดี ขอ้เสียของการพฒันาท่ีผา่นมา 
7) ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
8) การจดัการกบัผลกระทบ/สภาพปัญหาของชุมชน 
9) ขอ้เสนอแนะ 

2. ผู้นําชุมชน 
2.1)ผูใ้หญ่บา้นเกาะแรต 
2.2)ผูใ้หญ่บา้นทอ้งอ่าว 
2.3)ผูใ้หญ่บา้นบางนํ้ าจืด 
 2.4) ผูใ้หญ่บา้นนางกาํ 
 

1) ความเป็นมาของชุมชนเป็นอยา่งไร 
2) วิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3) วฒันธรรม/ความเช่ือของแต่ละหมู่บา้น 
4) ขอ้ดี ขอ้เสียของการพฒันาท่ีผา่นมา 
5) ความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
6) สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
7) สภาพปัญหาของชุมชน 

3. ผู้ท่ีมีความสามารถ ความรู้ใน
การเปลีย่น แปลงของชุมชน 

3.1) ปราชญชุ์มชน  
3.2) ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมี

บทบาทสาํคญัในชุมชน 

1) ความเป็นมาของชุมชนเป็นอยา่งไร 
2) วิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3) วฒันธรรม/ความเช่ือของแต่ละหมู่บา้น 
4) ขอ้ดี ขอ้เสียของการพฒันาท่ีผา่นมา 
5) ความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
6) สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
7) สภาพปัญหาของชุมชน 
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ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์ 

8) ขอ้เสนอแนะ 
4. ผู้ที่มีผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

4.1) ผู ้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

1) เร่ิมตน้กิจการเม่ือไหร่/ทาํอะไรบา้ง และมีวิธีการอยา่งไร 
2) ผลของการประกอบการเป็นอยา่งไรบา้ง/มีปัญหาอะไรบา้ง 
3) การส่งเสริมของเทศบาลดอนสกั 
4) การเขา้มาควบคุมในการประกอบกิจการ 
5) มองอนาคตการท่องเท่ียวในชุมชนดอนสกัเป็นอยา่งไร 
6) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

  
 สาํหรับแนวทางการสนทนาหรือการสมัภาษณ์นั้นผูศึ้กษาใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In- Depth Interview) โดยมีแนวทางการสมัภาษณ์ 6 ส่วนดงัตารางดงัน้ี 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 1.2 เพศ 
 1.3 อาย ุ
 1.4ระดบัการศึกษา 
 1.5อาชีพหลกั 
 1.6รายไดต่้อเดือน 
 1.7ความสามารถในการพฒันา 
 1.8บทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบในชุมชน 
 1.9บทบาทและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียว 
 1.10ประสบการณ์การอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวและการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
 
สมัภาษณ์………………………………วนั................เดือน......................ปี..................... 
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ส่วนที ่2 บริบทของชุมชน 
 2.1 ความเป็นมาของชุมชน 
  1) ชุมชนแห่งน้ีตั้งข้ึนมาเม่ือไหร่และมีพฒันาการอยา่งไร 
  2) ในชุมชนของท่านมีการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัๆอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวจากอดีตท่ีผา่นมา (เล่าตามลาํดบัๆเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน) 
  3) จุดแขง็ของชุมชน 
  4) จุกอ่อนของชุมชน 
  5) โอกาสของชุมชน 
  6) ภยัคุกคามของชุมชน 
 2.2 วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนในปัจจุบนั 
  1) สภาพแวดลอ้มของชุมชนในดา้นต่างๆเช่นเศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรมและ 
ประเพณีเป็นอยา่งไร 
   (1) ลกัษณะทางกายภาพของชุมชน 
    (1.1) ขนาดพ้ืนท่ีลกัษณะพ้ืนท่ี 
    (1.2) ตาํแหน่งท่ีตั้งเส้นทางคมนาคม 
    (1.3) การส่ือสาร 
    (1.4) การคมนาคม 
    (1.5) สถานประกอบการทางการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในชุมชน 
    (1.6) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของชุมชน 
    (1.7) จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในชุมชน 
    (1.8) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
   (2) ประเพณีท่ีสําคญัของชุมชนมีอะไรบา้งและมีรูปแบบการดาํเนิน
กิจกรรมเป็นอยา่งไรและในช่วงเวลาใดบา้ง 
  2) ระบบความสมัพนัธ์ของชุมชน 
   (1) คนในชุมชนน้ีมีความเป็นญาติพี่นอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
   (2) คนในชุมชนมีการช่วยเหลือกนัอยา่งไรบา้ง 
   (3) มีความขดัแยง้อะไรบา้งในชุมชนและแกไ้ขความขดัแยง้กนัอยา่งไร 
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  3) คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัใดมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรในปัจจุบนั 
  4) คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรบา้ง 
  5) อาชีพเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 
  6) แหล่งนดัพบของคนในชุมชนคือท่ีไหนมกัจะนดัพบกนัในโอกาสใดบา้ง 
  7) สถานท่ี ท่ีเป็นศูนยร์วมกิจกรรมของชุมชนคือท่ีไหนและมีการจดักิจกรรม
ใดบา้งในชุมชน 
 2.3 การสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
  1) ท่ีผ่านมามีหน่วยงานใดเขา้มาสนบัสนุนหรือช่วยเหลือเก่ียวกบัการพฒันาของ
ชุมชนบา้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  2) หน่วยงานเหล่าน้ีให้การสนบัสนุนอะไรบา้งและมีส่วนส่งเสริมการพฒันาการ 
ท่องเท่ียวของชุมชนอยา่งไร 
 
ส่วนที ่3 การเปลีย่นแปลงของชุมชน 
  1) ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ (ถา้เกิดมีการเปล่ียนเกิดจากอะไร) 
  2) จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงของชุมชน 
  3) สาเหตุท่ีสาํคญัของการเปล่ียน 
  4) ส่ิงสาํคญัของการเปล่ียนแปลงชุมชน 
  5) อาชีพหลกัของชุมชนคืออะไร 
  6) การสืบทอดอาชีพหลกัเป็นอยา่งไรบา้ง 
  7) ปัจจุบนัคิดวา่อาชีพท่ีทาํอยู ่จะทาํไดน้านเพียงใด 
  8) การปรับเปล่ียนอาชีพของคนในชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 
  9) ความพร้อมของการเปล่ียนแปลง พร้อมเพียงใด 
  10) ขอ้เสนอต่อการพฒันา 
 
ส่วนที ่4 ผู้ประกอบการทางการท่องเทีย่ว 
  1) เร่ิมตน้กิจการเม่ือไหร่/ทาํอะไรบา้ง และมีวิธีการอยา่งไร 
  2) ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
  3) ผลของการประกอบการเป็นอยา่งไรบา้ง/มีปัญหาอะไรบา้ง 
  4) การส่งเสริมของเทศบาลดอนสัก 
  5) การเขา้มาควบคุมในการประกอบกิจการ 
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  6) มองอนาคตการท่องเท่ียวในชุมชนดอนสักเป็นอยา่งไร 
  7) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
ส่วนที ่5 ความเปลีย่นแปลงจากการท่องเทีย่ว 
  1) จุดเร่ิมตน้ของการส่งการท่องเท่ียว 
  2) การส่งเสริมการท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) วิสยัทศัน์ของการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  4) เป้าหมายของการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  5) ความพร้อมต่อการพฒันาการท่องเท่ียวของคนในชุมชน 
  6) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว 
  7) สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
  8) สภาพปัญหาของชุมชน 
  9) ความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 
  10) ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันา 
 
ส่วนที ่6 กระบวนการจดัการการท่องเทีย่ว 
  1) กิจกรรม และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
   (1) มีกิจกรรมการท่องเท่ียวใดบา้งในชุมชนของท่าน 
   (2) รูปแบบกิจกรรมเป็นอยา่งไร 
   (3) ใครเป็นผูด้าํเนินการ 
  2) ความตระหนกัในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   (1) ท่านคิดว่าการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความ
จาํเป็น 
หรือไม่อยา่งไรโปรดใหเ้หตุผล 
   (2) การไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชนของท่านบา้งหรือไม่อยา่งไร 
   (3) ท่านคิดวา่ชุมชนของท่านควรเร่งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ของการดาํเนินชีวิต การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
   (4) ท่านคิดวา่มีการรุกลํ้าท่ีดินสาธารณะประโยชน์หรือไม่ 
   (5) ท่านคิดวา่กลุ่มท่ีรุกลํ้าท่ีดินสาธารณะประโยชนคื์อกลุ่มใด 
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   (6) ท่านคิดวา่จะใชว้ิธีการ หรือแนวทางใดแกไ้ขปัญหา 
  3) ผลประโยชนข์องชุมชนท่ีไดจ้ากการจา้งงานทั้งทางตรงและทางออ้ม 
   (1) ท่านคิดวา่กิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนของท่านทาํใหเ้กิดการจา้ง
งานมากข้ึนหรือไม่อยา่งไร 
   (2) สินคา้ท่ีนาํมาขายในแหล่งท่ีท่องเท่ียวไดม้าจากท่ีใด (ทาํเองหรือซ้ือ
มา) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
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ท่ี ศธ ๐๕๒๖.๑๑/ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
 

พฤศจิกายน   2557 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล 
เรียน นายกเทศบาลตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      รายละเอียดขออนุเคราะห์ขอ้มูล                              
 
 ดว้ย นายกิตติกร เมืองเกิด  รหัสประจาํตวั 5610521017 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขา
พฒันาสังคม คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ซ่ึงได้
จดัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อวิถีชุมชน ตาํบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี”โดยมี ดร.หล่ี เหรินเหลียงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองดงักล่าว 
จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพบริบทของชุมชนตาํบลดอนสัก ซ่ึงประกอบดว้ย 11 ชุมชน 
ไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้นเกาะแรต (2) ชุมชนเทศบาล (3) ชุมชนทางขา้ม (4) ชุมชนทองไมล ์(5) ชุมชน
บา้นคราม (6) ชุมชนโพธ์ิทอง (7) ชุมชนบางนางบน (8) ชุมชนบา้นทอ้งอ่าว (9) ชุมชนบา้นปาก
ดอนสัก (10) ชุมชนบา้นบางนํ้ าจืด (11) ชุมชนกา้วเจริญ รวมถึงชุมชนนางกาํ ทั้งน้ีทางผูว้ิจยัไดท้าํ
การส่งประเด็นในการสัมภาษณ์แนบไปตามเอกสารแนบ  
 ในการน้ีทางหลกัสูตรฯ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ใหน้ายกิตติกร เมืองเกิดเป็นผูเ้ขา้ไปเกบ็
ขอ้มูลโดยวิธีการสอบถามขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ทั้งน้ีนกัศึกษาจะเป็นผูติ้ดต่อประสานงานใน
รายละเอียดกบัท่านโดยตรง  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ใหค้วามอนุเคราะห์ จะขอบพระคุณยิง่ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาแว มะแส 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปแบบการจัดเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
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รูปแบบการจัดเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือรวบรวมสถานการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีเขา้มาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

และใช้ในการอธิบายความเป็นอยู่ของคนชุมชนอย่างเหมาะสม จึงไดก้าํหนดโครงสร้างในการ

นาํเสนอขอ้มูลไว ้5 ส่วนท่ีสาํคญันาํเสนอตามกรอบการวิจยัท่ีไดก้าํหนดไวเ้บ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 1. ลกัษณะทางกายภาพ 

 1.1 อาณาบริเวณของพ้ืนท่ี 

 1.2 ลกัษณะทางประชากร 

 1.3 ลกัษณะทางวฒันธรรม 

 1.4 ประวติัชุมชน 

 1.5 วิถีการดาํรงชีวิต 

 2. การวเิคราะห์การท่องเท่ียวของชุมชน 

 2.1 จุดแขง็ทางการท่องเท่ียวต่อชุมชน (Strength) 

 2.2 จุดอ่อนทางการท่องเท่ียวต่อชุมชน (Weakness) 

 2.3 โอกาสทางการท่องเท่ียวต่อชุมชน (Opportunity) 

 2.4 ภยัคุกคามทางการท่องเท่ียวต่อชุมชน (Threat) 

 3. วเิคราะห์สถานการณ์การเปลีย่นแปลง 

 3.1 ผลกระทบต่อสงัคม 

 3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 3.3 ผลกระทบต่อวฒันธรรมประเพณี 

 3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 3.5 ผลกระทบต่อวิถีชีวิต 

  4. การเปลีย่นแปลงชุมชนจากการท่องเทีย่ว 
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โครงสร้างการรวบรวมข้อมูล หัวข้อลกัษณะทางกายภาพ 

 ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ จุดประสงค์ของผูศึ้กษาวิจยั คืออยากให้ผูท่ี้อ่านไดท้ราบถึง

ลกัษณะของตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพ่ือท่ีจะไดถึ้งความโดดเด่นทางดา้น

การท่องเท่ียว ซ่ึงผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอ้มูลดงัแผนภาพดงัน้ี 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

  

1.1 อาณาบริเวณ

1. สภาพแวดลอม

2. ลักษณะภูมิ

3. สถานท่ีสําคัญ

1.2 ลักษณะทาง
1. ลักษณะของเชื้อ

2. โครงสราง

1.3 ลักษณะทาง

1.ระบบครอบครัว/

2. ระบบเศรษฐกิจ 

3.ระบบการเมือง

4. ระบบศาสนา

1.4 ประวัติชุมชน 1. ความเปนมา

1.5 วิถีการ
1. กิจกรรมสําคัญ

1. พิธีท่ีสําคัญใน

ลกัษณะ
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โครงสร้างการรวบรวมข้อมูล หัวข้อการวเิคราะห์การท่องเทีย่วของชุมชน 

 

 สาํหรับการนาํ SWOT Analysis มาใชว้ิเคราะห์การท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อชุมชน เป้าหมายก็

คือเพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงสถานการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนกบัชุมชน เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ไดอ้ยู่ในชุมชนชน

ตลอด จึงเห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว 

เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงปัจจัยอนัเป็นสาเหตุแห่งการ

เปล่ียนแปลงนั้ น ๆ เพ่ือให้สามารถวางแผนพฒันาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป จึงได้วาง

โครงสร้างในการรวบรวมขอ้มูลไว ้ดงัภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

            

 

  

2.1 จุดแข็งของการ

ทองเท่ียวตอชุมชน 

2.2จุดออนของการ

ทองเท่ียวตอชุมชน 

2.3โอกาสของการ

ทองเที่ยวตอชุมชน 

2.4อุปสรรคของการ

ทองเท่ียวตอชุมชน 

2. การ
ทองเทีย่ว
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โครงสร้างการรวบรวมข้อมูล หัวข้อวเิคราะห์สถานการณ์การเปลีย่นแปลง 
 

 กล่าวคือการรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของ

ประชนในชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว นั้นเป็นวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัของงานวิจยั ดงันั้นผู ้

ศึกษาวิจยัจึงไดก้าํหนดโครงสร้างในการนาํเสนอไวด้งัแผนภาพ 

 

 

 

 

            

 

           

           

           

           

           

           

           

           

   

 

  

3.1 ผลกระทบตอสังคม 

3.2ผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ 

3.3ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม 

สถานการณการ
ทองเทีย่วตอ
เปลีย่นแปลงของ
ชมชน
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โครงสร้างการรวบรวมข้อมูล หัวข้อการเปลีย่นแปลงชุมชนจากการท่องเทีย่ว 

 

 สําหรับการกาํหนดโครงสร้างการบรรยายในหัวข้อการเปล่ียนแปลงชุมชนจากการ

ท่องเท่ียว ผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการยอ้นไปในอดีตดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อ

นายกเทศบาลเมืองดอนสัก คณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลดอนสัก ผูใ้หญ่บา้น แกนนาํชุมชน และ

ผูสู้งอายใุนชุมชน ตลอดจนประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในตาํบลดอนสัก ดงัต่อไปน้ี  

 

     

 

 

 

 

 

   

   

  

 

การเปลีย่นแปลงชมุชนจากการ
ทองเทีย่ว 

การเปล่ียนแปลงชมุชน 

การเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอม

การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกจิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ภาพการลงพืน้ท่ีชุมชน 
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ภาพการลงพืน้ทีชุ่มชน ตําบลดอนสัก อาํเภอดอนสัก จังหวดัสุราษฏร์ธานี 
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