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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ดและวิเคราะห์ปัญหาการ
จัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด โดยเน้นการวิจัยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือมีความสัมพั นธ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา คือพื้นที่บริเวณท่าเทียบ
เรือและเส้นทางสัญจรหลักในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2560 การวิจัยนี้อาศัยแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
และนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะแนวทางด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ดมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ศึกษา มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเภทที่ดิน
ต่าง ๆ คือ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น และที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ประกอบด้วย เขตบริการ เขตใช้ประโยชน์ทั่วไปที่รวมพื้นที่
กันออกและเขตสงวนสภาพธรรมชาติ แม้จะมีการจัดการพื้นที่ดังกล่าว การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ศึกษาในเกาะเสม็ดนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทการพัฒนาของพื้นที่และเหตุการณ์เฉพาะที่
ปรากฏชัดเจนแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ในช่วงยุคเริ่มการตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 –
2557 ที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ถือครอง ผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติ การใช้ประโยชน์ที่ดินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จากเดิมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่พักเล็ก
ๆ จํานวนไม่มาก การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวได้มีการขยายตัวมากขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 –
2560 ซึ่งเห็นถึงการบุกรุกและการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติเกินจากขอบเขตตาม
สัญญาเช่าที่เพื่อเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมต่าง ๆ โรงแรมที่พัก ที่อยู่อาศัยและร้านค้าทั่วไปกลายเป็นแนวสิ่ง
ปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมากมายและหนาแน่นตามเส้นทางสัญจรหลักในเกาะเสม็ด การรบกวนหรือทําลาย
พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ปุาของเกาะเสม็ดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่มากที่สุด คือ การ

ข
กระจายแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็นหย่อม ๆ เพื่อการสนองตอบความต้องการของประชาชนจากการเป็นที่อยู่
อาศัย สู่การเกษตร และการท่องเที่ยว โดยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลาอยู่ตลอดต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและบริบทการพัฒนาของพื้นที่ซึ่ง
เชื่อมโยงกับความล้มเหลวในการจัดการพื้นที่ในอดีตสะท้อ นให้เห็นปัญหาความทับซ้อนของกฎหมายใน
การกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การบริหารจัดการ
แบบแยกส่วนของภาครัฐโดยยึดเอากฎหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นข้อกําหนด นอกจากนี้ ยังสะท้อน
ปัญหาความขัดแย้ งของการใช้ป ระโยชน์ที่ดินที่ตอบสนองการท่องเที่ยวซึ่งมีการเปลี่ ยนแปลงไปใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา
จากข้อค้นพบในการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การจัดการพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรับผิดชอบให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเกาะเสม็ด
เพื่อปกปูองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
แก้ปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกํากับดูแลตามอํานาจหน้าที่ การ
บังคับใช้กฎหมายโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการจัดทําแผนผังการกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมก่อนการกําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการจัดการพื้นที่
อย่างชัดเจน สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ประกอบด้วย การวิเคราะห์ประเด็นของปัญหา
การจัดการพื้นที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลที่ก่อเกิดความทับซ้อนของกฎหมายและความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การจัดการพื้นที่ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เฉพาะเช่นเดียวกับกรณีเกาะเสม็ด โดยมีการพิจารณาทั้ง
ศักยภาพของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการกําหนดการใช้ที่ดินในประเภทต่าง ๆ รวมถึงความสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่เฉพาะ เพื่อตอบสนองความจําเป็น
พื้นฐานและความต้องการของประชาชนเกาะเสม็ดที่มีร่วมกันในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติ
ทางสิ่งแวดล้อม
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The purpose of this research is to study land use and area management in
Ko Samet, Rayong, to study the changes of land use in Ko Samet and to analyze
problems related to the area management in Ko Samet. The scope of this research is
the area adjacent to ferry pier and main transport lines during 2002 – 2017, which is
affected or related to change in land use and area management, both spatially and
temporally. This research employs a qualitative research approach, collecting data
through observation, documentary studies, and in-depth interview of key informants,
analyzing problems, and synthesizing policy recommendations on land use and area
management in Ko Samet.
The research found that land use and area management in the study area
in Ko Samet have continuously changed during the study period. There are designated
zones of land use, i.e. commercial and high-density residential area, and forest
conservation area. Furthermore, there are area management zones, i.e., for service and
for general use that include separating and natural reserve zones. Despite the area

ง
management, land use in the study area has changed accordingly to area development
contexts and specific events that can be classified into two periods. In the first period
of early tenure verification and management prior to the administration of Ko Samet
national park, 2002 - 2014, land use has originally been for small residential uses and
tourists’ accommodation and then gradually transformed. Change in land use in Ko
Samet has increasingly expanded during the second period of encroachment into the
natural reserve area, 2014 – 2017. Such expansion has gone beyond land lease
contract in the designated areas for commercial use. The construction of hotels,
houses, and stores have largely found along the main transport routes in Ko
Samet. Natural reserve and forest encroachment results in scattered patches with
settlement, agriculture, and tourism land use, respectively.
An analysis of interactions between land use change and development
contexts of the study area that are related to past failure in area management of Ko
Samet reveals an overlap of legal jurisdiction and weak enforcement problem, as state
agencies exclusively implemented their own regulation. Moreover, there is a problem
of land use conflict driven by tourism industry and development continuously changing
during the period.
The research findings have led to suggestions on how to deal with land use
and area management, including the raising of awareness and responsibility among all
relevant parties in Ko Samet, for sustainable protection and conservation of natural

จ
resources and environment. Some policy recommendations include promotion of
inclusive and meaningful participation in governing land use and area management,
improvement of law enforcement among state agencies, and designation of legitimate
and appropriate land use and clear implementation plans. Future research should
focus on analyzing critical issues underlying problems of overlap of laws and land use
conflict among stakeholders. Further studies on strategic planning of land use and area
management at the local level or the specific areas like Ko Samet should also be
considered. These include studies on the potential and fit of land use designation with
development policies and plans, in response to basic needs and aspirations of Ko
Samet people in economic, social and environmental aspects.
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง” นี้
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คัทลียา จิร
ประเสริฐกุล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณา ความรู้และคําปรึกษาแนะนําอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
วิทยานิพนธ์จนสําเร็จ รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่าน บุคลากรของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
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ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นและอัธยาศัยไมตรีตลอดมา
เบื้องหลังความสําเร็จในงานวิจัยฉบับนี้ ขออุทิศผลแห่งความสําเร็จครั้งนี้แก่ ปูุย่า ตายายและ
มารดาผู้ล่วงลับ รวมทั้งบิดา ญาติพี่น้อง นางสาวอัญชิสา สุขสมบูรณ์และครอบครัว นายสนั่น นกอิ่ม ที่
เป็นกําลังใจและแรงผลักดันในการศึกษาและการทําวิจัยครั้งนี้ จนสําเร็จ
ธนกฤต ลาภธนโรจน์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกชั่วขณะทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์นั้น ส่วน
ใหญ่ล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลักเพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น ย่อมตามมาด้ว ยผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก เนื่องจาก
เพราะมนุษย์พยายามทุกอย่างที่จะฉกฉวยโอกาสที่มีหรือโอกาสของผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เกินจําเป็น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ความผวนผันของเศรษฐกิจ เป็นต้น ย่อมส่งผลเท่าเทียมกันทุก
คนแต่จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน นั่นคงไม่ต่างจากทฤษฏีเชิงเปรียบเทียบ
อย่าง ทฤษฏีโลกแบน ที่กล่าวว่า ทุกคนในโลกมีความเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน ทําให้ครุ่นคิดได้ว่า
หากสิ่งที่เท่าเทียมกันนั้นเป็นผลกระทบด้านลบกับพืช สัตว์ และมนุษย์แล้วนั้น มนุษย์หรือประชาคม
โลกควรต้องให้ความสําคัญต่อการเกิดผลกระทบด้านลบจากกิจกรรมของมนุษย์มากขึ้น โดยพิจารณา
ที่ พื้ น ฐ านของสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ นํ า มาใช้ ป ระโ ยช น์ เ พื่ อ สนองคว ามต้ อ งการของมนุ ษ ย์ เช่ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องมุ่งเน้นและเริ่มต้นจากการอนุรักษ์และการปกปูองเป็นหัวใจสําคัญมากกว่า
รอให้เกิดผลกระทบจึงจะมาแก้ไขปรับปรุงภายหลัง
ปัญหาอย่ างหนึ่งที่ก่อให้ เกิดผลกระทบจากในระดับจุดเล็ก ๆ ไปจนในระดับกว้าง นั่นคือ
ปัญหาความเสื่อมโทรมหรือการถูกทําลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่มีที่มา
จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยผลกระทบนั้นอาจเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบใน
เชิงปรากฏการณ์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ การสูญพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
สัตว์ การสูญสลายของแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย เป็นต้น นั่นเท่ากับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศนั้น
จะไม่คงเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่น อน ดังนั้น บางพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของระบบนิเวศที่เคยเป็นอยู่และ
สมบู ร ณ์ นั้ น จะถู ก แทนที่ ด้ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีความเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไปและหากถูกรุกรานพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยไม่มีการควบคุมหรือบริหารจัดการอย่างมีระบบอย่างจริงจัง
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ประเทศไทย เป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่ต้องยอมรับว่า มีปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ โดยจากกรณีศึกษาของงานวิจัยพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองก็
ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เป็นต้น และจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์จึงได้ให้ความสําคัญกับปัญหา
เหล่านี้มากขึ้นและได้นําเอาหลักการต่าง ๆ ที่จะช่วยฟื้นฟูหรือแก้ไขนํามาปรับประยุกต์ในเชิงปฏิบัติ
มากขึ้น และควบคู่กับการมีมาตรการ กฎหมายหรือข้อกําหนดต่าง ๆ ที่จะคอยกํากับดูแล ในการ
อนุรักษ์และการปกปูองปัญหาในพื้นที่เกาะเสม็ด มากขึ้น โดยหลักการอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมผสมผสานกันไปพร้อม ๆ กันก็คือ การใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเปู า ประสงค์ ที่ จ ะให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น หากแต่ ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณา
วิเคราะห์หรือทําการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในแต่ละประเภทในพื้นที่เกาะ
เสม็ ด ในความเหมาะสมและสามารถเป็ นตั ว กํ าหนดในรูป แบบของการกํา หนดการใช้ ที่ดิ นหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลในเชิงปฏิบัติและยัง
ต้องคํานึงถึงผลที่สะท้อนกลับ ไปกลับมาของปัจจัยดังกล่าวด้วยว่ามีผ ลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเชิงพื้นที่และในเชิงเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดที่มี
ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และสุดท้ายก็เพื่อตอบโจทย์เปูาประสงค์
สู ง สุ ด ของการอนุ รั ก ษ์ แ ละการปกปู อ งทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ นที่ เ กาะเสม็ ด ที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์และเชิงคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการพื้นทีใ่ นเกาะเสม็ด

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. ได้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
2. ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันเกิดจากความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียในเกาะเสม็ด
3. ได้ทราบถึงปัญหาการจัดการพื้นที่อัน จะนําไปสู่การเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในเกาะ
เสม็ด
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ ในเกาะเสม็ด บริเวณ
พื้นที่ศึกษาที่เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเกาะเสม็ดโดยอาศัยข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจ เอกสาร ภาพถ่ายดาวเทียมและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม ตัวอย่างประชากรใน
หัวข้อคําถามที่แตกต่างหรื อเฉพาะแต่ละบุคคล ประชาชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป็นต้น รวบรวมและวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เพื่อทราบถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ จากการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่แ ละเชิ งเวลาในเกาะเสม็ ด ในประเด็ น ศึ กษาการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นทีใ่ นเกาะเสม็ด รวมถึงได้ทราบถึงปัญหาการจัดการพื้นที่ที่เป็นข้อมูล
ในการเสนอแนะแนวทางด้านการจัดการต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
และการปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ ก่อเกิดการบริหารจัดการสู่ความสมดุล มั่นคง
และยั่งยืนในเชิงคุณค่าและเชิงประจักษ์

1.5 นิยามคาศัพท์เฉพาะ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use) หมายถึง บริเวณที่มีการกําหนดกิจกรรมทุกชนิดที่มี
ลักษณะเป็นประจําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ตา่ ง ๆ ของมนุษย์
การจัดการพื้นที่ (Area Management) หมายถึง การกําหนดการใช้ที่ดินหรือพื้นที่และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการ ในบริบทของการบริหารจัดการ
พื้นที่ตามบทบาทเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ ทั้งกระบวนการของระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์
การพั ฒ นาของวิ วั ฒ นาการต่ า ง ๆ ของระบบนิ เ วศ เป็ น ต้ น ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น ล้ ว นย่ อ มต้ อ งมี
กระบวนการของการวิจัยให้เกิดความเที่ยงตรงในเชิงคุณค่าและความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเชิงประจักษ์ ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นเองที่ต้อง
อาศัยขั้นตอนต่าง ๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนํามาประเมิน ทั้งยังสนับสนุน
ผลงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือทฤษฎีทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรั บตามการปรับเปลี่ยนของ
กระแสพลวั ต โลกที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะนํ า ไปสู่ ก ารก่ อ เกิ ด
ประโยชน์และเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันจากการใช้ประโยชน์ ที่ดินและการจัดการพื้นที่ ของ
มนุษย์และผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งทางบวกและทางลบที่จะสามารถเสนอแนะแนวทางด้าน
การจัดการของการอนุรักษ์ การปกปูองและการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย

2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดกระแสการตื่นตัวและความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและ
คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรง ซึ่งนั่นจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดย
ตัวชี้วัดให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว เช่น ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศโลกที่ยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางร่วมกันในการแก้ไขของประชาคมโลก รวมถึงการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของมนุ ษ ย์ ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเปลี่ ย นแปลงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายและเสื่อมโทรม โดยที่มนุษย์เองเป็นตัวการสําคัญที่ทํา
ให้ เกิดปั ญหาดังกล่ าว ด้ว ยเหตุ นี้ การหั นมาตระหนักถึ งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมด้ว ย
การศึกษาทําความเข้าใจ การคิดหาทางแก้ไข การสร้างหรือการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกัน
มากขึ้นและมีนโยบายและแผนหรือแนวทางที่ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมโลก
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การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้วัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การใช้พื้นที่และอื่น ๆ ให้
เห็นถึงสภาพพื้นที่พื้นที่ใดพื้น ที่หนึ่ง ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่ย่อมจะไม่เกิดการเปลี่ ยนแปลงหรือมี
ผลกระทบต่อคุณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ แต่หากถูกทําลายหรือทําให้เสื่อมโทรม
แล้ว จะส่ งผลกระทบกับสิ่ งอื่น ได้อย่างเห็ นได้ชัด รวมถึงการฟื้นฟูหรือกลั บมาสภาพเดิมต้องอาศัย
เวลานานในการกลับเป็นสภาพเดิม (นิพันธ์ วิเชียรน้อย, 2561)
2.1.1 ความหมาย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง บริเวณที่มีการกําหนดกิจกรรมทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นประจํา
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งบนพื้นดิน ทั้งใต้ดินในกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบกิจกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบธุรกิจการค้าการบริการ เพื่อการอุตสาหกรรม
หรือเพื่อสาธารณสถานต่าง ๆ เป็นต้น โดยการกําหนดประเภทและสัดส่วนของกิจกรรมในพื้นที่นั่น ๆ
เพื่อการกํากับควบคุมให้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับพื้นที่
2.1.2 แนวคิดในการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การศึกษาการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ ดินของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้
เลือกใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้จําแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ปุาไม้ พื้นที่น้ํา และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ที่มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการจําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกําหนดระบบการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให้เป็น
มาตรฐานในระบบการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้
1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built-up land) หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานในการอยู่ อาศัยและประกอบกิจการหรือ
กิจกรรมของมนุษย์ รวมถึงการเป็นชุมชนหรือเมืองและย่านธุรกิจการค้าและบริการ สาธารณะสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ ทั้งสถาบันต่าง ๆ สาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการ เป็นต้น
2) พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land) หมายถึง พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรม
การเกษตรและปศุสัตว์ การจัดสรรพื้นที่นา พื้นที่พืชไร่ พื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล พื้ นที่พืช
สวน ทุ่งหญ้าเลี้ ย งสั ตว์ รวมถึงสิ่งปลู กสร้างที่เป็นโรงเรือน สถานเพาะชําหรือที่เกี่ยวข้องกับการ
เกษตรกรรม เป็นต้น
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3) พื้นที่ปุาไม้ (Forest land) หมายถึง พื้นที่ที่มีพรรณไม้หรือพืชพรรณนานาชนิดเติบโต
ขยายพันธุ์และปกคลุมอยู่ มีพรรณไม้ทั้งชนิดและขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีบริเวณกว้าง
ใหญ่ รวมถึงพื้นที่ที่ได้ถูกตัดฟันหรือแผ้วถางและมีเปูาหมายที่จะปลูกหรือเป็นพื้นที่ปุาชุมชนและการ
อนุรักษ์พื้นทีป่ ุาไม้ด้วยทั้ง ปุาดิบชื้น ปุาดิบแล้ง ปุาดิบเขา ปุาเต็งรัง ปุาชายเลนและปุาชายหาด
เป็นต้น
4) พื้นที่แหล่งน้ํา (Water body) หมายถึง พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้ง
แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึงและทะเลสาบทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม รวมถึงแหล่งน้ําที่มนุษ ย์สร้างขึ้นเพื่อ
กิจการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง เขื่อน อ่างเก็บน้ํา บ่อน้ํา เป็นต้น
5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land) หมายถึง พื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว
ข้างต้น โดยแยกเอาพื้นที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติและปุาไม้ละเมาะไม่นับรวมในพื้นที่ปุาไม้ พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ
พื้นที่น้ําขังและพื้นที่หาดทราย รวมถึงเหมือง บ่อขุดและพื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งพื้นที่ดินถล่มที่หินโผล่
พื้น ที่ขุ ดเจาะน้ํ ามั น พื้น ที่ทิ้ งขยะ เป็น ต้น (สํ านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม, 2552)
2.1.3 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การวางแผนการใช้ป ระโยชน์ที่ดินเป็นกระบวนการและการประเมินที่เป็นระบบมีความ
เกี่ย วข้องกับ การประเมิน ทางศักยภาพและทางเลื อกต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีความ
สอดคล้องกับมิติทางเศรษฐกิจ มิติ ทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อมในรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ
มากมาย รวมถึงกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและสามารถดําเนินการในกระบวนการและการ
ประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่จําเป็นร่วมกัน ตลอดจนการดูแลรักษา
ทรัพยากรเหล่านั้นในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
2.1.4 ระดับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปแบ่งระดับการวางแผนได้ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่
ระดับชาติ ระดับย่านพื้นที่และระดับท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 3 ระดับจะมีความสอดคล้องกันในด้านการ
ดําเนินการที่สัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและการดําเนินการ
1) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับชาติ (National land-use planning) จะสัมพันธ์
กับเปูาหมายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรของชาติ ที่มีขอบเขตคือ การวางนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นการสร้างความสมดุลในการแข่งขันของที่ดินในกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนทั้งการผลิต การ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมรดกวัฒนธรรม เป็นต้น และการ
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ประสานการร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการ
ออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ การถื อ ครองที่ ดิ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในบริ บทการคุ้ ม ครอง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอาทิเ ช่น พื้ นที่ ปุา และพื้ นที่ แ หล่ งน้ํ า ซึ่ง เปู าหมายในการใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับชาติจะมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่าง ๆ ทั้งการออก
กฎหมายและมาตรการที่จะส่งผลกับประชาชนและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพื้นที่
ที่สามารถดําเนินการการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามแบบแผนที่กําหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับย่านพื้นที่ (District land-use planning) ย่าน
ที่ดิน ที่มี ความสั มพัน ธ์ ใ นการวางแผนการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ร่ว มกัน ทั้ง การกํา หนดรูป แบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามแนวแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
เป็นต้น ซึ่งเป็นระดับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระดับชาติลง
มาสู่ระดับท้องถิน่ รวมถึงการวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงในประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ
3) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท้องถิ่น (Local land-use planning) กําหนด
แบบแผนได้ในการบอกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่าง ๆ และ
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสามารถบ่งชี้ได้ในรายละเอียดของส่วน
เกี่ยวข้องทั้ง ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ รูปแบบการดําเนินโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินการ
และการกําหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมท่ามกลางผู้
มีส่วนได้เสียในกระบวนการวางแผนของทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนสู่การระบุจัดลําดับการพัฒนาและ
การร่างแผนดําเนินการ
2.1.5 กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มีรูปแบบขั้นตอนที่หลากหลายและขั้นตอนที่ต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับบริบทและการวางแผนที่
เป็นกระบวนการบริหารจัดการในการวิเคราะห์และการตัดสินใจการเลือกรูปแบบของแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน สามารถแบ่งขั้นตอนการวางแผนออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปูาหมายและเงื่อนไข จากการอภิปรายร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลเพื่อใช้สําหรับการร่างแผนตามสถานการณ์
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 การบริหารดําเนินงานในส่วนงานที่เกิดขึ้น เพื่ออภิปรายร่วมกันในการเสนอแนะ
แนวทางการทํางานต่าง ๆ ร่วมกันตามแบบแผนที่กําหนดในการดําเนินการสู้เปูาหมาย
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เงื่อนไขและข้อจํากัดของการดําเนินการ เป็น
ขั้น ตอนในเชิงเทคนิ ค ของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิ น ที่มี การสร้างรู ปแบบต่าง ๆ ในการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแต่ละรูปแบบของสถานการณ์ เงื่อนไขและข้อจํากัดเพื่อนําไปสู่วิธีการหรือ
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การระบุโอกาสและแนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น
การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเปูาหมายที่กําหนด
ไว้ร่วมกันและการเจรจาร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นขั้นตอนที่สําคัญของ
การประเมินที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท รวมถึงการกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินของบริเวณที่ควรมีการใช้ในประโยชน์แบบใดที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดการ
อธิบายการจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและในข้อกําหนดเงื่อนไข การร่างแผน ข้อมูลแผนที่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสําหรับการจัดวางประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินค่าของทางเลือกของรูปแบบการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน
การวิเคราะห์ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสั งคมและมิติทางสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งควรมีการกําหนดกลุ่ ม
ตัวชี้วัดในการประเมินค่าในแต่ละรูปแบบอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 7 การตัดสินใจร่วมกันในการเลือกรูปแบบร่างแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการประเมินค่าที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งนักวางแผนจะมีบทบาทในการจัดเตรียมสรุปข้อมูลสําคัญที่
สะท้อนสถานการณ์หรือเรื่องจริงสําหรับการตัดสินใจและผู้มีอํานาจตัดสินใจอย่างผู้มีส่วนได้เสียจะมี
บทบาทในการเลือกรูปแบบแผนผังการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสู่เปูาหมายร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 8 การจัดเตรียมแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดเงื่อนไข เป็น
การนําเสนอแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจากคําแนะนําจากผู้มีส่วนได้เสียและเหตุผลในการตัดสินใจ
จากขั้นตอนที่ 1-7 สําหรับการนําไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 9 การนําแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไปปฏิบัติ สําหรับการนําไปสู่การ
ดําเนินการตามเงื่อ นไขที่ได้กําหนดไว้ร่วมกันและสามารถนําไปสู่ความเข้าใจถึงประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงประจักษ์
ขั้นตอนที่ 10 การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดําเนินการการวางแผนในลักษณะกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจะทํา
ให้เกิดข้อมูลที่จําเป็นต่อการทบทวนของแผนผังการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (สฤษดิ์ ติยะวงศ์
สุวรรณ, 2559)
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2.1.6 ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แผนผังการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการจําแนกประเภทตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 กําหนดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 ประเภท คือ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม ชนบทและเกษตรกรรม อาจมีการจําแนกและแยกย่อยในแต่ละประเภทแตกต่างออกไป
ตามสภาพพื้นที่ บริบททางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองหรือสถานที่นั้น ๆ ทั้งนี้ไม่รวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐ ที่เป็นกิจการที่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเฉพาะ ได้แก่ สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ มหาวิทยาลัย เป็นต้น จะมีการจําแนกแยกออก
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเอกชน ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นบริเวณและมีข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเปูาหมายหรือจุดมุ่งหมายในการสร้างเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยและสวัสดิการของ
ประชาชนที่ควบคู่กับข้อจํากัดและศั กยภาพทางกายภาพของพื้นที่ รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของเมืองหรือพื้นที่แต่ละบริเวณซึ่งประกอบด้วย
1) การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land-use control) จะระบุถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้
อนุ ญ าตให้ มี ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี แ ละอนุ ญ าตให้ มี ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ ร ะบุ ใ นแต่ ล ะประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดนโยบายของผังเมืองรวมและการปูองกันความขัดแย้ง
ระหว่างกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้น โดยกิจกรรมที่ระบุในข้อกําหนดได้แก่ โรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม การจัดสรรที่ดิน การประกอบกิจการ
พาณิชยกรรม สํานักงาน ตลาด สถานศึกษา สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นต้น นอกจากการระบุกิจกรรมต่าง ๆ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยังมีการระบุให้ใช้เพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกินร้อยละของที่ดินแต่ละบริเวณที่กําหนด โดยทั่วไปกําหนดด้วย
ขนาดพื้นที่อาคารและขนาดความกว้างของเขตทางถนนที่เป็นที่ตั้งของอาคาร
2) การควบคุมความหนาแน่น (Density control) ความหนาแน่นของประชากรและระดับ
ของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขและการปูองกันปัญหาจากความแออัดและ
เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อจํานวนประชากรตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
3) อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน เป็นการควบคุมความหนาแน่นของประชากรและระดับ
กิจกรรม จากเกณฑ์กําหนดอัตราส่วนสูงสุดของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ที่ดินที่ตั้งของอาคารและเพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ให้ประโยชน์แก่สังคม
4) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม เป็นการควบคุมสภาพความแออัดของอาคาร
จากเกณฑ์กําหนดอัตราส่วนต่ําสุดของพื้นที่ว่างที่ปราศจากอาคารต่อพื้นที่รวมของอาคาร เพื่อให้มี
พื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าที่กําหนด
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5) ที่ว่างโดยรอบอาคาร เป็นการปูองกันผลกระทบจากการบดบังแสงสว่าง การระบาย
อากาศจากระยะต่ําสุดระหว่างอาคารที่ตั้งในพื้นที่โดยรอบของที่ดิน
6) ความสูง เป็นการปูองกันผลกระทบจากการรบกวนและบดบังแสงสว่าง ทัศนียภาพจาก
ระยะสูงสุดของความสูงของอาคารที่ตั้งในพื้นที่โดยรอบ
7) ขนาดแปลงที่ดิน เป็นการปูองกันปัญหาจากสภาพความแออัดของอาคาร จากขนาดต่ําสุด
หรือระยะต่ําสุดของความกว้างของแปลงที่ดิน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549)
2.1.7 ประโยชน์ของการวางผังเมือง
การวางผังเมืองจะทําให้เกิดการจัดระเบียบของการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการวางแผนใน
เรื่องการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะต่าง ๆ สภาพแวดล้อม รวมถึง
การกําหนดการใช้ที่ดิน การวางผังเมืองนั้นจะกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินเป็นหัวใจสําคัญ เนื่องด้วย
เมืองจะประกอบด้วยสิ่งสําคัญคือคนและที่ดิน เมื่อมีคนก็ต้องมีการใช้ที่ดิน โดยมีการจําแนกประเภท
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน ต่าง ๆ ที่กํา หนดตามแผนผั ง ซึ่ง ถือเป็น กฎกระทรวงที่ได้ บัง คับใช้ต ามที่ไ ด้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้
1) กําหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
2) กําหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
3) กําหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
4) กําหนดไว้เป็นสีม่วงอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
5) กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
6) กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
7) กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
8) กําหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
9) กํ าหนดไว้ เป็ น สี น้ํ า เงิน ให้ เ ป็น ที่ดิ นประเภทสถาบั นราชการ การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการ
ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีดังต่อไปนี้
1) เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
2) เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
3) เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
4) เขตสีน้ําตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
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5) เขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
6) เขตสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
7) เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
8) เขตสีเม็ดมะปราง ที่ดินประเภทคลังสินค้า
9) เขตสีขาวมีกรอบเส้นทแยงสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า
10) เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
11) เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
12) เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ําตาล ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
13) เขตสีเขีย วมีกรอบและเส้ นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ส ภาพแวดล้อมเพื่ อการ
ท่องเที่ยว
14) เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15) เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทโล่งเพื่อนันทนาการ การเลี้ยง
สัตว์และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
16) เขตสีเขียวอ่อนมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ที่ดินประเภทสงวนเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
17) เขตสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้
18) เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
19) เขตสีฟูา ที่ดินประเภทโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง
20) เขตสีน้ําตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
21) เขตสีเทาอ่อน ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
22) เขตสีน้ําเงิน ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การวางผังเมืองในเขตเมืองหรือเทศบาลทั่วประเทศนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดวางผังเมือง
รวมในเขตเมืองและท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามผังในการดําเนินการ เพื่อให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวมที่วางไว้ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาส่งเสริมต่าง ๆ ในเมืองนั้น ๆ
ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะปัญหาต่าง ๆ ของ
เมืองหรือชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งการใช้ที่ดินที่ขาดระเบียบ จากการไม่มีการวางแผนหลักในการดําเนินการ
ทําให้เกิดการขยายตัวของเมืองหรือชุมชนไม่อยู่ในกรอบที่ถูกต้องและตามขอบเขตของการกําหนดการ
ใช้ที่ดิน (นิพันธ์ วิเชียรน้อย, 2561)
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2.1.8 สิทธิในที่ดินและการจากัดสิทธิตามกฎหมาย
สิทธิในที่ดินตามความหมายของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด
2 ประการ ประกอบด้วย 1) กรรมสิทธิ์ ที่บุคคลอาจเป็นเจ้าของที่ดินโดยการมีกรรมสิทธิ์ จากการที่รัฐ
ออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ คือ โฉนดที่ดิน 2) สิทธิครอบครอง ในฐานะเป็นเจ้าของโดยการทํา
ประโยชน์และไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ แต่รัฐจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ คือ
น.ส.3 เป็นต้น
สิทธิในที่ดินของประเทศไทย
1) สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 41 บัญญัติ
ว่า สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้
ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 85 ยังได้บัญญัติ
เกี่ยวกับนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐต้องดําเนินการและมีหน้าที่ใน
การกระจายสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรม
2) สิทธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สิน คือ วัตถุ
ที่มีรูปร่างโดยนิตินัยและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ สามารถแบ่งได้ 8 ประเภท ได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สังกมทรัพย์ อสังกมทรัพย์ โภคยทรัพย์ ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
และทรัพย์นอกพาณิชย์
ประเภทของสิทธิในที่ดิน สามารถแบ่งจําแนกการถือครองได้ ดังนี้
1) สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินได้ทุกชนิดเว้นแต่ที่ดินจะมีกรรมสิทธิ์
ได้ก็ต่อเมื่อมีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราว่า ได้ทําประโยชน์แล้ว เท่านั้น
การครอบครอง บุคคลใดยึดทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถึงเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิ
ครอบครองผลของการได้สิทธิครองที่สําคัญ
2) สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
กรรมสิทธิ์ การมีสิทธิในที่ดินที่มีหลักฐาน เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนด
ตราจองและตราจองที่ตราว่า ได้ทําประโยชน์แล้ว เท่านั้น
การครอบครอง ที่ดินที่มิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ ประกอบกับ
บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับให้มีสิทธิครอบครอง
สืบไปและนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัตินี้ใช้บังคับ
สิทธิครอบครองในที่ดินของเอกชน แม้ประมวลกฎหมายที่ดินจะกําหนดว่าที่ดินที่มิได้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลใดให้ถือว่าเป็นของรัฐ แต่หากบุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นก่อนวัน
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ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ซึ่งหมายถึงผู้ถือครองที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์แต่มีเอกสารสิทธิ์ ถือว่าผู้
นั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น
การจํากัดสิทธิในที่ดินของประเทศไทย
1) การจํากัดปริมาณสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีการกําหนดสิทธิ
ในที่ดินโดยตรงไว้ 4 ประเภท คือ
1.1) ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ไร่
1.2) ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร่
1.3) ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 5 ไร่
1.4) ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 5 ไร่
2) การจํากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้มีการ
จํากัดสิทธิในที่ดินของเจ้าของที่ดินหลายประการ เป็ นการมุ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือข้างเคียง โดยถือว่าการมีกรรมสิทธิ์แม้จะมีเป็นสิทธิเด็ดขาดก็จริงอยู่แต่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของ
ประโยชน์ส่วนรวมและจากพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 เมื่อได้มีกฎกระทรวงใช้บังคับในท้องที่
แล้ว ก็ห้ามมิให้ บุคคลใดใช้ ประโยชน์ในที่ดินผิดไปจากที่ได้กําหนดไว้ในแบบผังเมืองรวมหรือการ
กระทําใด ๆ ที่ขัดกับข้อกําหนดของผังเมืองรวมและการใช้ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งจะกําหนดข้อจํากัดใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละส่วนหรือแต่ละโซน
3) การจํ ากัดสิทธิตามกฎหมายเฉพาะ เป็นการจํากัดสิ ทธิในปริมาณการถือครอง การใช้
ประโยชน์ ต ามกฎหมายที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะ อาทิ เ ช่ น การกํ า หนดสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัส ดุไว้
โดยเฉพาะ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด ยกเว้นสาธารณะสมบัติ
แผ่นดิน ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน ทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอื่ น ตามกฎหมายที่ ดิ น ส่ ว นการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ร าชพั ส ดุ อื่ น สามารถทํ า ได้ โ ดยการขาย
แลกเปลี่ยนหรือการให้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน สําหรับการให้จะต้องเป็นไปเพื่อ
การศาสนา การสาธารณะประโยชน์อย่างอื่น (พัชรินทร์ คําเจริญ, 2559)

14

2.2 การจัดการพื้นที่
การพัฒนาประเทศมีความสัมพันธ์กับศักยภาพในเชิงพื้นที่ ซึ่ง องค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้
การนําทรัพยากรหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมถึงสอดคล้องกับ
บริบทด้านต่าง ๆ ทั้งนโยบายและแผนในเชิงปฏิบัติที่มีส่วนสําคัญประกอบกันเป็นศักยภาพที่ทําให้
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้เกิดประสิทธิผลในเชิงประจักษ์ในความหมายของการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนําไปสู่ความ
ยั่งยืนได้อีกประการหนึ่งจากการพัฒนาและเติบโตของความเป็นเมืองหรือจํานวนประชากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นในปัจจุบัน
2.2.1 นิยาม …………………………………………………………………………………………………..
การจัดการพื้นที่ หมายถึง การกําหนดการใช้ที่ดินหรือพื้นที่อันเป็นที่รวบรวมของประชากร
พื ช พรรณ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ทั้ ง การพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ จากการพิจารณาที่ตั้ง รูปแบบการใช้ที่ดิน ลักษณะกิจกรรมในบริบทของการบริหาร
จัดการพื้นที่ตามบทบาทเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตประเภทพื้นที่
การกําหนดขอบเขตประเภทพื้นที่ได้จําแนกตามลักษณะทางกายภาพและบทบาทในการการ
จัดพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่กระทําได้หลายแนวทางในหลายระดับทั้งระดับ ยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย
และแผนหรือระดับโครงการ รวมถึงการเติบโตหรือการขยายตัวของพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ในการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการใช้ที่ดิน การจําแนก
ประเภทพื้นที่ได้แก่
1) พื้นที่ธรรมชาติ คือ พื้นที่ธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมและมีความสําคัญต่อระบบนิเวศในพื้นที่
นั้น ๆ และยังเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่โดยรอบชุมชนและอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่การปกปูองและอนุรักษ์ให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น ปุาไม้ แหล่งน้ํา ทะเลสาบ แม่น้ํา เป็นต้น
2) พื้นที่เพื่อบริการ คือ พื้นที่ที่สามารถใช้บริการเพื่อคุณประโยชน์ในด้านคุณภาพชีวิต ด้าน
การใช้ประโยชน์ ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวแก่ประชาชน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา
สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม สวนสนุก แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นต้น
3) พื้นที่เฉพาะ คือ พื้นที่ส่วนบุคคลในกิจกรรมหรือการใช้สอยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พื้นที่สาธารณะเพื่อการพานิชยกรรมและบริการบางประเภท เช่น ที่อยู่อาศัย อาคาร โรงแรม สถานที่
ราชการ สถาบันการศึกษา เป็นต้น

15
4) พื้ น ที่ เ พื่อ เศรษฐกิจ ชุ ม ชน คื อ พื้ น ที่ ที่ส ร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ แก่ เ จ้ า ของที่ แ ละการ
หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น ตลาดสด สวนผลไม้ ไร่
นาข้าว บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น
2.2.3 ความสาคัญของการจัดการพื้นที่
การพัฒนาเป็นประเด็นที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการกําหนดทิศทางตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ไปสู่ระดับจังหวัดและประเทศจากมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อมสู่ความสําคัญ
ในการจัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ยังมีพัฒนาการไปสู่การมุ่งเน้นในการบริหารจัดการ
การกําหนดนโยบายและการปฏิ บัติที่เกิดประโยชน์การใช้ที่ดินในความสําคัญของการจัดการพื้นที่ใน
ประเทศไทยประกอบด้วย
1) ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ ในการเป็นพื้นที่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนหรือ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง ทั้งยัง ประโยชน์ในการเป็นพื้นที่ในด้านการท่องเที่ยวและด้าน
แหล่งผลิตอาหาร
2) ความสําคัญด้านสังคม ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันในการกิจกรรมต่าง ๆ ทางปฏิสัมพันธ์
เอื้อประโยชน์แก่กันทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเป็นพื้นที่แหล่งชุมชนและด้านที่อยู่
อาศัย
3) ความสําคัญด้านสิ่ งแวดล้อม เป็นพื้นที่เพื่อการปกปูองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีว ภาพต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของระบบนิเวศต่อการได้รับประโยชน์จาก
ธรรมชาติและคุณภาพชีวิตในด้านสุนทรียภาพ
2.2.4 บริบทสาคัญที่ส่งผลต่อการจัดการพื้นที่
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตจากการพัฒนาและเติ บโตของประเทศไทยและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย โดยบริบทที่สําคัญที่จะช่วยสนับสนุนและรองรับปัญหาที่
ส่งผลต่อการจัดการพื้นที่หรือการขาดการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งจากการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนและพัฒนา
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงการนําหลักการด้านอื่นที่จะมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมมาภิบาลและการปรับรูปแบบให้เข้ากับ
นโยบายและแผนพัฒนาฯของประเทศไทยอย่าง ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น โดยบริบทสําคัญที่ส่งผลต่อ
การจัดการพื้น ที่อาทิเช่น การเพิ่มขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
บทบาทสําคัญของการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมจะมีความสําคัญอย่างมากในการรักษาสภาวะแวดล้อม

16
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจากการรุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติของประชาชน
ในพื้ น ที่ อีกประการคื อการเพิ่ มขึ้ นของจํา นวนและความหนาแน่ นของเมืองอย่า งรวดเร็ ว ในการ
ตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบที่มีการขยายตัวของเมือง
กระจายออกไปจากเดิม พร้อมกับ จํานวนประชาชนที่เพิ่มตามไปด้วย (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552)
2.2.5 การแบ่งเขตการจัดการพื้นที่
การจัดการพื้นที่ของส่วนทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร
ข้อมูลสังคม ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลสภาพภูมิประเทศและแผนที่พื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ถึงศักยภาพใน
การกําหนดหรือดําเนินการตามแต่ละสภาพของพื้นที่ที่ปรากฏตามจริง แล้วจึงนํามากําหนดจําแนก
เขตอุทยานแห่งชาติทั้งเขตบนบกและเขตทางทะเล เพื่อในการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ การแบ่งเขต
การปกปูองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ โดยเกณฑ์ด้านพื้นที่ (มิติด้านพื้นที่) และ
เกณฑ์ด้านกิจกรรม (มิติด้านกิจกรรม) มาพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
มิติด้านพื้นที่ เป็นการกําหนดพื้นที่จากสภาพของระบบนิเวศ โดยกําหนดให้พื้นที่ที่มีความ
เปราะบางที่สุดเป็นพื้นที่ที่ควรได้รับการปกปูองมากที่สุดและมีพื้นที่ที่มีสภาพของระบบนิเวศสมบูรณ์
รองลงมาเป็นพื้นที่ปกปูองพื้นที่ด้านในเสมือนไข่แดง สําหรับพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่มีระบบนิเวศที่สําคัญจะ
เป็นพื้นที่เขตการใช้ประโยชน์ทั่วไป ประกอบด้วยดังนี้
1) เขตหวงห้าม
เป็นพื้นที่ที่จัดเป็นเขตหวงห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางหรือมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งพื้นที่เลี้ยงดูของสัตว์ปุา พื้นที่พรรณไม้และสิ่งมีชีวิตหายาก ซึ่งหากได้รับ
ผลกระทบจากการกระทําหรือกิจกรรมของมนุษย์ จะทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลจนไม่อาจฟื้นกลับคืน
สู่สภาพเดิมได้ ซึ่งพื้นที่หวงห้ามจะไม่ให้มีการทําประโยชน์ ใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางอุทยาน
แห่งชาติ
2) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ
เป็ น พื้น ที่ ที่มี ส ภาพธรรมชาติ ที่ อุด มสมบูร ณ์ค วรแก่การอนุรัก ษ์ ถึ งจะมีก ารใช้ป ระโยชน์
บางอย่างแบบดั้งเดิมของมนุษย์หรือชุมชนที่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้ง
การคมนาคมเท้า ทั้งการสัญจรทางเรือ และที่จอดเรือ โดยพื้นที่นี้เปรีย บเสมือนเขตกันชนแฝงให้กับ
พื้นที่หวงห้ามและยังช่วยลดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หวงห้าม
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3) เขตใช้ประโยชน์ทั่วไป
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีทรัพยากรที่มีความสําคัญคือไม่มีระบบนิเวศปะการังหรือหญ้าทะเล แต่ควรมี
การอนุญาตให้มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ แบบดังเดิมของชุ มชนทั้งการท่องเที่ยว ทั้งการ
ประมง ทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่ง ที่อยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และกฎหมายพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 ทั้งนี้เพื่อขจัดหรือลดการเกิด
ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
มิตดิ ้านกิจกรรม เป็นการกําหนดพื้นที่จากการใช้กิจกรรมในการกําหนดเขตทั้งกิจกรรมฟื้นฟู
ธรรมชาติ ทั้งกิจกรรมพักผ่อนหรือนันทนาการ ทั้งกิจกรรมการบริการต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวรวมถึง
กิจกรรมที่อาจจะขัดกับหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ใดพื้ นที่หนึ่ง
ในเขตกําหนดของมิติด้านพื้นที่ก็ได้ เพื่อกําหนดกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ ประกอบด้วยดังนี้
เขตฟื้น ฟูส ภาพธรรมชาติ เป็ นพื้นที่ที่ มีส ภาพทางธรรมชาติถูกรบกวนและถูกทํา ลายจน
เสื่อมสภาพด้วยจากสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ จากกิจกรรมหรือการกระทําของมนุษย์และรวมถึงจาก
ธรรมชาติด้วยกันเองอย่างภัยธรรมชาติ โดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมจาก
การดําเนิ น การต่าง ๆ ทั้งการปล่ อ ยให้ ธ รรมชาติฟื้นฟูด้ว ยตนเอง โดยมีการปกปูอ งพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติตามการจัดการที่เหมาะสม
เขตนันทนาการและศึกษาความรู้ เป็นพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สัมผัสกับ
ความสวยงามของธรรมชาติ การพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการและการศึกษาหาความรู้จ าก
ธรรมชาติและเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่จะอํานวยความสะดวก
แต่มีข้อจํากัดเฉพาะพื้นที่รวมถึงมาตรการหรือข้ อกําหนดในการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือ
ธรรมชาติและเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตบริการแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าถึงในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
พื้นที่ที่สําคัญ
เขตบริการ เป็นพื้นที่เพื่อการรองรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่สาธารณชน
จํานวนมากที่เข้ามาใช้บริการหรือใช้ ประโยชน์และไม่มีธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ซึ่งจะอยู่ใกล้
กับแหล่งที่พัฒนาเป็นจุดทั้งการท่องเที่ยว ทั้งการพักผ่อนหรือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาทิเช่น อาคาร โรงแรม ร้านอาหาร ถนน เป็นต้น
เขตกิจกรรมพิเศษ เป็นพื้นที่ที่จําแนกไว้เป็นพิเศษในการรองรับกิจกรรมบางประเภทของ
ประชาชน เอกชนและหน่วยงานราชการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจขัดต่อหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ รวมถึงการปูองกันไม่ ให้กิจกรรมนั้น
ขยายขอบเขตจนเกิดผลกระทบหรือผลเสียต่ออุทยานแห่งชาติทั้งจากพื้นที่ของชุมชนหรือชาวบ้านใช้
ประโยชน์ก่อนจะมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและทั้งพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการแบบพิเศษ
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เขตศึกษาวิจัย เป็นพื้นที่กันไว้เพื่อการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในสภาพที่เป็นธรรมชาติและไม่
อนุญาตให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ในบริเวณนี้ เพื่อปูองกันการถูกรบกวนหรือถูกทําลายจากการกระทบของ
ประชาชน ซึ่งจะถูกประกาศเป็น เขตศึกษาวิจัยแบบถาวรหรือชั่ว คราวตามแต่ระยะเวลาของการ
ศึกษาวิจัย
เขตแนวกันชน เป็นพื้นที่ที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติในรัศมี 3 กิโลเมตร และทั้งแนวรอยต่อ
ระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ แต่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดกิจกรรมของชุมชนหรือประชาชนและการ
นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปูองกันผลกระทบต่าง ๆ กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
การกําหนดเขตต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่หรือตามวัตถุประสงค์
ของอุทยานแห่งชาติ ที่หลากหลายในกิจกรรมและการผนวกกับสถานการณ์ปัจจุบัน การอ้างอิงแผน
แม่ บ ทการจั ด การพื้ น ที่ ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กั บ นโยบายการใช้ พื้ น ที่
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช, 2558)

2.3 สถานการณ์และมาตรการสิ่งแวดล้อม
2.3.1 แนวโน้มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบที่มนุษย์ได้รับซึ่งส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพและความปลอดภัย ซึ่งคาดการณ์ว่า
จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก การลดลงของพื้นที่ปุา
ความเสื่ อ มโทรมและการถู ก ทํ า ลายของระบบนิ เ วศและรวมถึ ง พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สภาพการณ์ เป็ น ต้ น จึ ง เกิ ด กระแสการตื่ น ตั ว ที่ จ ะหั น มาตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึง แนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยความร่วมมือของประชาคมโลก
สําหรับประเทศไทยมีการชูประเด็นสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมจากการคาดการณ์ และได้จัดทํา
รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยยึดจากขนาดที่จะส่งผลกระทบในระดับ
รุนแรง โดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้สรุปเป็นสถานการณ์ของ 5 ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
1) ปัญหาของขยะอิเลคทรอนิกส์ที่ยังมีวิธีการจัดการในการกําจัดไม่ถูกวิธี ทําให้เกิดการ
ปนเปื้อน การตกค้างสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ย่อยสลายหมดไป
2) ปัญหาการบุกรุพื้นที่ปุา ที่ทําให้ปริมาณปุาลดลงและเหลือน้อย ปุาเสื่อมโทรมและต้องใช้
ระยะเวลาในการฟื้นฟูนาน
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3) ปัญหาจากน้ําและภัยแล้ง ที่บางพื้นที่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงและเกิดผล
กระทบต่อสิ่งอื่นในบริเวณใกล้เคียง
4) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จากการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําไปในพื้นที่ทะเล ทําให้แนว
กันชนทางธรรมชาติเปลี่ยนไป
5) ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เห็นได้ชัดจากสภาวะโลกร้อน เป็นต้น
เพราะฉะนั้น ทางภาครั ฐ จะต้องมีมาตรการเร่งด่ว นร่ว มถึงการมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่ว น เพื่อหา
แนวทางในการปูองกัน แก้ไข เนื่องจากว่าปัญหาดังที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาระดับประเทศ อีกทั้งยัง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว ยั ง รวมถึ ง ผลกระทบที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมอี ก ด้ ว ย
(อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2559)
2.3.2 นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ กายภาพ ทําให้ระบบ
นิ เ วศแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งมากมายและมี ลั ก ษณะเฉพาะอย่ า งชั ด เจน และจากการนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาแสวงหาผลประโยชน์ห รือจากการกระทําที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมย่อมก่อให้เกิดการถูกทําลาย ความเสื่อมโทรมและความแปรผัน
ของระบบนิเวศ อันจะนํามาซึ่งความร้ายแรงของสูญสลายของสายพันธุ์พืช สายพันธุ์สัตว์ จากการ
เปลี่ยนแปลงและการถูกทําลายของวงจรชีวิต อาทิเช่น การหาอาหาร การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
และรวมถึงทางกายภาพของระบบนิเวศนั้น ๆ
การดําเนินการหรือปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมี
นโยบายและมาตรการการปูองกันร่วมกับการสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการเกิดผล
กระทบจะนั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า การแก้ ไ ขในเมื่ อ เกิ ด ผลกระทบแล้ ว โดยการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดให้ มีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ โดยมติ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ให้ จั ด ทํ า แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. 2555-2559 ทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) เพื่อดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ โดยมุ่งเน้นและให้
ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลของการพัฒนา
ในทุกๆมิติ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีทิศทางในการดําเนินการการปฏิบัติที่สอดคล้อง ให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านความพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาประยุกต์ให้เกิ ด ความสมดุล ความมั่นคง
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และความยั่งยืนของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมตามบริบทของการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 หลักการสําคัญ คือ
1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การสร้างให้เกิดดุลยภาพ
ของทั้ง เศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม โดยต้องเอื้อต่อการขยายตัว การแข่งขัน ศักยภาพของ
ประชาชน และต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ขี ด จํ า กั ด อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดผลเสียต่อทั้ง 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) หมายถึง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีระบบที่สัมพันธ์กันระหว่างความสมดุลของระบบนิเวศกับการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เพื่อการดํารงอยู่อย่างยั่งยืน
3) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) หมายถึง การเน้นการปกปูองหรือปูองกัน
สิ่ ง ที่ค าดว่ า จะเป็ น ผลกระทบด้ านลบต่ อทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมที่ มีค วามเสี่ ย งและ
เปราะบางต่อการใช้ประโยชน์
4) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) และ ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้
จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) หมายถึง การกําหนดความรับผิดชอบของผู้ก่อให้เกิด
มลพิษและผู้ได้รับผลประโยชน์ ด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
ผู้ เ สี ย ผลประโยชน์ ซึ่ ง รวมถึ ง การคํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ป ะโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ รู้ คุ ณ ค่ า มี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และการขจัดปัญหาความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้เสีย
5) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน (Public-Private Partnership) หมายถึง การร่วม
รับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบทบาทใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของการมีส่วนร่วม
6) ธรรมมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักการที่มีองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
การกําหนดความรับผิดชอบ การบังคับใช้กฎหมาย ความโปร่งใส การกระจายอํานาจ การเปิดเผย
ข้อมูลสู่สาธารณะ ของทุกภาคส่วน
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552)
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2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยในเชิงระบบที่เก็บรวมรวมข้อมูลจาก เอกสารงานวิจัย บทความและแนวคิด
ต่าง ๆ เป็น ต้น จากผู้วิจั ย ในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานวิจัยที่ส ามารถสร้างความเข้าใจ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินถึงความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์ กับการใช้ประโยชน์ใน
เชิงพื้นที่ของมนุษย์ ที่เป็นกลไกสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และการคาดคะเนถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบในเชิงเวลา การศึกษาที่อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังตอบสนองความ
ต้องการตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเสนอแนะแนวทางด้านจัดการพื้นที่ให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาวิจัยนี้สามารถประเมินให้ทราบได้ถึงการใช้ประโยชน์ ที่ดินและการจัดการพื้นที่ ใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย อาชีพ เป็นต้น ที่เป็นตัวกําหนดลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และกิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนกลับไปในเรื่องของผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับระบบนิ เวศและรวมถึงวีถีชีวิตสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ทั้งการดํารงชีวิต ทั้ง
แนวทางการปกปูองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการปรับเปลี่ยนของกระแสพลวัตรโลกได้
เช่นกัน

ตารางที่ 2.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ศึกษา
วัตถุประสงค์
การจัดการพื้นที่
จังหวัดระยอง

เ พื่ อ ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพั ฒ นาที่มี ผ ลต่ อการใช้
ที่ดิน จั ง หวัดระยองและการ
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น
รวมถึงกระบวนการผังเมือง

วิธีการ
- การวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลและ
นโ ย บ า ย ปร ะ ก อ บ กั บ ก า ร ทํ า
SWOT Analysis
- การสํ า รวจภาคสนามและการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึกษา “การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรณีศึกษา: (อมรเทพ ณ บางช้าง
การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง” และคณะ, 2551)
พบว่า การพัฒนาจังหวัดระยองที่ไม่สมดุลทําให้ความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ได้รับการส่งเสริม แต่ใน
ขณะเดียวกันทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย
และเสื่ อมโทรม แสดงถึงข้อบกพร่องในเรื่องนโยบาย
หรือการพัฒนาที่มีทิศทางไม่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นมี น้ อ ยในการกํ า หนดนโยบายที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้
ทรัพยากรและที่ดินจนเกินขีดความสามารถที่จะรับได้
ในแง่ของผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินที่
เป็นอยู่และขาดการวางผังการใช้ที่ดิน
ความไม่สมดุลและการกระจายรายได้ที่ไม่เป็น
ธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือท้องถิ่นให้
เกิดเป็นแผนพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงและมีทิศทางในการ
มุ่ ง พั ฒ นาด้ า นสั ง คมและด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ชั ด เจน
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแลตนเองและแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ที่มีการพัฒนาบุ คลากรภายในองค์ในการจัดการ
พื้นที่ชายฝั่ง
22

พื้นที่ศึกษา

วัตถุประสงค์

กา ร จั ด ก าร พื้ น ที่ เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
ประเทศไทย
แนวคิด ความหมายและการ
กําหนดขอบเขตพื้นที่กันชน
กับสภาพปัญหาทั้งด้านขนาด
และลักษณะประเภทของการ
บุกรุ กเข้าใช้พื้นที่กันชนเพื่อ
ทําประโยชน์

วิธีการ

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

- การรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ าก
การศึกษา “การจัดการพื้นที่กันชนในประเทศ
เ อ ก ส า ร วิ ช า ก า ร ง า น วิ จั ย ไทย” พบว่า แนวคิด ความหมายและการกําหนดพื้นที่
กฎหมายและทบทวนวรรณกรรมที่ กันชนในประเทศไทยยังขาดความชัดเจนและความเป็น
เกี่ยวข้อง
เอกภาพ จากการกลุ่ มนั กอนุรัก ษ์และกลุ่ มนั กพัฒ นา
ชุมชนมีความแตกต่างในแนวคิดในการกําหนดพื้นที่กัน
ชนที่ให้ความหมายในการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ก้ํากึ่ง
รวมถึง วิ กฤติ ทรั พ ยากรธรรมชาติที่ เ กิด ปั ญหาการใช้
ประโยชน์พื้นที่กันชนในพื้นที่รอบปุาอนุรั กษ์ไม่มีความ
มั่นคงในสิทธิการครอบครองที่ดินและการเปลี่ยนพื้นที่
รอบปุาเป็นพื้นที่เกษตรที่ขาดการดูแลและบํารุงรักษา
การกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่กันชนเป็น
พื้ น ที่ เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ค ว บ คู่ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ น อกพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ใ ห้ ชั ด เจน
สอดคล้ อ งกั บ การกํ า หนดกลไกในการพั ฒ นาระดั บ
นโยบายที่ส ร้างความร่ว มมือในการมีส่ วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

อ้างอิง
(วี ร ะชั ย นาควิ บู ล ย์
วงศ์, อาทิตยา ทอง
พรหม, และนันทนา
อภิวัฒน์ธนกุล,
2550)
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พื้นที่ศึกษา

วัตถุประสงค์

การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์
ที่ดิน
ที่ดินและผลกระทบจากการ
จังหวัดภูเก็ต
เปลี่ ย นแปลงต่ อ การลดลง
ของปุาไม้

วิธีการ
- การทบทวนวรรณกรรม , แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- การศึกษาสภาพพื้นที่จากแผนที่
ภูมิประเทศ , ภาพถ่ายดาวเทียม
จากระ บบรั บ รู้ ระยะไ กล ม า
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึกษา “ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ (นฤนาถ พยัคฆา, และ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ต่ อ การลดลงของทรั พ ยากรปุ า ไม้ แสงดาว วงค์สาย,
จังหวัดภูเก็ต ” พบว่า พื้นที่ที่แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2555)
ออกเป็น 12 ประเภท พื้นที่ยางพารา พื้นที่ปุาไม้และ
พื้นที่สวนมะพร้าว มีการลดลงของพื้นที่ ในขณะพื้นที่
อยู่อาศัย พื้ นที่ปาล์ มน้ํา มันและพื้น ที่สั บปะรด มีการ
เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากและแทนที่พื้นที่
เกษตรกรรมเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ยางพาราทําให้
พื้นที่ยางพาราขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ปุาไม้มากขึ้น ทํา
ให้พื้นที่ปุาไม้ลดลง
การบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อการทําเกษตรกรรมและมี
กา รข ยา ยตั ว ข อง พื้ น ที่ อ ยู่ ต ลอ ด รว มถึ งมี กา ร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมบางอย่างไปเป็นพื้นที่อยู่
อาศัยแทน จึงยิ่งสนับสนุนให้เกิดการรุกพื้นที่ปุามากขึ้น
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละมาตราการการควบคุ ม อย่ า ง
จริงจังในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของพื้นที่แต่ละประเภท
ในอนาคต
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วัตถุประสงค์

การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การ
ที่ดิน
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
จังหวัดนครปฐม
ที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 25472557 นั้น ในการลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรม
กับพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

วิธีการ
-การวิ เคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากการ
สํ า รวจระยะไกล ข้อ มูล ภาพถ่ า ย
ดาวเที ย มที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และทํ า
ก า ร แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงเวลาที่
ทําการศึกษา

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึกษา “ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ (จิตรภณ สุนทร,
ประโยชน์ ที่ ดิ น ในเขตอํ า เภอเมื อ งนครปฐม จั ง หวั ด 2561)
นครปฐม ” พบว่า พื้นที่ได้แบ่งออกเป็น พื้นที่สิ่งปลูก
สร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แปลงดินว่างเปล่า พื้นที่
บ่ อ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า และพื้ น ที่ แ หล่ ง น้ํ า โดยพื้ น ที่ สิ่ ง ปลู ก
สร้างนั้นมีสัดส่วนของพื้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา
แต่พื้นที่อื่น ๆ นั้นมีสัดส่วนของพื้นที่ลดลง โดยเฉพาะ
พื้นที่เกษตรกรรมลดลงมากทีส่ ุด
การขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เพิ่มขึ้นของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างแมนพื้นที่เกษตรกรรมนั้น
สามารถใช้ วิ ธี ก ารทางสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์
วิเคราะห์ พื้น ที่เ พื่อจั ดสรรพื้ นที่แ ต่ล ะประเภทในการ
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิ นในการควบคุมพื้นที่บาง
กิจกรรมไม่ ให้ เ กิด การขยายตั ว มากเกินไปและไปทั บ
ซ้อนกับพื้นที่อื่นที่มีอยู่เดิมและเกิดการเปลี่ยนกิจกกรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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วัตถุประสงค์

การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ ข องการ
ที่ดิน
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
จังหวัดราชบุรี
ที่ดินเชิงท่องเที่ยว ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทาง
ในการควบคุ ม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

วิธีการ
- การศึก ษาเอกสาร การสํ า รวจ
ภาคสนามและแผนผั งแผนที่ เ พื่ อ
จํ า แนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ใน
รูปแบบพื้นที่
- การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึกษา “ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ ( ส ไ บ ท อ ง กั น น ะ ,
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอ 2556)
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ” พบว่า สาเหตุของการ
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เชิ ง ท่ อ งเที ย ว มี
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่พัก
ตากอากาศของภาคเอกชนและภาคประชาชนและการ
ที่ภ าครัฐ มีการส่ งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวแต่
ขาดนโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ทําให้ ส่ งผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากรกายภาพ ด้ า น
ทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์และด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ควรมี ก ารร่ ว มมื อ กั น ของทุ ก ภาคส่ ว นในการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้
สอดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ แ ละขนาดของพื้ น ที่ ใ นการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
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วัตถุประสงค์

การใช้ ป ระโยชน์ เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ที่ดิน
ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2544-2554 และ
คาดการณ์ รู ป แบบการใช้
ที่ดินในอีก 10 ปี ข้างหน้า

วิธีการ
- การนํ า ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจ
ระยะไกล มาประยุ กต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
ระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ แ ละ
แบบจําลอง Markov Chain และ
Cellular Autometa ในรูปแบบการ
ใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึ ก ษา “ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม การ ( ว สั น ต์ อ อ วั ฒ น า ,
เปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ” พบว่า 2554)
การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด มีรูปแบบการใช้ที่ดิน
9 ประเภท ได้แก่ พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่ชุมชน พื้นที่
สวนผลไม้ พื้นที่ปุาไม้ พื้นที่ปุาชายเลน พื้นที่นากุ้งและ
บ่อเลี้ยงปลา พื้นที่นาข้าว พื้นที่แหล่งน้ําและพื้นที่อื่น ๆ
ได้มีส ภาพการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในช่ว งเวลาที่
ทําการศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ พื้นที่ชุมชนและพื้นที่
ลดลงมากที่ สุ ด คื อ พื้ น ที่ ปุ า ไม้ แต่ ก ารคาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตข้างหน้า
พื้นที่ปุาจะเพิ่มขึ้นแทน แต่พื้นที่ชุมชนจะลดลงแทนและ
พบว่าตรงกับแบบจําลองที่มีค่าความถูกต้อง
การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้ที่ดิน สามารถทราบได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ที่จะต้องมีการนําปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกับการนําข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อปูองกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่ไม่
เหมาะสม
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เมืองเชียงแสน

วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การ
มรดกทางวั ฒ นธรรม การ
จัดทําแผนแม่บท กระตุ้นให้
เกิดกลไกการทํางานร่วมกัน
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และจั ด กระบวนให้ เ กิ ด การ
คลี่คลายด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การสํ า รวจภาคสนาม
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานจากเอกสารและ
งานวิจัย
- การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อการ
เสนอแนะแนวทางอนุรักษ์ รวมถึง
การสอบถามในกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึ ก ษา “
แนวทางการจั ด การพื้ น ที่ (ประสิทธิ์ สว่างศรี,
โบราณสถานเมืองเชียงแสนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 2552)
ของชุมชนและท้องถิ่น ” พบว่า ประเด็นปัญหาคือด้าน
ที่ดิน เนื่องจากจํานวนของแหล่งโบราณสถานที่กระจาย
อยู่ทั่ วไปในพื้นที่เมืองเชีย งแสนเป็นกรรมสิทธิ์ของนา
รักษ์เป็นผู้ดูแล มีการบุกรุกที่ดินของชุมชนและบางส่วน
เป็นที่ดินส่วนบุคคล จึงเกิดความขัดแย้งเป็นปัญหาหลัก
ในการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ การจัดการมรดก
ทางโบราณสถานต่าง ๆ ปัจจุบันจึงที่จะคลี่คลายปัญหา
ดังกล่าวเพื่อสร้างกระบวนการจัดการร่ว มกันระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาที่เกิดจาการอนุรักษ์และการจัดการ
พื้นที่บารณสถานที่เหมาะสมจะต้องมีการทํางานหรือ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ร่วมกันของ
การกําหนดการใช้ที่ดินของทุกภาคส่ ว น เพื่อลดและ
ขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เป็นตัวขวางการการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์

การใช้ ป ระโยชน์ เพื่อ ศึกษาการเปลี่ ยนแปลง
ที่ดิน
พื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
สุราษฎร์ธานี
อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ส ก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและรอบ
พื้น ที่ จ ากขอบเขตอุ ท ยานฯ
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ
ปี พ.ศ. 2552 และวิเคราะห์
การใช้ป ระโยชน์ที่ดินแต่ล ะ
ประเภทและสถานภาพด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

วิธีการ
- การรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ที่ ดิ น ข้ อ มู ล
ภ า พ ถ่ า ย ด า ว เ ที ย ม ใ น ก า ร
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ใน 2 ช่ ว งปี ที่
ศึกษา
- การลงพื้นที่ภาคสนามด้านพื้นที่
และศึกษาลักษณะเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

การศึกษา “ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ (ดลนภาวรรณ เรื อ ง
ที่ดินและบริบททางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน บริเวณ รงค์, 2557)
พื้น ที่ อุท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาสก จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ”
พบว่า อุทยานแห่ งชาติเขาสกสามารถจําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินของอุทยานฯได้ 5 ประเภท ซึ่งพื้นที่ปุา
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ลดลงและพื้นที่เกษตรกรรม
คื อ เพิ่ ม ขึ้ น เพราะในความต้ อ งการพื้ น ที่ ใ นการทํ า
เกษตรของประชาชนยังคงสูง รวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย
พื้นที่แหล่งน้ําและพื้นที่รกร้าง ตามลําดับ ที่ใช้ที่ดินผิด
หลักการอนุรักษ์ดินและน้ําที่พึ่งสงวนรักษา
การทบทวนมาตราการในการปู อ งกั น และ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการต้องมีความชัดเจนและ
อย่างมีส่วนร่วมที่จะเกิดความสมดุลของความต้องการ
ของประชาชนและควรกําหนดทิศทางการใช้ที่ดินในแต่
ละประเภทที่ถูกต้องและเหมาะสม
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30
อมรเทพ ณ บางช้าง และคณะ (2551) ได้ทําการศึกษาการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรณีศึกษา
การใช้ที่ดินและผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดระยอง เพื่อศึกษานโยบายแผนพัฒนาที่มีผลต่อการใช้
ที่ดินจังหวัดระยองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รวมถึงกระบวนการผังเมือง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยองที่ ไ ม่ ส มดุ ล ทํ า ให้ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
เศรษฐกิจ ได้รับการส่งเสริม แต่ในขณะเดียวกันทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อมถูกทําลายและเสื่อม
โทรม แสดงถึงข้อบกพร่องในเรื่องนโยบายหรือการพัฒนาที่มีทิศทางไม่ชัดเจน ทั้งยังภาคอุตสาหกรรม
ยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางสังคมที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากรายได้จากภาคอุตสาหกรรม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีน้อยในการกําหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยอง มีการใช้ทรัพยากรและที่ดินจนเกินขีด
ความสามารถทีจ่ ะรับได้ในแง่ของผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้ที่ดินที่เป็นอยู่และขาดการวาง
ผังการใช้ที่ดิน ขาดการมีส่วนร่วมและไม่มีการใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการควบคุมทิศทางในการ
พัฒนาจังหวัดระยอง
ดังนั้น ต้องแก้ไขความไม่สมดุลและการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือท้องถิ่นให้เกิดเป็นแผนพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงและมีทิศทางในการมุ่งพัฒนาด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแลตนเองและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง การจัดสรรงบประมาณควบคู่ไปการดําเนินการด้านผัง
เมืองที่มีการกําหนดแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมและมีการบริหารจัดการรายได้มาสร้างประโยชน์การ
พัฒนาการใช้ที่ดิน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในปัญหาและการดําเนินการจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้ใน
ทิศทางเดียวกัน
วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ , อาทิตยา ทองพรหม, และนันทนา อภิวัฒน์ธนกุล (2550) ได้
ทําการศึกษาการจัดการพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ความหมายและการ
กําหนดขอบเขตพื้นที่กันชนกับสภาพปัญหาทั้งด้านขนาดและลักษณะประเภทของการบุกรุกเข้าใช้
พื้นที่กันชนเพื่อทําประโยชน์
ผลการศึกษาพบว่า แนวคิด ความหมายและการกําหนดพื้นที่กันชนในประเทศไทยยังขาด
ความชัดเจนและความเป็นเอกภาพ จากการกลุ่มนักอนุรักษ์และกลุ่มนักพัฒนาชุมชนมี ความแตกต่าง
ในแนวคิดในการกําหนดพื้นที่กันชนที่ให้ความหมายในการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ก้ํากึ่ง
รวมถึงวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่กันชนในพื้นที่รอบปุาอนุรักษ์ไม่มี
ความมั่นคงในสิทธิการครอบครองที่ดินและการเปลี่ยนพื้นที่รอบปุาเป็นพื้นที่ เกษตรที่ขาดการดูแล
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และบํารุงรักษาทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่และพื้นที่กันชนเกิดปัญหาการบริหารจัดการที่
เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ปุาไม้ ที่ขาดความสอดคล้องในการดําเนินการพัฒนาขององค์กรและกฎหมาย
ขาดการมีส่วนร่วมและความชัดเจนในหลักการกําหนดเขตกันชนและอื่น ๆ จนเกิดความขัดแย้งใน
เรื่องสิทธิการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดิน
ดังนั้น ควรมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่กันชนเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจนสอดคล้องกับการกําหนดกลไกในการพัฒนา
ระดับนโยบายที่สร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการประสานงานในการสร้าง
ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียถึงเหตุผลในการกําหนดพื้นที่กันชนในเงื่อนไขขอบเขตและขนาดของ
พื้นที่กันชนร่วมกัน รวมถึงการดําเนินงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการพื้นที่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพื้นที่ปุา การบริหารจัดการการเกษตรที่มีการบํารุงรักษาทรัพยากรดิน และ
สอดคล้องกับขีดความสามารถในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน
นฤนาถ พยัคฆา, และแสงดาว วงค์สาย (2555) ได้ทําการศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินต่อการลดลงของทรัพยากรปุาไม้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อการลดลงของทรัพยากรปุาไม้
ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 12 ประเภท พื้นที่ยางพารา
พื้นที่ปุาไม้และพื้นที่สวนมะพร้าว มีการลดลงของพื้นที่ ในขณะพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ปาล์มน้ํามันและ
พื้นที่สับปะรด มีการเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมากและแทนที่พื้นที่เกษตรกรรมเดิม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ยางพาราทําให้พื้นที่ยางพาราขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ปุาไม้มากขึ้น ทําให้พื้นที่ปุาไม้ลดลง
ซึ่งปั จ จั ย หลั กที่ทํา ให้ ปุ า ไม้ ล ดลงคื อการแปรเปลี่ ย นพื้นที่ ดังกล่ าวเป็ นพื้น ที่เกษตรของประชาชน
ชาวสวนยางพาราอยู่เรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนยางพารามากที่สุดและเริ่มมี
การปลูกปาล์มน้ํามันเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจาก
มีประชาชนเพิ่มขึ้นจึงทําให้พื้นที่เกษตรกรรมขยายตัวตามไปด้วย
ดังนั้น การบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อการทําเกษตรกรรมและมีการขยายตัวของพื้นที่อยู่ตลอด รวมถึง
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมบางอย่างไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแทน จึงยิ่งสนั บสนุนให้เกิดการรุก
พื้นที่ปุามากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่และมาตราการ
การควบคุมอย่างจริงจังในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของพื้นที่แต่ละประเภทในอนาคต
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จิตรภณ สุนทร (2561) ได้ทําการศึกษาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
เขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2557 นั้น ในการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ได้แบ่งออกเป็น พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แปลงดิน
ว่างเปล่า พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ําและพื้นที่แหล่งน้ํา โดยพื้นที่สิ่งปลูกสร้างนั้นมีสัดส่วนของพื้นที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงเวลาที่ศึกษา แต่พื้นที่อื่น ๆ นั้นมีสัดส่วนของพื้นที่ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมาก
ที่สุด เนื่องจากปัจจัยเรื่องความสะดวกและการเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายการขยายตัวเพื่อเป็นเมืองจึงมากขึ้น
ตามแนวถนนจากแนวติดต่อของพื้นที่เมืองเดิมที่มีอยู่แล้ว พื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบจากพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่นอกการเกษตรที่มีผลมาจากปัจจัยการลงทุนของนายทุน
ด้วยอีกประการสําคัญ ในขณะเดียวกันพื้นที่อื่น ๆ ก็มีการลดลงเช่นกันทั้งพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา พื้นที่
แปลงดินว่างเปล่าและพื้นที่แหล่งน้ํา ตามลําดับ
ดังนั้น การขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่
เกษตรกรรมนั้น สามารถใช้วิธีการทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดสรรพื้นที่แต่ละ
ประเภทในการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการควบคุมพื้นที่บางกิจกรรมไม่ให้เกิดการขยายตัวมาก
เกินไปและไปทับซ้อนกับพื้นที่อื่นที่มีอยู่เดิมและเกิดการเปลี่ยนกิจกกรมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สไบทอง กันนะ (2556) ได้ทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เชิ ง ท่ อ งเที่ ย ว ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง แนวทางในการควบคุ ม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงท่องเที่ยว มีสาเหตุ
มาจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เป็นที่ราบสลับภูเขาและมีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การ
เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่พักตากอากาศของภาคเอกชน ระยะทางไม่ไกลมากในการเดินทาง
และสะดวกสบายด้วยเส้นทางมากมายและการเพิ่มขึ้นของภาคประชาชนที่มาซื้อที่ดินในพื้นที่นี้มาก
ขึ้น จึงทําให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านทรัพยากรดิน เนื่องจากมีการสร้างที่พักต่าง ๆ ใน
พื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยเดิม และไม่มีการปรับปรุงดินให้มีสภาพเดิม ทําให้คุณภาพและพื้นที่
เกษตรกรรมลดลงและการที่ อ าชี พ เกษตรกรเป็ น อาชี พ หลั ก ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หากการ
ท่ อ งเที่ ย วหมดไปความเสื่ อ มโทรมจะยั ง คงเกิ ด ขึ้ น กั บ พื้ น ที่ นี้ แ ละประชาชนก็ จ ะต้ อ งกลั บ มาทํ า
การเกษตรเช่นเดิมในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินจนเสื่อมโทรม ทั้งยัง การที่
ภาครัฐมีการส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างมากแต่ขาดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
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และนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงทําให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านทรัพยากรกายภาพ
ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ดังนั้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินควรมีการร่วมมือกันของทุกภาค
ส่วนในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื้นที่และขนาดของพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
วสันต์ ออวัฒนา (2554) ได้ทําการศึกษาการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้
ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2544-2554
และคาดการณ์รูปแบบการใช้ที่ดินในอีก 10 ปี ข้างหน้า
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด มีรูปแบบการใช้ที่ดิน 9 ประเภท ได้แก่
พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่ชุมชน พื้นที่สวนผลไม้ พื้นที่ปุาไม้ พื้นที่ปุาชายเลน พื้นที่นากุ้งและบ่อเลี้ยง
ปลา พื้นที่นาข้าว พื้นที่แหล่งน้ําและพื้นที่อื่น ๆ ได้มีสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงเวลาที่
ทําการศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ลดลงมากที่สุดคือ พื้นที่ปุาไม้ แต่การคาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตข้างหน้า มีแนวโน้มว่าพื้นที่อื่น ๆ และพื้นที่ปุาไม้จะ
เพิ่มขึ้นมากที่สุดแต่พื้นที่ชุมชน พื้นที่สวนผลไม้ พื้นที่ปุาชายเลน พื้นที่สวนยางพารา พื้นที่นาข้าวและ
พื้นที่แหล่งน้ํา พื้นที่นากุ้ งและบ่อเลี้ยงปลาจะลดลงแทน โดยพบว่าตรงกับแบบจําลองที่มีค่าความ
ถูกต้องรวมกัน เกิน กว่าครึ่ ง ทั้งนี้ เนื่องจากการนําปัจจัยการใช้ที่ดินมาใช้ในการคาดการณ์เท่านั้น
หากแต่มีการนําปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาก็สามารถคาดการณ์ได้ดีและครอบคลุมในผลลัพธ์
ของแบบจําลองมีความถูกต้องมากขึ้น
ดัง นั้ น การคาดการณ์ แ นวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงของการใช้ที่ ดิ น สามารถทราบได้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่จะต้องมีการนําเอาข้อมูลจากปัจจัย
ต่าง ๆ ร่วมกับการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปูองกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและการ
คาดการณ์ในอนาคตว่าควรจะมีแผนหรือมาตรการใดในการรับมือหรือปูองกันผลกระทบ
ประสิทธิ์ สว่างศรี (2552) ได้ทําการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่โบราณสถานเมืองเชียง
แสนผ่ านกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม การจัดทําแผนแม่บท กระตุ้นให้เกิดกลไกการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
จัดกระบวนให้เกิดการคลี่คลายด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผลการศึกษาพบว่า มีจํานวนของโบราณสถานต่าง ๆ เช่น วัด อยู่มากมายประมาณ 7 แห่งใน
พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตรและจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น ประเด็นปัญหาคือด้าน
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ที่ดิน เนื่องจากจํานวนของแหล่งโบราณสถานที่กระจายอยู่ ทั่วไปในพื้นที่เมืองเชียงแสนเป็นกรรมสิทธิ์
ของธนารักษ์เป็นผู้ดูแล มีการบุกรุกที่ดินของชุมชนและบางส่วนเป็นที่ ดินส่วนบุคคล จึงเกิดความ
ขัดแย้งเป็นปัญหาหลักในการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ การจัดการมรดกทางโบราณสถานต่าง ๆ
ในปัจจุบันจึงต้องร่วมคลี่คลายปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างกระบวนการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการทําความเข้าใจที่จะทําให้ทุกภาคส่วนมองเห็นปัญหาและโอกาส
ในการพัฒนาร่วมกัน
ดังนั้น แนวทางการเสนอแนะรูปแบบในกระบวนการมีส่วนร่วมจะช่วยยุติในความไม่เข้าใจกัน
ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องให้ เ กิ ด การพัฒ นาที่ เ กิ ดจาการอนุรั ก ษ์แ ละการจัด การพื้ นที่ โ บราณสถานที่
เหมาะสมจะต้ อ งมี ก ารทํ า งานหรื อ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การพื้ น ที่ ร่ ว มกั น ของการ
กําหนดการใช้ที่ดินของทุกภาคส่วน เพื่อลดและขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เป็นตัวขวางการการพัฒนาที่
ยั่งยืนและคํานึงถึงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป็นสําคัญ
ดลนภาวรรณ เรืองรงค์ (2557) ได้ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีและรอบพื้นที่จากขอบเขตอุทยานฯระหว่างปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2552 และ
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและสถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติเขาสกสามารถจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของอุทยานฯ
ได้ 5 ประเภท มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552 ของพื้นที่ศึกษา
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการลดลงของพื้นที่ปุาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ามีการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้มาก
ขึ้น ทําให้ ปริ มาณพื้ น ที่ปุ าไม้ล ดลงเป็นจํานวนมากและบงชี้ถึงการปูองกัน ปรามปรามและการใช้
มาตรการต่าง ๆ ไม่ได้ผลที่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เปรียบเทียบพื้นที่ในช่วงเวลา
ศึกษาระหว่ างพื้ น ที่ปุ าเปลี่ ย นแปลงมากที่สุ ด คือ ลดลง แต่ ในขณะเดี ย วกัน พื้นที่ เกษตรกรรมคื อ
เพิ่มขึ้น เพราะในความต้องการพื้นที่ในการทําเกษตรของประชาชนยังคงสูง รวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัย
พื้นที่แหล่งน้ําและพื้นที่รกร้าง ตามลําดับ ที่ใช้ที่ดินผิดหลักการอนุรักษ์ดินและน้ําที่พึงสงวนรักษา และ
ด้านการท่องเที่ยวก็ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้ น การทบทวนมาตรการในการปูองกันและอนุรักษ์และการบริห ารจัดการต้องมีความ
ชัดเจนและการมีส่วนร่วมที่จะเกิดความสมดุลของความต้องการของประชาชนและควรกําหนดทิศ
ทางการใช้ที่ดินในแต่ละประเภทที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
ปู องกั น ผลกระทบที่ม ากขึ้ น ในอนาคต หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งต้อ งปรับ ปรุง การวางผั งเมื อง แก้ไ ข
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กฎหมาย มาตรการและกําหนดพื้นที่แต่ละประเภทให้แน่นอนเพื่อกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน
การรักษาและเพิ่มทรัพยากรปุาไม้ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการวิจยั
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
บริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่

การจัดการพื้นที่
- หน่วยงานในการกากับดูแล
การจัดการพื้นที่
- ปัญหาการจัดการพื้นที่

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปฎิสัมพันธ์
เชื่อมโยง

- การกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในแต่ประเภท
- การใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประชาชนเกาะเสม็ด
- การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทดี่ ิน
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กรอบแนวคิดได้กําหนดขอบเขตการศึกษาทีว่ ิเคราะห์ลักษณะในรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการจัดการพื้น ที่ (ดังภาพ 3.1) รวมถึง การเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัญหาการ
จัดการพื้น ที่ที่ป รากฏในลักษณะทางกายภาพและความสั มพันธ์จาการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และการ
จัดการพื้นที่ของพื้นที่บริเวณที่ศึกษาที่ปรากฏชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการพื้นที่
รั บ ผิ ดชอบทั้ งของอุ ทยานฯ ธนารั กษ์ และอบต.เพ และการแบ่งเขตการจัด การพื้น ที่ รวมถึง การ
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภททั้งที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นและ
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ในพื้นที่ศึกษาที่ได้กําหนดขอบเขตการศึกษาการใช้ประโยชน์ ที่ดินในด้าน
กิจกรรมของประชาชนเกาะเสม็ดต่าง ๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย เป็นต้น รวมถึงผลกระทบ
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการรุกล้ําพื้นที่ทางธรรมชาติที่เป็นผล
สะท้อนกลับต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในเกาะเสม็ด
การวางกรอบแนวคิ ดการศึ ก ษาจากการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการจั ด การพื้ น ที่ จึ ง เป็ น
การศึกษาในพื้น ที่ศึกษาที่ ปรากฏของประเด็นปัญหาการจัดการพื้นที่และการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ผู้วิจัยมีความประสงค์ต้องการสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ
พื้นทีใ่ นเชิงพื้นที่และเชิงเวลา เพราะเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดกิจกรรมการกําหนดการใช้ที่ดิน การ
กํากับ ดูแลพื้นที่ของผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง รวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประชาชนในเกาะเสม็ด เพื่อให้ เกิด การใช้ประโยชน์ ในเชิงคุณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใช้
ประโยชน์เหมาะสมที่สุ ด จากการอนุรักษ์และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้อย่าง
เหมาะสมและผสานรวมกับความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ เพื่อก่อเกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนของ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงประจักษ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า
ปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ รวมถึง
ปัญหาการจัดการพื้นที่ที่ส่ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบในเชิงเวลา เพราะจาก
ปฏิสั มพัน ธ์ของกิจ กรรมต่ าง ๆ ระหว่างประชาชนกับการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และการจัดการพื้น ที่
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นจึงสามารถที่จะเติบโตและเสื่อมสลายไปพร้อม ๆ
กันเป็นวัฏจักรที่เชื่อมโยงกันในอดีตถึงปัจจุบัน

3.2 การออกแบบงานวิจัย
ตารางที่ 3.1 การออกแบบงานวิจัย
แนวคิด
หมวดข้อมูลพารามิเตอร์
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น - การแบ่งเขตการจัดการ
และการจัดการพื้นที่
พืน้ ที่
การกํ า หนดการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น แ ต่ ล ะ
ประเภท

วิธีการเก็บข้อมูล
- สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ อาทิ เช่น
ประชาชน เจ้ าหน้ าที่ อุ ทยานฯ เป็ นต้ น โดยการ
สั ม ภาษณ์ ในบริ บ ทการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น และ
การจัดการพื้นที่ผ่านการพูดคุยและตั้งข้อซักถาม
ของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาอย่างไรในอดีต
ถึงปัจจุบัน
- การลงพื้น ที่สํา รวจภาคสนาม ถ่า ยภาพ
ภาพถ่า ยดาวเทีย มและลักษณะบริบทของการ
ใช้ประโยชน์ ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ ในพื้นที่
ศึกษา

แหล่งข้อมูล
- การสํารวจภาคสนาม
- เจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ
-เจ้าหน้าสํานักงาน
จังหวัดระยอง
- ประชาชน
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
- ภาพถ่ายดาวเทียม
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ฯลฯ

หมายเหตุ
- นําข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิง
กับเอกสารจากแหล่งข้อมูลใน
การวิเคราะห์และประเมิน
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แนวคิด

หมวดข้อมูลพารามิเตอร์

การเปลี่ยนแปลงการใช้ - เชิงพื้นที่
ประโยชน์ที่ดิน
- เชิงเวลา

วิธีการเก็บข้อมูล
- สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ อาทิเช่น
ประชาชน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นต้น โดยการ
สัมภาษณ์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ผ่ า นการพู ด คุ ย และตั้ ง ข้ อ
ซัก ถามของประเด็ น การรุ กล้ํ า พื้ นที่ ธ รรมชาติ
จากปั จ จั ย การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
- การลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม ถ่ายภาพ และ
จดบัน ทึกลั กษณะบริ บทของการใช้ ประโยชน์
ที่ดินในแต่ละพื้นที่ศึกษา

แหล่งข้อมูล
- การสํารวจภาคสนาม
- เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
- ประชาชน
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
- ภาพถ่ายดาวเทียม
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ฯลฯ

หมายเหตุ
- นําข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิง
กับเอกสารจากแหล่งข้อมูลใน
การวิเคราะห์และประเมิน
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แนวคิด

หมวดข้อมูลพารามิเตอร์

วิธีการเก็บข้อมูล

ปัญหาการจัดการพื้นที่

- ค ว า ม ทั บ ซ้ อ น ข อ ง
กฎหมาย
- ความขั ด แย้ ง ของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

- สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ อาทิเช่น
ประชาชน เจ้าหน้ าที่อุทยานฯ เป็นต้น โดยการ
สัมภาษณ์ในบริ บทของปัญหาการจั ดการพื้นที่ที่
ปรากฏ ผ่ านการพู ดคุ ยและตั้ งข้ อซั กถามของ
ปัญหาเกิดจากปัจจัยอะไร

แหล่งข้อมูล
- เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
- เจ้าหน้าทีส่ ํานักงาน
จังหวัดระยอง
- ประชาชน
- ผู้ประกอบการธุรกิจ
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ฯลฯ

หมายเหตุ
- นําข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิง
กับเอกสารจากแหล่งข้อมูลใน
การวิเคราะห์และประเมิน
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3.2.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาทางผู้วิจัยได้เฉพาะเจาะจงพื้นที่เกาะเสม็ด ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การจัดการพื้นที่ ทั้งพบการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่ส่งผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
จั ด การพื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งด้ ว ยการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ ไ ด้ รั บความนิ ย มในการท่ องเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากในแต่ละปีและมีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งยังเป็นสถานที่ที่ทางภาครัฐมียุทธศาสตร์
ในการวางกรอบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ที่ก่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และในเชิงเวลา รวมถึงการบ่ งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
การบริการของระบบนิเวศในเชิงคุณค่า การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางธรรมชาติที่ สามารถกําหนด
กิจกรรมการด้านการจัดการที่เหมาะสมและสร้างความตระหนักต่อคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการปกปูองและอนุรักษ์ โดยรายละเอียดข้อมูลทั่วไปเบื้องต้นที่นํามาวิเคราะห์พิจารณา
มีดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป เกาะเสม็ดเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด
ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่เป็นพื้นที่ในการกํากับดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ปุาและพัน ธุ์พืช เพื่อการคุ้มครอง อนุรักษ์และปกปูองในความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้คงมีสภาพเดิมมิให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนทั่วไป ที่มีค่าควรแก่การสงวนรักษาของประเทศ
2. ที่ตั้งและอาณาเขต อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้า นอ่า วไทย ในท้ องที่ ตํา บลเพ อํ าเภอเมือง และตํ าบลแกลง อําเภอแกลง จั งหวั ดระยอง
(ดังภาพ 3.2 3.3 3.4 และ 3.5 ตามลําดับ) ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร หรือรวม
พื้นที่บกและพื้นที่น้ํา (ทะเล) 81,875 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 12 องศา 31 ลิปดา ถึง 12 องศา
40 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 20 ลิปดา ถึง 101 องศา 35 ลิปดาตะวันออก โดยมีอาณา
เขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดอําเภอเมือง และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
จดทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้
จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก
จดทะเลอ่าวไทย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่ที่ เขาแหลมหญ้า 79 หมู่ 1
ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช., 2558)
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ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งของจังหวัดระยอง ประเทศไทย
ที่มา : http://the-riders.com/HAPPENINGS.html
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ภาพที่ 3.3 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ที่มา : http://xn--o3caaagod8cg2bo8gj8cvkf8d4cc.blogspot.com/2017/11/blogpost_3.html

ภาพที่ 3.4 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช. เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด [แผนที่]. สืบค้นจาก
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1034
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ภาพที่ 3.5 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ด
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
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3. ลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จัดเป็นอุทยานที่ผสม
กันระหว่าง 2 ประเภท คือ ประเภทชายฝั่งทะเลและประเภทหมู่เกาะในทะเล ซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหินแกรนิตบริเวณเขาแหลมหญ้าและเขาเปล็ด ที่มีความสูงจาก
ระดับ น้ําทะเลปานกลางประมาณ 108 เมตร มีช ายหาดลาดและน้ําทะเลตื้นตลอดจนแนวยาว
ประมาณ 12 เมตร เรียกว่า หาดแม่รําพึง (ดังภาพ 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 และ 3.11 ตามลําดับ)
ส่วนลักษณะภูมิป ระเทศของเกาะเสม็ด ประกอบด้ว ยภูเขาและเนินเขาเตี้ ยๆ บริเวณเขา
กระโจม เขาพลอยแหวนและเขาพระเจดีย์ ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 79 112 เมตร บริเวณที่มีความลาดชันมากจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด แต่บริเวณมีความลาดชัน
น้อยจะอยู่ทางทิศตะวั นออกและมีหาดทรายยาวตลอดแนวทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ที่มีความ
ยาวถึงท้ายเกาะประมาณ 6,500 เมตร ส่วนบริเวณที่มีเนินเขาไม่สูงมากจะอยู่ทางตอนกลางของเกาะ
เสม็ด มีที่ราบที่เป็ นที่ตั้งของบ้านเรือนประชาชนอยู่ตามริมฝั่งชายหาดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก ส่วนทางทิศใต้บริเวณปลายแหลมของเกาะ มีเกาะเล็กๆอยู่ ประกอบอีก 3 เกาะ คือ
เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และหินขาว นอกจากนี้ยังมีเกาะในทะเลใกล้ชายฝั่ง รวม 8 เกาะ คือ เกาะ
ปลายตีน เกาะเกล็ดฉลาม เกาะขาม เกาะกรวย เกาะกุฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะทะลุ และเกาะยุ้ง
เกลือ

ภาพที่ 3.6 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะเกาะเสม็ด ด้านทิศเหนือ
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
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ภาพที่ 3.7 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะเกาะเสม็ด ด้านทิศตะวันออก
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด

ภาพที่ 3.8 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะเกาะเสม็ด ด้านทิศตะวันตก
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
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ภาพที่ 3.9 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะเกาะเสม็ด ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด

ภาพที่ 3.10 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะเกาะเสม็ด ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
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ภาพที่ 3.11 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะเกาะเสม็ด ด้านทิศใต้
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
4. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเกาะเสม็ด อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ต่าง ๆ ที่พัดผ่าน
ประเทศไทย ตามฤดูกาล คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดมาจากประเทศจีน ส่งผลให้มีอากาศ
เย็นและแห้งแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดมา
จากทะเลและมหาสมุทรอินเดีย จึงทําให้พัดพาความชื้นรวมถึงฝนมาด้วย โดยมีฝนตกทั่วไปตั้งแต่
เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม ส่วนในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนมาก
ตามฤดูกาลปกติ
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5. ลักษณะพืชพรรณ
ลักษณะพืชพรรณของเกาะเสม็ด สามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะทางสังคมพืช คือ ปุาดิบแล้ง
(Dry evergreen forest) และปุาชายหาด (Beach forest) ดังนี้
1) ปุาดิบแล้ง (Dry evergreen forest) เป็นลักษณะทางสังคมพืชที่พบตั้งแต่ระดับความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 100 เมตร ไปจนถึง 800 เมตร และมีการกระจายอยู่ทั่วไป มี
พรรณไม้ทั้งไม้ผลัดใบและไม้ไม่ผลัดใบเจริญเติบโตผสมกันในสัดส่วนที่พอ ๆ กัน ปุาดิบแล้งโดยทั่วไปมี
เรือนยอดไม้ปกคลุมต่อเนื่องกันโดยตลอด สภาพปุาค่อนข้างโปร่ง มีพรรณไม้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ปะปนกระจายอยู่โดยทั่วไป (ดังภาพ 3.12)

ภาพที่ 3.12 ลักษณะปุาดิบแล้งของเกาะเสม็ด
ที่มา :
https://www.taradplaza.com/_tarad/_templates/b/_modules/view_image2.php?s
hopurl=cleansafety&picname=http://img.tarad.com/shop/c/cleansafety/imglib/spd_20110103175735_b.JPG
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2) ปุาชายหาด (Beach forest) มีลักษณะการเจริญเติบโตบริเวณชายหาด โขดหินริมทะเล
พรรณไม้ที่เจริญเติบโตในบริเวณนี้ สามารถปรับตัวทนไอทะเลและทนดินเค็ม (ดังภาพ 3.13) รวมถึง
เจริญเติบโตได้ดีในดินทราย จึงมีสังคมพืชไม่หลากหลายเท่ากับลักษณะปุาชนิดอื่นๆ มีพรรณไม้ตั้งแต่
ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง ส่วนขนาดใหญ่มีพบบ้างแต่ไม่มาก

ภาพที่ 3.13 ลักษณะปุาชายหาดของเกาะเสม็ด
ที่มา : http://travel.sanook.com/948374/
6. ลักษณะธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของเกาะเสม็ด มีลักษณะเป็นหินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ที่มีอายุเก่าแก่
ประมาณ 286 – 360 ล้านปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินแปร มีลักษณะที่ ปรากฏเด่นชัด คือมีแถบสีของแร่ ที่
เกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติ (ดังภาพ 3.14) อีกทั้งยังมีสายแร่ควอตซ์แทรกตัว โดยทั่วไปอยู่
ด้ว ย เป็ น หิ น แปรเกรดสู ง ที่มี ความแข็ง มากที่ ก่อ เกิด เป็ นลั กษณะภู เขาสู ง ได้แ ก่ หิ น ไบโอไทไนต์
หินฮอร์นเบลนด์ไนส์ หินควอตซ์ไมกา-ชีส หรือหินควอตซ์-ไคยาไนส-ชีส ที่มีการแปรสภาพรุนแรง

51

ภาพที่ 3.14 ลักษณะธรณีสัณฐานของเกาะเสม็ด
ที่มา : http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock
/2012/05/E12045473/E12045473.html
3.2.2 กรอบเวลาการศึกษา
ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากับปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อเกาะเสม็ด ทาง
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การแบ่ ง เป็ น ช่ ว งของกรอบเวลาการศึ ก ษาที่ ส ามารถเห็ น ถึ ง ปรากฏการณ์ ข องการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตลอดช่วงระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2545 - 2560) จากผลกระทบที่มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรืออาจมองในมุมของปัญหาที่เป็นผลกระทบด้านลบของเกาะ
เสม็ดจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเหตุการณ์หรือปัญหาที่สําคัญที่สามารถนํามาวิเคราะห์
พิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ที่มีผลสะท้อนกลับทําให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงไป
จากเดิมทางระบบนิเวศและปัจจัยอื่น ๆ เป็นต้น โดยช่วงเวลาศึกษาโดยสังเขปตามกรอบเวลาที่ได้
กําหนดจากปัญหาสําคัญของเกาะเสม็ด ปัญหาการจัดการพื้นที่จากการรุกล้ําพื้นที่ทางธรรมชาติและ
กําหนดจากการเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ ของพื้นที่ศึกษาในปัจจัยที่
สําคัญดังกล่าว
ประเด็นที่ผู้วิจั ยให้ ความสนใจและนํามาวิเคราะห์พิจารณาดังกล่าวนั้น ทําให้เกิดแนวคิด
เริ่ ม ต้ น ในการวิ จั ย ศึ ก ษาจากบริ บ ทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการจั ด การพื้ น ที่ ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงการนําไปสู่ความเหมาะสมของการจัดการที่ก่อให้เกิด
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ความยั่งยืนในเกาะเสม็ดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับบริบทอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กัน

3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัย
ที่มีในการแสวงหาความจริงของข้อค้นพบและความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ
พื้นที่ที่เกิดขึ้นและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) โดยการลงพื้นที่
ภาคสนามสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาเอกสารงานวิจั ย เป็นต้น ในภาพรวมทุกมิติที่
เกี่ยวข้องของผู้วิจัยจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยมีรายละเอียดในการวิจัยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การเก็บ
ข้อมูลกับการวิเคราะห์ ดังนี้
3.3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่รวบรวมได้จากพื้นที่ศึกษา ดังนี้
การสังเกตการณ์จากการสารวจภาคสนามในพื้นที่
การศึ ก ษาสภาพพื้ น ที่ ศึ ก ษาและสํ า รวจภาคสนาม (Field Studies)และการสั ง เกต
(Observation) ในพื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพในบริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่
รวมถึง การเปลี่ ย นแปลงจากการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ด้ว ยการเก็บข้อมูล ด้ว ยการจดบันทึก จําแนก
แยกแยะลั กษณะรูปแบบ การถ่ายภาพ จากปัจจัย การใช้ประโยชน์ โดยรวมในบริบทที่เป็นเนื้อหา
สําคัญ อาทิเช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
เอกสารงานวิจัย แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม
การประยุ กต์วิธี การจากการศึ กษาและอ้างอิ งจากเอกสาร (Documentary Studies)
งานวิจั ย เอกสารทางหน่ ว ยงานราชการที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา รวมกับแผนที่ ภาพถ่า ย
ดาวเทียม Google Earth Pro: Online virtual globes และจากสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ร่วมกับการอ้างอิงเปรียบเทียบจากข้อมูลการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่มุ่งเน้นบริบทที่เป็นเนื้อหาสําคัญ โดยมีการ
ออกแบบโครงสร้างของข้อคําถามหรือประเด็นคําถามหลักที่สําคัญที่สามารถนําไปใช้ในการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดที่มีคําสําคัญเกี่ยวข้องกับ
บริบทของเนื้อหา พร้อมกับมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสํา คัญแต่ละคน
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โดยการขอความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ พร้อมบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกข้อมูลและการขอ
อนุ ญ าตบั น ทึก เสี ย งก่อ นการเก็ บ ข้อ มูล ประกอบด้ว ย ข้อ มูล เบื้องต้นของผู้ ให้ ข้ อมูล สํ าคั ญ (Key
Informant) ความคิดเห็ นเกี่ย วกับ สภาพพื้นที่ที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัญหาการจัดการพื้นที่ รวมถึงการสัมภาษณ์ที่
ครอบคลุ ม ถึ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขในบริ บ ทของการปกปู อ งและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในอดีตและในปัจจุบันในเชิงคุณภาพและทัศนคติจากผู้ที่ให้ข้อมูลสําคัญทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมบนเกาะ
เสม็ด อันนํามาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆและข้อเท็จจริงในเชิงปฏิบัติ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญหรือผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สํ า คั ญ จากภาครั ฐ พิ จ ารณาจากเจ้ า หน้ า ที่ ข องภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จํานวน 6 คน
2.กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากภาคเอกชน พิจารณาจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม/รี
สอร์ท ที่พัก จํานวน 10 คน
3.กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากภาคประชาชน พิจารณาจากประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเกาะ
เสม็ด จํานวน 15 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสําคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารงานวิจัย
บทความและกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จและมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิจัย เป็นต้น เป็นข้อมูลที่
เก็บรวบรวมไว้แล้วในอดีต ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลปฐมภูมิให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของเนื้อหางานวิจัยของผู้ศึกษาหรือวิจัย ใน
บริบทการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ และ
ปัญหาการจัดการพื้นที่
3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาจากข้อมูล ทั้งหมด ที่เป็นข้อมูลแบบอุปนัยที่ตีความสร้าง
ข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนเกาะเสม็ด ทั้งข้อมูลทั่วไปการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การจัดการพื้นที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัญหาการจัดการพื้นที่ เป็นต้น
โดยเป็นกระบวนการที่ดําเนิน ไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการสํารวจภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต เอกสารอ้างอิง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมทุก ๆ มิติ เพื่อการ
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ประเมินให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหางานวิจัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษางานวิจัย ในประเด็นที่ควรให้ความสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินของประชาชนเพราะสามารถมีทั้งคุณค่าในเชิงบวกที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนระบบนิเวศ
และผลเสียในเชิงลบที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัย
ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ และการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะทําให้ผู้วิจัย ได้เข้าใจ รับรู้ถึงการใช้ประโยชน์ ที่ดินของประชาชน โดยเฉพาะ
ความเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่และการตระหนักถึงจิตสํานึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสร้างองค์
ความรู้ของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ ที่ดินและการจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ที่
ทุกส่วนมีปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นดั่งวัฏจักรสะท้อนกลับไปกลับมาเกี่ยวข้องกัน รวมถึงในการ
ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์การศึกษาของผู้วิจัยทั้งยังสนับสนุนความน่าเชื่อถือจากผลงานวิจัยต่าง ๆ
ต่อเติมความรู้ความเข้าใจในบริบทการใช้ประโยชน์ที่สามารถประยุกต์ได้กับพื้นที่ศึกษาอื่น ๆ ที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกันอีกด้วย สู่การส่งเสริมและเสนอแนะแนวทางด้านการจัดการเพื่อการปกปูอง การ
อนุรักษ์ การแก้ไขปัญหา การฟื้นฟูและส่วนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้สนใจทุกภาคส่วน
ผ่านการนําเสนอผลการวิจัยค้นคว้าในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผู้วิจั ย ได้ทําการวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัย (Documentary Studies) ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth Pro:
Online virtual globes แผนที่และจากสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบช่วงเวลา
อดีตกับปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่งรวมถึงตัวผู้วิจัยที่ถือเป็นเครื่องมือในการวิจัยเรื่องนี้ ได้จากการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล
ภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษาเกาะเสม็ด โดยมีการกําหนดประเด็นคําถามและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะจงประเด็นตามบริบทของเนื้อหา เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์จากประชาชนผู้ให้ข้อมูลสําคัญในแต่ละภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
อุทยานฯ ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ที่พัก ผู้ประกอบการร้านค้า ชาวบ้าน ชาวประมง เป็นต้น
จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในบริบทของเนื้อหางานวิจัยตามการเชื่อมโยงที่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ปัญหาการจัดการพื้นที่ในพื้นที่ศึกษาของเกาะเสม็ด
การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้ ได้นําเสนอผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3
ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
ตอนที่ 2. การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด
ตอนที่ 3. ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
โดยจะนําผลการศึกษาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องหรือข้อเท็จจริงใน
แต่ละบริบทของเนื้อหางานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
“อัตลักษณ์ทางธรรมชาติในการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่
ถูกแปรเปลี่ยนในเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของเกาะเสม็ดในเชิงประจักษ์”
ผู้วิจัยได้พิจารณาจากพื้นที่ศึกษา โดยได้ทําการสังเกตด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามที่เกาะเสม็ด
ศึกษาข้อมูลเอกสาร ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ โดยการกําหนดขอบเขตหรือแบ่งพื้นที่ศึกษา ในบริบทและสภาพทางธรรมชาติของลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
4.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด
บริบทโดยรวมนั้น เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามและนับได้ว่าเป็นพื้นที่
ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เกาะเสม็ดตั้งอยู่ในเขตตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเป็นพื้นที่
ในการดําเนินการวางผังเมืองรวมของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง คือ ผังเมืองรวม
เมืองบ้านเพ เกาะเสม็ดอยู่ห่างจากฝั่งเพประมาณ 5.6 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ จาก
พื้นที่อุทยานฯ ทั้งหมด 81,875 ไร่ มีลักษณะของสภาพพื้นที่ราบและภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งประมาณ
80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นภูเขาและปุาไม้ แผนผังการกําหนดใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก
ประเภทด้วยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้มีการ
แบ่งเขตในการกําหนดการใช้ที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่หรือที่ดินได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการจัดการพื้นที่ของอุทยานฯ ได้กําหนดให้พื้นที่เกาะเสม็ดเป็นเขตสีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ ในแผนผังการกําหนดใช้ประโยชน์ที่ดิน (ดังภาพ 4.1) เป็นที่ดินที่กําหนด
ขึ้นตามสภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
กําหนดให้พื้นที่ทั้งอุทยานฯเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้ทั้งหมดและกําหนดให้เป็นตาม
ประกาศให้เกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ในปีพ .ศ.2524 ถือได้ว่าเป็นพื้นที่หรือเขตที่ห้ามมีการ
กระทําการหรื อกิจ กรรมของประชาชนใด ๆ ทั้ งสิ้ น โดยการกํากับดูแลของกรมอุท ยานแห่ งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช หากแต่ในอดีตที่ก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานฯ ได้มีประชาชนได้เข้ามาอยู่
อาศัยก่อนหน้าและประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งประมง ทั้งเกษตรกรรม เรื่อยมาตั้งแต่ในอดีต จึงทําให้
พื้นที่เกาะเสม็ดมีการกําหนดพื้นที่กันออกให้กับประชาชนและรวมถึงพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ราช
พั ส ดุ เ พื่ อ การกํ า หนดหรื อ ออกสิ ท ธิ์ ใ นการถื อ ครองพื้ น ที่ ใ ห้ กั บ ประชาชนและเช่ า ที่ เ ป็ น สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ทําเป็นสัญญาระหว่างธนารักษ์กับประชาชนดั้งเดิมเมื่อปีพ .ศ.2530 ดังนั้นสํานัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองจึงต้องมีการกําหนดการใช้ที่ดินที่แบ่งแยกออกเพื่อสอดคล้องกับ
พื้นที่และการกํากับดูแลของแต่ละหน่วยงานในการจัดการพื้นที่ต่อไป
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ภาพที่ 4.1 แผนผังการกําหนดใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทด้วยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
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เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแต่ละปีที่จะมีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวอย่างมากมายและยังเป็นพื้นที่ที่ มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีธรรมชาติที่โดดเด่นและเป็น
ลักษณะเฉพาะของเกาะเสม็ดมากมาย แต่กิจกรรมต่ าง ๆ มากมายจากประชาชนเกาะเสม็ดและ
นักท่องเที่ยวก็ส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาของเกาะเสม็ดอย่างมากทั้งทางบวกและทางลบ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ดจึงยังคงไม่เป็นรูปเป็นร่างมากเพียงแต่ถูกกาลเวลาพัฒนาจากที่อยู่อาศัยใน
อดีตกลายมาเป็ น แหล่ งท่อ งเที่ย วของจังหวัด ระยองในปั จจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ ดินที่มี มากขึ้ น
ดังกล่าวทางสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองได้มีการจัดทํา แผนที่โครงการวางและจัดทําผัง
พื้นที่เฉพาะเกาะเสม็ด (ดังภาพ 4.2) ขึ้นมาเพื่อการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด
ขึ้น โดยแบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภทที่เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่บนบกและอีก 1 ประเภทที่เป็น
การใช้ป ระโยชน์ พื้น ที่ในทะเล ประกอบด้ว ย 1) ที่ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นน้อ ย 2) ที่ดิ น
ประเภทพาณิช ยกรรมและที่อยู่ อาศัยหนาแน่นมาก 3) ที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและการประมง 4) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้
การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกาะเสม็ดในพื้นที่ศึกษามีลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จําแนกตาม
ประเภทหรือบริบทการใช้ที่ดินของพื้นที่ทั้งสิทธิ์การใช้ที่ดินและสภาพทางกายภาพหรือธรรมชาติ
จนกระทั่งเริ่มมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและสิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ มากขึ้นจากปี พ.ศ. 2530 มาจน
ตลอดถึงปี พ.ศ. 2543 ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นของผู้ประกอบการก่อนจะถึงปี พ.ศ. 2545 ที่
เริ่มมีการตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุดอยู่บริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออก
ของเกาะเสม็ดที่เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย เนื่องจากเป็นบริเวณที่ประชาชนที่เป็นชาวประมงได้เข้ามาอยู่อาศัยและพักแรม
ซึง่ เป็นบริเวณที่มีสภาพทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและอยู่ใกล้กับการเดินทางกลับไป
ยังฝั่งของจังหวัดระยอง จากนั้นจึงมีการตั้งรกรากและอยู่อาศัยเพื่อทําการเกษตรและการประมงใน
เวลาต่อมา ส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีขนาดพื้นที่มากที่สุดคือที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้และที่ดินประเภทที่
โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมงตามลําดับ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ดจึง
เป็ น กิจ กรรมด้านที่อยู่ อาศัยและเพื่อพาณิชยากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการท่องเที่ยวเป็นหลั ก
รวมถึงมีการกระจายตัวของโรงแรมที่พัก บ้านเรือน ร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มากมายตามแนว
ริมขอบทะเลของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด
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ภาพที่ 4.2 แผนที่โครงการวางและจัดทําผังพื้นที่เฉพาะเกาะเสม็ด
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
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การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน จากการกํ า หนดเขตหรือ การจํ า แนกประเภทที่ ดิน ของพื้ น ที่ศึ ก ษา
(บริ เวณท่าเทีย บเรื อและเส้ น ทางสั ญจรหลั ก) ในเกาะเสม็ด สามารถแยกประเภทที่ดินออกได้ 2
ประเภท ประกอบด้วย
1) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เป็นบริเวณที่ที่มีความเป็นชุมชนหรือเมืองเล็ก ๆ มีสถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นทั้งสิ่งปลูกสร้างและประชาชน เริ่มจากด้านบนสุดเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือที่
เป็นท่าเทียบเรือหลั กในการโดยสารของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายและที่ทําการ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและด่านการจําหน่ายตั๋วและบริการด้านกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนแรกที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ และการประมงในบางพื้นที่ มีอาชีพต่าง ๆ เช่น การขับเรือโดยสาร พ่อค้า
แม่ค้า รถรับ จ้างโดยสาร เป็ นต้น อีกส่วนหนึ่ง ติดต่ อไล่ลงมาเป็นบริเวณเส้นทางสัญจรหลั กที่เป็น
เส้นทางมุ่งสู่บรรยากาศทางสังคมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ร้านค้า
โรงแรมที่พักขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ รวมถึงสถานีอนามัย วัด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
โดยเป็นเส้นทางสัญจรที่รถโดยสารผ่านไปสู่จุดบริการหลักที่กระจายสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในเกาะเสม็ด มีการ
จั ด สรรพื้ น ที่ใ นการเป็ น ที่ โ รงแรมที่พั ก ร้ านค้า และพัก อาศั ย กระจายและหนาแน่น มากที่สุ ดของ
เกาะเสม็ด ทั้งนี้ พื้น ที่ มีส ภาพทางธรรมชาติ ที่ เอื้ อต่อ การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในประเภทนี้ มากที่สุ ด
เนื่องจากมีพื้นที่ที่ราบและอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือสะดวกต่อการเดินทางและเป็นพื้นที่เริ่มแรกของ
ประชาชนเกาะเสม็ดในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพจึงส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้มีการขยายตัวของ
ชุมชนอยู่เรื่อย ๆ และมีความหนาแน่นมากที่สุด
2) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้
เป็นบริเวณหรือพื้นที่ติดกับพื้นที่ชุมชนโดยรอบทั้งสองฝั่งที่มีพื้นที่ชุมชนกั้นไว้ตรงกลาง พื้นที่
นี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของเกาะเสม็ดและมีสภาพเป็นเนินลาดชันของภูเขากับปุาไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ที่สร้างคุณค่าต่าง ๆ ทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนเกาะเสม็ดได้
พึ่งพาในอดีตและปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์และสงวนรักษาที่สําคัญของเกาะเสม็ด แต่มีบางพื้นที่ที่มี
การกระจายตัวของปุาไม้หรือถูกแบ่งแยกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่มีการสร้างอาคาร โรงแรม
ที่พักและที่อยู่อาศัยขยายตัวและแทรกตัวตามพื้นที่ปุาและแนวริมของขอบปุา
ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์จากผู้ที่ให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นประชาชนดั้งเดิมของเกาะเสม็ด ทั้งภาค
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ข้อมู ลสําคัญในการนํามาตีความหรือนํามาประกอบการศึกษา
เพื่อรับรู้ถึงข้อเท็จ จริงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้ให้ข้อมูล ที่สําคัญที่เมื่อใน
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อดีตนั้นเกาะเสม็ดเป็นเกาะที่ประชาชนได้ใช้ในการพักอาศัยค้างแรมเพื่อหลบพายุหรืออยู่อาศัยของ
ประชาชนในการประกอบอาชีพชาวประมง บางส่วน มีการสร้างบ้านหรือที่พักเป็นแบบง่าย ๆ และ
สร้ างขึ้น จากไม้เพีย งชั้นเดีย ว ยังไม่มีก ารสร้างที่พักเพื่อการท่องเที่ยวและประชาชนบางส่ว นก็ยัง
ประกอบอาชีพทําไร่มันสําปะหลัง เผาถ่าน ตามบริเวณไหล่เขา โดยสภาพธรรมชาติยังมีมากและดีกว่า
ในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตนั้นคุณค่าจากการใช้ประโยชน์นั้นยังเป็นเพียงแค่ชาวบ้าน สิ่งปลู กสร้างก็
ทําจากธรรมชาติ มีเพียงการทําไร่ที่มีการแทนที่ธรรมชาติด้วยการเกษตรเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่ในอดีตเกาะ
เสม็ดนั้ น ยั งไม่ได้ป ระกาศเป็ น อุทยานแห่ งชาติ ยั งคงเป็นเพียงเกาะกลางทะเลเกาะหนึ่งที่มีพื้น ที่
บางส่วนมีทหารเรือเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลและมีประชาชนหรือชาวประมงมาหาปลาบริเวรรอบ ๆ
เกาะและหมู่เกาะใกล้เคียง นอกเหนือจากนี้จะใช้เป็นที่หลบพายุและพักค้างแรมบ้าง เมื่อหาปลาได้
แล้วก็จะแล่นเรือกลับฝั่ง ซึ่งชาวประมง อายุ 52 ปี และผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นคนดั้งเดิมเกาะ
เสม็ด อายุ 38 ทั้งสองท่านได้กล่าวตรงกันไว้ว่า
เมื่อในอดีตนั้นเกาะเสม็ดเป็นเกาะที่ชาวบ้านใช้พักอาศัยค้างแรมเพื่อหลบพายุและมีอยู่
อาศัย ส่วนใหญ่ทาอาชีพชาวประมง บางส่วน มีการสร้างบ้านหรือที่พักเป็นแบบง่าย ๆ สร้างขึ้น
จากไม้เพียงชั้นเดียวยังไม่มีก ารสร้างที่พักเพื่อการท่องเที่ยวและชาวบ้านบางส่วนก็ยังประกอบ
อาชีพทาไร่มันสาปะหลัง ปลูกข้าว เผาถ่านและหาหอยนางรม ตามบริเวณไหล่เขาและที่ราบเนิน
เขา ซึ่งจะมีเรือมารับซื้อที่เกาะบริเวณอ่าวทับทิม เมื่อมีการเข้ามาของประชาชนมากขึ้นก็มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นซึ่งในตอนนั้นสิ่งปลูกสร้างยังคงเป็นไม้ไผ่และไม้ชนิดอื่นที่หาได้
จากบนเกาะเสม็ดเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย
ต่อมาราว ๆ ในปี พ.ศ. 2517 – 2520 เริ่มเป็นที่สนใจในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกาะเสม็ดตั้งแต่นั้นจวบจนมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการประกาศให้
เกาะเสม็ดเป็ น อุทยานแห่งชาติในลํ าดับที่ 34 ของประเทศไทย แต่ห ลังจากประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้าและหมู่เกาะเสม็ด เมื่อปี พ.ศ. 2524 ภาครัฐได้ให้ประชาชนบนเกาะย้ายมา
อาศัยบริเวณริมเกาะหรือใกล้ชายหาด นับจากนั้นจึงมีการก่อสร้างที่พักสําหรับการท่องเที่ยวมากขึ้นจึง
ทําให้พื้นที่ธรรมชาติจะถูกปรับเปลี่ยนและใช้ประโยชน์มากขึ้นในด้านที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว
จวบจนเวลาผ่ า นมาถึ ง ปั จ จุ บั น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งดั ง กล่ า วจากไม้ ก็ ก ลายเป็ น คอนกรี ต จากชั้ น เดี ย วก็
กลายเป็นมากกว่า 1 ชั้น จากพื้นที่ทําการเกษตรก็เป็นที่พัก เนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายเจ้าของที่และ
การลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อสนองรับกั บการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ทําให้ในปัจจุบัน
บริเวณหน้าด่านหรือท่าเทียบเรือตลอดจนเส้นทางสัญจรหลักบริเวณนี่มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากมาย
และเป็นแหล่งที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุด
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พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประชาชนหนาแน่นและมีการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างสอง
ข้างถนนตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ที่ทําให้พื้นที่ทางธรรมชาติหายไปทีละนิด โดยมีการสอดแทรก
ของสิ่งปลูกสร้างในกลุ่ม ต้นไม้ยืนต้นที่เติบโตในบางช่วงของพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเปิด
ให้บริการเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่พื้นที่ที่คึกคักและมีการขับเคลื่อนทาง
สังคมอยู่ตลอด อีกทั้งความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่กับการใช้ประโยชน์ ที่ดินของสภาพทางธรรมชาติ ที่
เหมาะสมหรือเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดังกล่าวมีการก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ทางสั งคมของประชาชนบนเกาะและนั กท่อ งเที่ ยวในมิติ ด้านสั งคมและการสร้ างรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในมิติด้านเศรษฐกิจ นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนา
ทางด้านวัตถุเท่านั้น แต่อย่างที่กล่าวข้างต้นหากสังเกตจากภาพรวมของคุณค่าทางธรรมชาติในมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้นได้ถูกใช้ประโยชน์ มันได้เลือนรางหรือถูกแทนที่ด้วยวัตถุต่าง ๆ มากมายที่ประชาชน
สร้างขึ้นในเชิงเวลา (ดังภาพ 4.3 4.4 4.5 4.6 และ 4.7 ตามลําดับ)

ภาพที่ 4.3 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2551
ที่มา : http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=542
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ภาพที่ 4.4 ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดในปัจจุบัน
: 15 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 4.5 สะพานและรูปปั้นบริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
: 15 กรกฎาคม 2560
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ภาพที่ 4.6 บ้านเรือนของประชาชนบริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
: 15 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 4.7 ผู้ประกอบต่าง ๆ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
: 9 ตุลาคม 2560
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พื้นที่บริ เวณนี้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและไล่ลงมาทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด มีลักษณะ
ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมเป็น ผืนปุา ภูเขา ที่ราบและเนินที่ไม่ลาดชันมาก รวมถึงลักษณะพื้นที่ที่
เป็นบริเวณกว้างมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สังเกตเห็นบ้านเรือน ที่พัก ร้านค้าและอื่น ๆ ขึ้นอยู่สองข้าง
ทางตลอดแนวถนนมากมายในปัจจุบัน ซึ่งจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นหย่อมของต้นไม้กระจายอยู่
ด้วยและบางช่วงของถนนกับพื้นที่ธรรมชาติตามเนินไหล่เขา โดยตลอดเส้นทางสัญจรหลักบริเวณนี้
สภาพพื้นที่นั้นถูกใช้ประโยชน์กลายเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างชัดเจน (ดังภาพ 4.8 4.9 4.10 4.11 และ
4.12 ตามลําดับ)

ภาพที่ 4.8 พื้นที่ธรรมชาติบางส่วนตามเนินไหล่เขา
: 15 กรกฎาคม 2560

66

ภาพที่ 4.9 ถนนเส้นทางสัญจรหลัก
: 15 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 4.10 สิ่งปลูกสร้าง, อาคาร, สถานที่ต่าง ๆ สองฝั่งถนน(1)
: 9 ตุลาคม 2560
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ภาพที่ 4.11 สิ่งปลูกสร้าง, อาคาร, สถานที่ต่าง ๆ สองฝั่งถนน(2)
: 9 ตุลาคม 2560

ภาพที่ 4.12 เส้นทางสัญจรหลักที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
: 9 ตุลาคม 2560
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ได้วิเคราะห์ผลจาการลงพื้นที่ภาคสนาม
สํ ารวจโดยการสั งเกต การศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ และรวมถึง การ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ของผู้ ให้ ข้ อมู ล สํ า คั ญทํ า ให้ ท ราบถึง ข้ อเท็ จจริ งที่ เ ปรี ย บเที ยบกั บข้ อ มูล อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษางานวิจัยนี้ สามารถทราบถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ด โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อเห็นถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและค้นคว้าหา
ถึงสาเหตุของปัญหาที่มีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น ๆ ในบริบทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของเกาะ
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เสม็ด เนื่องจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมกับการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ในการตอบสนองการใช้ประโยชน์และคุณค่าในด้านต่าง ๆ
4.1.2 การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด จากการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ดซึ่งเกาะเสม็ดเป็น ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล ที่เป็นพื้นที่ในความกํากับดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์
พืช โดยหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาจัดการพื้นที่เกาะเสม็ด โดยแบ่งการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดมี
หน่วยงานของภาครัฐดูแลรับผิดชอบของอุทยานฯ พื้นที่ในความดูแลของสํานักงานธนารักษ์ จังหวัด
ระยองและพื้นที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ (อบต.เพ) ที่มีอํานาจในการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ การบริหารราชการและการปกครองในเกาะเสม็ด ภายใต้การบริหาร 2 ส่วนคือ
การบริหารจัดการส่วนกลางและการบริหารส่วนท้องถิ่น ในการกํากับดูแลการบริหารจัดการพื้นที่ของ
เกาะเสม็ด
การจัดการพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ดที่มกี ารแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ได้มีการจัดทําขึ้น
ของทางอุทยานฯ ก่อนในแต่ละประเภทของเขตการจัดการพื้นที่ (ดังภาพ 4.13) แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม
หรือที่เป็นมาตรฐานและยังคงอยู่ในการหารือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําการแบ่งเขต
การจัดการพื้นที่เกาะเสม็ด โดยลักษณะในการจัดการพื้นที่แต่ละประเภทของเขตต่าง ๆ ในเกาะเสม็ด
ขึ้น โดยแบ่งเขตออกเป็น 9 เขตของการจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 1) เขตบริการ 2) เขตกิจกรรม
พิเศษ 3) เขตฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ 4) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ 5) เขตใช้ประโยชน์ทั่วไป 6) เขตเพื่อ
การพักผ่อนและศึกษาหาความรู้ 7) พื้นที่กันออก 8) เขตหวงห้าม 9) แนวเกาะ การจัดการพื้นที่จาก
การแบ่งเขตที่ดินต่าง ๆ ของพื้นที่ศึกษา (บริเวณท่าเทียบเรือและเส้นทางสัญจรหลัก) ในเกาะเสม็ด
โดยการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 3 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะ
เสม็ด 2) การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดของกรมธนารักษ์ และ3) การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ ซึ่งจะมีการจัดการพื้นที่ตามแต่ละส่วนของหน่วยงานและที่ร่วมจัดการ
เกี่ยวข้องกัน
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ภาพที่ 4.13 การแบ่งเขตการจัดการพื้นที่เกาะเสม็ด
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
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การบริหารจัดการพื้นที่ในการกํากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการแบ่งเขตการจัดการ
พื้นที่เกาะเสม็ดของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 3 พื้นทีซ่ ึ่งได้แบ่งพื้นที่การจัดการ คือ เขตบริการ ที่พื้นที่
ที่มีร้านค้า บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงการบริการต่าง ๆ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ศึกษารวมอยู่กับเขตใช้ประโยชน์ทั่วไป ซึ่งรวมพื้นที่กันออกในพื้นที่ศึกษา (ส่วน
ด้านตะวันออก) และเขตสงวนสภาพธรรมชาติ ที่เป็นพื้นที่ด้านข้างและกระจายเป็นหย่อมพื้นที่ใน
พื้นที่ศึกษา ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ปุาตามแนวเนิ นและสันเขา ซึ่งในส่วนพื้นที่ศึกษาเขตใช้
ประโยชน์ ทั่ ว ไปและรวมพื้ น ที่กัน ออก เขตบริก ารและเขตสงวนสภาพธรรมชาติมีพื้ นที่ ประมาณ
414.78 ไร่ ในพื้นที่ศึกษา มีดังนี้
1) การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาแหลมหญ้ า -หมู่ เ กาะเสม็ ด ในการกํ า กั บ ดู แ ลของการบริ ห าร
ส่วนกลางคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่มีการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติฯ เมื่อปีพ.ศ.2524 มาจนตลอดถึงปัจจุบันของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะเสม็ดทั้งที่เป็นเขตสงวน
สภาพธรรมชาติ เขตบริการ เขตใช้ประโยชน์ทั่วไปและพื้นที่กันออกของพื้นที่ศึกษา ในการกํากับดูแล
และอํานาจในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานฯ ทั้งหมด ซึ่งในส่วนพื้นที่ศึกษาที่เป็นเขตใช้ประโยชน์
ทั่วไปและรวมพื้นที่กันออก เขตบริการและเขตสงวนสภาพธรรมชาติ มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล โดยแบ่งเป็นฝุายบริหาร ในการจัดทําแผน
ของบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน เงินรายได้เพื่อบํารุงรักษาอุทยานฯ เป็นต้น ฝุายจัดการอุทยานฯ
ในการปูองกันปราบปรามการลักลอบกระทําผิด ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น ฝุาย
พัฒนาอุทยานฯ ในการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่และงานโยธา
เป็นต้น
ฝุายวิชาการและนันทนาการ ในการติดต่อประสานงานด้านการวิจัย การบริการการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําไปปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ร่วมกันตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ใน
พื้นที่อุทยานฯ โดยการสั่งการหรืออนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ จะกระทําการใด ๆ ต้องขออนุญาตและ
ได้รับความเห็นชอบจากอุทยานฯ เสียก่อนการดําเนินการ โดยประกอบด้วยพื้นที่อุทยานฯ ที่เป็น
พื้นทีป่ ุาหรือพื้นที่ธรรมชาติ ที่ทําการอุทยานฯ ที่บริการนักท่องเที่ยว หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ และศูนย์
ฝึกอบรมในพื้นที่เกาะเสม็ด เป็นต้น
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2) การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดของธนารักษ์พื้นที่ระยอง
พื้นที่ราชพัสดุ ในการกํากับดูแลของสํานักงานธนารักษ์ จังหวัดระยอง กรมธนารักษ์ ซึ่งถือได้
ว่ากรมธนารักษ์มีฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่รวมพื้นที่ของประชาชนเกาะเสม็ดที่อาศัยอยู่ก่อนการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ฯ ซึ่งการจัดการพื้นที่ในส่วนพื้นที่ศึกษาที่เป็นเขตบริการและเขตการใช้
ประโยชน์ทั่วไปและรวมพื้นที่กันออกในพื้นที่ศึกษา กระทั่งในช่วงหลังปีพ.ศ.2543 ที่มีการกําหนดให้
ประชาชนดั้งเดิมในเกาะเสม็ดที่อาศัยอยู่ก่อนทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับธนารักษ์ 3 ปีต่อสัญญา โดยมี
หน้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการออกและตรวจสอบใบอนุ ญ าตสถานประกอบการ สั ญ ญาเช่ า การ
ตรวจสอบรังวัด อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และอํานาจในการสั่งรื้อถอนสถานประกอบการที่ทําผิด ใน
การบุกรุกพื้นที่ของผู้ประกอบการที่ไม่ได้ทําสัญญาเช่ากับธนารักษ์ ในการเช่าพื้นที่ราชพัสดุที่กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่อุทยานฯ ที่เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เช่าของสถานประกอบการโรงแรม ที่พักต่าง ๆ ในเกาะ
เสม็ด เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีพื้นที่รับผิดชอบในความควบคุมดูแลที่คาบเกี่ยวหรือทับซ้อนกัน กับของ
อุทยานฯ และธนารักษ์พื้นที่ระยอง จึงถือว่าที่ดินดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
3) การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ
พื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ดั้งเดิมในอดีตที่ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ 4 ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง คือบริเวณพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ด ซึ่ง
ในส่วนพื้นที่ศึกษาที่เป็ นเขตใช้ป ระโยชน์ทั่ว ไปและรวมพื้นที่กันออกและเขตบริการ ซึ่งอบต.เพ มี
หน้าที่และอํานาจการกํากับดูแลหรือบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่เกาะเสม็ด โดยการบริหารส่วน
ท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนตําบลเพ (อบต.เพ) ตั้งเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2530 จนกระทั่งกับการมีที่พัก ที่
อยู่อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น โดยในการบริหารด้านการท่องเที่ยวและบริการ การจัดระเบียบ
การส่งเสริมพัฒนาชุมชน ดูแลสาธารณูปโภค การจัดการขยะ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ค่าเข้าเกาะเสม็ดบริเวณท่าเรือ และที่สําคัญคือการจัดเก็บรายได้จากภาษี
โรงเรื อ นและที่ ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น พ .ศ.
2475 และตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ในการควบคุมดูแลและพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ประกอบด้วย
พื้นทีท่ ี่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ท่าเรือ วัด โรงเรียน อนามัย เป็นต้น ส่วนประชาชนบางส่วนที่อยู่
อาศัยกระจายหรือขยายตัวในเกาะเสม็ดนอกเหนือพื้นที่ในการกํากับดูแลของอบต.เพ เป็นประชาชนที่
เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ในอดีตเช่นเดียวกับประชาชนรายอื่น ๆ แต่เป็นการถือครองที่ดินที่อยู่ในพื้นที่
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อุทยานฯ และไม่ได้มีการเช่าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ทั้งยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ในการถื อ
ครองที่ดินในเกาะเสม็ด
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดที่เป็นพื้น ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
หญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ทั้งนี้เพื่อการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในเกาะเสม็ดการอํานวย
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่สําคัญ
ของจังหวัดระยองและประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ อายุ 40 ปี และอายุ 30 ปี ทั้งสองท่านได้
กล่าวตรงกันไว้ว่า
พื้ น ที่ เ กาะเสม็ ด โดยทั้ ง หมดเป็ น ของอุ ท ยานฯ และมี ป ระชาชนได้ อ าศั ย อยู่ ก่ อ นการ
ตรวจสอบ จากนั้นได้เริ่มทาตามนโยบายให้ประชาชนมายื่นการแสดงการครอบครองที่ดิน โดยใช้
เกณฑ์เริ่มต้นของปี พ.ศ. 2545 เป็นหลัก ตามนโยบายทั่วประเทศที่กาหนดโดยรัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในอดีตก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนเข้ามาใช้พัก
อาศัยค้างแรมเพื่อหลบพายุและอยู่อาศัยจากการทาอาชีพชาวประมง ทางอุทยานฯ จึงถือให้เป็นผู้
อยู่ก่อนการตรวจสอบมีเอกสารครอบครองที่ดินก่อนปี พ.ศ. 2545 จากนั้นเริ่มสู่ยุคการเริ่มการ
ตรวจสอบที่ให้ประชาชนเข้ามายื่นเอกสารและยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการครอบครอง
ที่ดินจนถึงปี พ.ศ. 2557 จนกระทั่งเริ่มสู่ยุคการบุกรุกของภาคเอกชน ผู้ประกอบการและ
ประชาชน ได้ มี ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ธ รรมชาติ แ ละพื้ น ที่ เ กิ น กว่ า ก าหนดและเกิ น จากพื้ น ที่ ที่ ไ ด้
ครอบครองตลอดจนมาถึงในปัจจุบัน จึงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เรื้อรังตลอดมา
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ของ
พื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ดนั้น ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย สร้างสถานประกอบการต่าง ๆ ที่พักหรือโรงแรม การ
ประกอบอาชีพประมงซึ่งบริบทเหล่านี้ล้วนมีความหลากหลายตามแต่ละบริบทของปัจจัยหรือพื้นที่ที่
เป็นตัวกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นทีข่ องพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแตกต่างกันไป

4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด..............
“หากทรัพยากรธรรมชาติมีมากและเอื้อต่อการตักตวง คงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา
ธรรมชาติได้กําหนดให้เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ หากเพียงมนุษย์จะทําเช่นไรให้การใช้
ประโยชน์นั้นไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติให้สูญสิ้น”
การศึกษาโดยการลงพื้นที่สํารวจด้วยการสั งเกต เอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะเสม็ดมี โดย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจาการลงพื้นที่ภาคสนามสํารวจโดยการสังเกต การศึกษาจากเอกสารงานวิจัย
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และการสั มภาษณ์ เชิงลึ กของผู้ ให้ ข้ อมูล สํ าคั ญ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ป รากฏชัด เจนและ
ความสัมพันธ์จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นทีศ่ ึกษาในเกาะเสม็ด
ผลกระทบที่ปรากฏเด่นชัดมากที่สุดในพื้นที่ศึกษานี้คือตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือและเส้นทาง
ถนนสัญจรหลัก นับเป็นปัญหาสําคัญที่ยาวนานและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินมาตลอดกับการรุกพื้นที่ธรรมชาติเพื่อสนองการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกินจากกฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ถือครองพื้นที่ ซึ่งมีการรุกพื้นที่เพื่อทําโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร การต่อ
เติมอาคารที่พักหรือแม้แต่การตั้งเตียงชายหาดเกินพื้นที่กําหนด ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ ของการก่อให้เกิด
ผลกระทบจากการใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พื้ น ที่ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด จากปั จ จั ย แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคลและการเติบโตด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ทําให้พื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ปุาของเกาะเสม็ดถูกรบกวนหรือถูกทําลายทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทีด่ นิ จนเกิดการกระจายแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็นหย่อม ๆ และถูกทําลายหรือหายและหมด
ไปเรื่อย ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามบริบทของการใช้ประโยชนที่ดิน
พื้นที่ศึกษาของงานวิจัยนี้ถือเป็นพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่มากที่สุด ซึ่งในอดีต
จนถึงปัจจุบันเพื่อการสนองตอบของประชาชนทั้ง จากการเป็นที่อยู่อาศัย การเกษตรและสู่การการ
ท่องเที่ยว รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลาอยู่ตลอดต่อเนื่องที่สะท้อนกลับไปยังประชาชนบาง
กลุ่ม บางอาชีพที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติในการประกอบอาชีพ อาทิเช่น เผาถ่าน มันสําปะหลัง เป็นต้น ที่
ต้องเปลี่ ยนแปลงอาชีพไปตามกาลเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อลั กษณะที่ปรากฏทาง
กายภาพของพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งการรุกพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ปุาเพื่อเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่
อาศัยหนาแน่นมากขึ้นดังกล่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และเชิงเวลาตลอดระยะเวลาจาก
อดีตจวบจนปัจจุบัน (ดังภาพ 4.14)
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ภาพที่ 4.14 บริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์มากที่สุด
ที่มา https://pantip.com/topic/32013259

4.2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงยุคเริ่มการตรวจสอบ (พ.ศ. 25452557)…………………………………………………………………………………………………………
การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงยุคเริ่มการตรวจสอบที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียมและ
จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณนี้ พบว่า เริ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่องเป็นการแทนที่ธรรมชาติดั้งเดิมที่เป็น พื้นที่ปุากระจายเป็นหย่อม
เป็นจุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและการขยายตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภาพถ่ายดาวเทียมนั้น
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ท่าเทียบเรือยังคงเป็นแค่
สะพานคอนกรีตในการจอดเรือโดยสารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
ที่ปรากฏส่วนใหญ่จะอยู่ตามบริเวณท่าเรือจะมีการกระจุกตัวของประชาชนมากกว่าบริเวณอื่นในพื้นที่
ศึก ษาทั้ ง อาคาร บ้ านเรื อ น ที่ พั ก เป็ นต้ น ที่ มี ความเป็ น เมื อ งหรื อชุ ม ชนมากขึ้ น ส่ ว นตลอดแนว
เส้ น ทางสั ญจรหลั กก็มีการกระจายตัว ของประชาชนอยู่บ้าง (ดังภาพ 4.15) ซึ่งยังคงมี อยู่น้อยไม่
หนาแน่นมากแต่สามารถเห็นได้ว่าแนวเส้นทางสัญจรหลักทั้งสองข้างทางที่บางส่วนของพื้นที่ยังมีพื้นที่
ปุาหรือกลุ่มต้นไม้อยู่ด้วยตามเส้นทางดังกล่าว
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หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเริ่ ม มี ก ารตรวจสอบเอกสารของประชาชนที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ ดั้ ง เดิ ม
ที่ประกอบการต่าง ๆ โดยให้ประชาชนมายื่น การแสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้เกณฑ์ปี พ.ศ. 2545
ซึ่ ง การตรวจสอบได้ ทํ า การตรวจสอบขึ้ น ในช่ ว งเวลาขณะนั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ สํ า คั ญ คื อ
กรมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ดในการกํากับดูแล ดูเอกสาร ระหว่างการตรวจสอบ
และรอการตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนอีกที โดยเป็นช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เริ่มมีการตรวจสอบสิทธ์ของประชาชน

ภาพที่ 4.15 ภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือและเส้นทางสัญจรหลักปี
พ.ศ. 2546
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
4.2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงยุคบุกรุก (พ.ศ. 2557-2560)
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ในช่วงยุคบุกรุกที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียมและจากผู้ให้
ข้อมูลสําคัญบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณนี้ พบว่า บริเวณท่าเรือมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมแทนที่ท่าเทียบเรือของเก่าเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นและมีการปรับปรุง
บริเวณโดยรอบเพิ่มเติมและมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากจากเดิมในบริเวณใกล้เคียงกันที่จากเดิมมีการ
กระจุกของประชาชนบริเวณนี้มากอยู่แล้ว โดยมีการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้นจากเดิมตามแนว
เส้นทางสัญจรหลักได้ขยายตัวไปทางด้านขวาและด้านซ้ายของพื้นที่ บริเวณนี้และได้ขยายตัวรุกล้ํา
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พื้นที่ปุาเพื่อเป็นพื้นที่พาณิชยากรรมต่าง ๆ หรือโรงแรมที่พักมากพอกับการเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า
ทั่วไปกลายเป็นแนวสิ่งปลูกสร้างที่มีมากและหนาแน่นขึ้นที่อยู่ทั้ง 2 ฝั่งเส้นทางสัญจรหลักตลอดแนว
มีการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่แทรกตัวในพื้นที่ปุามากขึ้นจึงเหลือเพียงแค่กลุ่ม
ต้นไม้บางส่วนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงปีพ.ศ.2545-2557 ประกอบกับบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มี
การอยู่อาศัยของประชาชนมาก่อนจึงเป็นแหล่งชุมชนที่สามารถขยายตัวได้ขนาดใหญ่หรือมีประชาชน
อาศัยอยู่มากที่สุด (ดังภาพ 4.16) ซึ่งคุณค่าการใช้ประโยชน์ ที่ดินจึงถูกกําหนดให้เป็นที่อยู่อาศัย มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลาย โรงแรมที่พักและกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากกว่าปัจจัย ด้าน
อื่น ๆ ทั้งยังทําให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของประชาชนถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความหนาแน่นมาก
ที่สุดในเกาะเสม็ดบริเวณนี้

ภาพที่ 4.16 ภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือและเส้นทางสัญจรหลักปี
พ.ศ. 2560
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
ในการการจัดการประชุมได้มี รายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เป็นกรรมการ รวมถึงผู้ร่วมประชุมและประชาชนเกาะเสม็ดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม จากข้อชี้แจง กอ.รมน. จังหวัดระยองและ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้ดําเนินการจัดระเบียบบนพื้นที่เกาะเสม็ดจากการได้
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ลงพื้นที่เพื่อการจัดระเบียบสิ่งก่อสร้าง อาคารและสถานประกอบการที่รุกล้ําพื้นที่อุทยานฯ ได้พบมี
ปัญหาการรุกพื้น ที่ธ รรมชาติ มาอย่างยาวนาน จากการสํ ารวจและจัดระเบี ยบได้พบสิ่งปลู กสร้าง
อาคารและสถานประกอบมากมายได้ทําผิดรุกล้ําหรือถือครองที่ดินเกินจากขอบเขตข้อกําหนด
ภาครัฐ กอ.รมน. จังหวัดระยองและอุทยานฯ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 พื้นที่ เป็นพื้นที่สี
แดง คือ พื้นที่ที่จําเป็นต้องรื้อถอนออกจากพื้นที่ทั้งหมด มีผู้ประกอบการจํานวน 13 ราย อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง จํานวน 33 หลังและพื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ที่ไม่ต้องรื้อถอนมีกรมธนารักษ์ให้เช่าไม่เกิน
กําหนดที่กรมปุาไม้กําหนดไว้ มีผู้ประกอบการจํานวน 33 ราย อาคารและสิ่งปลูกสร้างจํานวนทั้งหมด
83 หลัง ได้ดําเนิ นการทําสัญญา MOU ระหว่างคณะทํางานและผู้ประกอบการ จะต้องชําระ
ค่าตอบแทนกับอุทยานฯ และห้ามทําการซ่อมแซมต่อเติมเพิ่มจากเดิม ทั้งนี้การดําเนินการจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืชก่อน ซึ่งจาการดําเนินการดังกล่าวที่
ภาครัฐได้จริงจังกับการจัดระเบียบและการลงพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาการรุกล้ํา
พื้นที่ธรรมชาติที่เป็นผลกระทบของเกาะเสม็ดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากอดี ต สู่ ปั จ จุ บั น ดั ง กล่ า วก็ เ พื่ อ ตอบสนองการ
ท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนจากพื้นที่ปุาหรือธรรมชาติต่าง ๆ สู่พื้นทื่ที่อยู่อาศัย
พื้นที่เกษตรกรรมและการแปรเปลี่ยนเพื่อการท่องเที่ย วเป็นหลักเพราะสามารถสร้างรายได้มากกว่า
ซึ่งจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะเห็นถึงความสัมพันธ์เรื่อยมาว่ามีบริบทของอะไรบ้างที่มีมาในอดีต
แม้ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นที่เชื่อมโยงถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบต่าง ๆ และความสัมพันธ์จากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับ ซึ่งเหตุผลโดยมากก็เพื่อการ
เติบโตและพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว รวมถึงบางอย่างของกิจกรรมของประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ผิดพลาดย่อมส่งผลต่อธรรมชาติและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ทําให้เกิดการปรับตัว
หรือความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อยังคงให้ทุกอย่างอยู่ต่อไปได้ แต่เมื่อผลของการกระทํานั้น
กระทบกับธรรมชาติโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ก่อเกิดผลกระทบระยะยาวหรือในทางกลับกันอาจ
กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
“การพัฒนาและเติบโตที่ต้องอาศัยกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมควบคู่กับการตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
การศึกษาโดยการลงพื้นที่สํารวจด้วยการสังเกต เอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะเสม็ดมี โดย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจาการลงพื้นที่ภาคสนามสํารวจโดยการสังเกต การศึกษาจากเอกสารงานวิจัย
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และการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยพิจารณาจากปัญหาสําคัญที่ปรากฏชัดเจนและ
ความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่ในพื้นทีศ่ ึกษาในเกาะเสม็ด
การจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดที่มีการแบ่งอํานาจหรือบทบาทหน้าที่รับผิดชอบออกไปตามแต่
ละส่ ว นของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ทั้ ง ส่ ว นพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด ส่วนพื้นที่กรมธนารักษ์และส่วนพื้นที่อบต.เพในการกํากับดูแลต่าง ๆ
ของการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด (ดังภาพ 4.17 และ 4.18 ตามลําดับ) ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่
เกาะเสม็ดได้ถูกจัดการพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอดแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนอีกทั้งมีการ
อยู่ของประชาชนในการทําอาชีพประมงจนพื้ นที่ต่าง ๆ ได้ถูกนําไปใช้ในการประกอบอาชีพมากมาย
ตามแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม จนกระทั่งเกาะเสม็ดได้ถูกกําหนดเป็นพื้นที่อุทยานในการกํากับดูแลของ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดที่มีความชัดเจนมากขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่
เริ่ มมีบ ทบาทมากขึ้นในเกาะเสม็ด แต่ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนยังคงไม่มีความชัดเจนในการ
จัดการพื้นที่เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนการจัดการพื้นที่มาแต่เดิมรวมถึง การกํากับดูแลและพื้นที่
รับผิดชอบทับซ้อนกันในพื้นที่เกาะเสม็ดที่ไม่มีขอบเขตหรือเส้นแบ่งแดนที่ชัดเจน
ในอดีตที่ไม่มีการกํากับดูแลมาแต่เริ่มก่อนการมาอยู่อาศัยของประชาชนและการจัดการพื้นที่
ที่ปล่อยปละละเลยและไม่จริงจังในการดําเนินการต่าง ๆ จึงสะสมเป็นปัญหามากมายในเกาะเสม็ด ทั้ง
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทําให้ภาคเอกชนต่างมาลงทุนทําที่พักเพิ่มและพื้นที่ต่าง ๆ ในเกาะเสม็ดก็ถูก
นํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่มากขึ้นและในระยะหลังจากการที่ภาคส่วนต่าง ๆ เริ่มจะมีบทบาทหรือ
แสดงถึงการบริหารจัดการที่ยึดเอากฎหมายหรือมาตรการของตนเองเป็นหลักและส่วนสําคัญ อย่าง
หนึ่ง ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อพื้นที่ธ รรมชาติหรือพื้นที่ปุาที่ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินหรื อการจัดการพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง คือ การไม่ตระหนักรับผิดชอบต่อการ
กระทําที่เป็นอยู่และยังแสวงหาผลประโยชน์จากการที่เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
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ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงพื้นที่ในการกํากับดูแลของอุทยานฯ (เกาะเสม็ด) กรมธนารักษ์และอบต.เพ
ที่มา : ฐานข้อมูลของ Google Earth Pro. (2016). virtual globes [แผนที่]. สืบค้นจาก
https://www.google.com/maps/place/เกาะเสม็ด
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้กล่าวว่า ปัญหาที่เป็นเหตุผลสําคัญในการบริหารการจัดการพื้นที่ต่าง ๆ
รวมถึงการประกอบธุรกิจในกิจกรรมต่าง ๆ นั้นที่เกิดเป็นปัญหาการจัดการพื้นที่ที่ไม่เคยมีกําหนดขึ้น
ชัดเจนและไม่มีขอบเขตแน่นอนในการกํากับดูแลพื้นที่ที่ทับซ้อนในเกาะเสม็ดอย่างยาวนานและแก้ไข
ไม่ได้ รวมถึงการทํางานที่ต่างฝุายต่างสนใจแต่ของตนเองไม่ให้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ซึ่งทั้ง
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ อายุ 58 ปี ผู้ประกอบการโรงแรม อายุ 38 ปี และประชาชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
กล่าวตรงกันว่า
เกาะเสม็ดได้ขาดพื้นที่ในการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุน ขาดกาลังคนหรือเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ที่พร้อมอย่างเพียงพอ ขาดการจัดการที่มีระบบและ
ไม่ดีมากพอต่อการจัดการพื้นที่ ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวก รวมถึงผู้นาชุมชนหรือภาครัฐอ่อนแอไม่ลึกและไม่ลงพื้นที่ ภาคประชาชนบางรายไม่มี
เอกสารยืนยันสิทธิที่อยู่อาศัยเดิม มีจานวนมากขึ้นและมีประชากรแฝงมากขึ้นที่เข้ามาทางานและ
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการมีอ้างสิทธิในการถือครองที่ดิน การเปลี่ยนมือเจ้าของและการรุกล้า
พื้นที่ธรรมชาติมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้จึงเกิดเป็นความขัดแย้ง
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ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดเหล่านี้สามารถจําแนกสาเหตุสําคัญได้ 2 ประการ ได้แก่
ความทับซ้อนของกฎหมายและความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
4.3.1 ความทับซ้อนของกฎหมาย
ปัญหาสําคัญที่เป็นปัจจัยของผลกระทบของเกาะเสม็ดที่มีมาตั้งแต่อดีตคือตั้งแต่เริ่มประกาศ
เป็นอุทยานฯเมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งในอดีตมีประชาชนอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ก่อนหน้าแล้ว
จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่เริ่มมีการก่อสร้างอาคารที่พักมากขึ้นพร้อมกับมีการทําสัญญาเช่าที่
ราชพัสดุที่กําหนดให้ 3 ปีต่อสัญญาของประชาชนที่อยู่ดั้งเดิมกับธนารักษ์ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาจึง
เริ่มมีการเปลี่ยนมือของเจ้าของที่ไม่ใช่คนดั้งเดิมของที่ดินที่ครอบครองและผู้ประกอบการอาคารที่พัก
ต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการให้เช่า การขายและแบ่งขายพื้นที่ให้เจ้าของใหม่ซึ่ง การบังคับใช้กฎหมาย
ของทั้งอุทยานฯ ธนารักษ์และอบต.เพ ในอดีตที่ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบและที่ขาดความเข้มงวดหย่อน
ยานในการตรวจสอบจึ ง ไม่ ท ราบถึ ง การกระทํ า ผิ ด จึ ง ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการ
ดําเนินคดีกับผู้ กระทําผิดในพื้นที่อุทยานฯ ผู้ที่กระทําผิดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่มากขึ้นเรื่อยมา กระทั่งเมื่อเริ่มมี
การตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2557 ที่ให้ประชาชนยื่นเอกกสาร
สิทธ์ครอบครองของตนเอง
การกํ า กั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการใช้ ก ฎหมายยึ ด เอากฎหมายของแต่ ล ะ
หน่วยงานยึดถือเป็นข้อกําหนดในการจัดการพื้นที่หรือระเบียบมาตรการของตนเองในการดําเนินงาน
จึงไม่มีข้อยุติหรือการไม่ยอมกันในข้อตกลงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและการดําเนิ นงานที่ล่าช้าในการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดระเบียบอาคารของผู้ประกอบการที่หลักฐานไม่ถูกต้องหรือ
การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิสัญญาเช่า การถือครองในพื้นที่เกาะเสม็ดที่มีมาแต่เดิม ซึ่งแม้ว่าจะมีการ
ตรวจสอบและสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางแห่งและวัดพื้นที่ แต่ก็มีหลายอย่างยังคงมีการดําเนินการ
ล่าช้าของคณะทํางานที่บัง คับใช้กฎหมายในการลงโทษและควบคุม ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งต่อมามี
การขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ประกอบการที่เพิ่มจาก 5 หลังเป็น 10 – 20 หลัง การเปลี่ยนถ่ายมือ
เจ้าของผู้ประกอบการที่ภาครัฐไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบมาแต่อดีตจนกลายเป็นความอ่อนแอของทาง
ภาครัฐปล่อยให้เกิดขึ้นและละเลยทั้งการเช่าพื้นที่ การก่อสร้างที่พักหรือโรงแรมขึ้นมาใหม่และการจัด
ระเบียบด้านอื่น ๆ รวมถึงพื้นที่อุทยานฯมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแต่เดิมทั้งธนารักษ์จังหวัดระยอง
และอบต.เพ จึงเกิดเป็นพื้น ที่ทับซ้อนของกันและกันในการใช้กฎหมายที่เหมาะสมและไม่ชัดเจนใน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
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การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานฯ ตามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2504 ในหมวดที่ 3 เรื่องการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่ งชาติ มาตรา 16 ที่ห้ามมิให้
บุคคลใด ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมถึงการก่อสร้าง แผ้วถาง เผาปุา ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
แต่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของผู้ประกอบการหรือประชาชนที่เข้ามาอยู่ใหม่หรือเปลี่ยนมือ
เจ้าของจากประชาชนที่อยู่ดั้งเดิมก่อนการประกาศให้เกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติ รวมถึงการที่
ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุจากธนารักษ์จังหวัดระยองที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานฯ และยังเป็น
กฎหมายทับ ซ้อนกัน ของ 2 หน่ว ยงานที่อุทยานฯ ยึดเอาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ
พ.ศ. 2504 ส่วนธนารักษ์ยึดเอาตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ปัจจุบันจึงเป็นแค่เพียงการ
หารือและการตรวจสอบเบื้องต้นในการจัดระเบียบต่าง ๆ ของการถือครองที่ดินและการเช่าที่ราชพัสดุ
กับธนารักษ์และการรุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติของผู้ประกอบบางรายที่ได้ทําการรื้อถอนและดําเนินการตาม
กฎหมายของอุทยานฯ เท่านั้น (ดังภาพ 4.18) ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายชัดเจนแต่ทาง
อุทยานฯและภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
4.3.2 ความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่และทรัพยากรของเกาะเสม็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ นิยมของนักท่องเที่ยวจึงทําให้การ
พัฒนาและเติบโตที่รวดเร็วเพื่อสนองการท่องเที่ยว เกาะเสม็ดจึงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย
ประชาชนมี ก ารค้ า การลงทุ น และการขยายตั ว ของอาคารที่ พั ก สถานบั น เทิ ง เพื่ อ เก็ บ เกี่ ย ว
ผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นจึงทําให้เกิดการบุกรุกและการรุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติในการ
เป็นที่พัก โรงแรมหรือกระทั่งที่อยู่อาศัยของประชาชนเดิมและประชาชนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในการเป็น
แรงงานจนกลายเป็นปัญหาสําคัญของการจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่เกาะเสม็ด
และทรัพยากรที่เอื้อประโยชน์มากมายทําให้ ผลประโยชน์เหล่านั้นถูกนํามาใช้อย่างมากมายในการ
แข่งขันกันด้านการท่องเที่ยวที่ต่างฝุายต่างตักตวงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่และขยายพื้นที่การ
ประกอบการออกไปเกินกว่าที่กําหนดหรือเกินกว่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ มีการ
ต่อเติมอาคารสร้างอาคารและสร้างที่อยู่อาศัย อาทิเช่น
การที่เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีสิ่งอํานวยสะดวกต่าง ๆ
จากผู้ประกอบต่างมากมายจึงส่ง ผลให้ผลประโยชน์ที่เติบโตและพัฒนาไปกับการท่องเที่ยวที่ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่เริ่มมากขึ้นและชัดเจนตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมากระถึงปี พ.ศ. 2560 ที่
เริ่มมีการขยายตัวหรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นจนกระทั่งเป็นการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ ทําให้มี
แนวโน้มที่เป็นปัญหาต่อการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ดที่เรื้อรัง มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งเริ่มมีการบุกรุก
มากขึ้นเรื่อย ๆ ของผู้ประกอบการต่าง ๆ เพราะผลประโยชน์มากมายเพื่อการสนองการท่องเที่ยวของ
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ทุกภาคส่วนและการขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ของทุกภาคส่วนเพราะยังคงแบ่ง
พรรคแบ่งพวกที่ต่างฝุายไม่ยอมกันในผลประโยชน์ของตนทั้งการประกอบอาชีพสู่ความขัดแย้งในกรณี
ที่ทํากินและที่อยู่อาศัยที่เป็นข้อถกเถียงที่สรุปยังไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ม ากขึ้ น เพราะพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ ถู ก บุ ก รุ ก หรื อ ขยายเกิ น ขอบเขตครอบครองได้
เปลี่ยนเป็นสิ่งปลูกสร้างและอื่น ๆ ที่ตอบสนองผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ดังจะกล่าวถึงความ
ขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
พื้นที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นจึงเป็นแหล่ง
ชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของภาคประชาชนและการประกอบธุรกิจ ของภาคเอกชนมากมาย ซึ่งเมื่อการ
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆจากจํานวนคนที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดของเสียตามมาและนั่นคือน้ําเสียที่
เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีบางส่วนไม่ได้ถูกปล่อยไปเก็บกักในระบบกําจัดรวมที่เดียวแต่
มีก ารปล่ อยปะให้ ไหลผ่ า นลงสู่ ท ะเลบริ เ วณหาดทรายแก้ ว ที่ เ ป็ น พื้น ที่ ติ ด กั บพื้ น ที่ ศึ ก ษาด้ ว ย จึ ง
กลายเป็นผลกระทบที่เป็นมลพิษทางสายตาและทางกลิ่นกับนักท่องเที่ยวและประชาชนของเกาะ
เสม็ดโดยทั่ว ทั้งชาวประมงบางรายยังกล่าวว่าเป็นอีกสาเหตุสะสมที่เป็นปัญหาในระยะยาวที่ทําให้การ
จับสัตว์น้ํานั้นได้ลดลงนอกจากปัญหาอื่นๆที่เคยเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทั้งที่มีปัญหามานานแต่กับ
ขัดแย้งในความรับผิดชอบของน้ําเสียที่ปล่อยออกมาว่าเป็นของบ้านเรือนหรือของร้านอาหารบริเวณ
ริมหาดทรายแก้ว ที่สําคัญเกิดเป็นความขัดแย้งที่ต่างฝุายต่างไม่สนใจและรอให้งบประมาณจากภาครัฐ
มาจัดการต่อไป แต่จากคําบอกเล่าจากหลายฝุายยังคงแสดงให้เห็นว่าไม่มีมาตรการชัดเจนในการ
จัดการกับปัญหานี้เนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่สูงและด้วยสภาพที่เป็นเกาะที่ต้องเดินท่อน้ําเสียผ่าน
ใต้ทะเลไปยังฝั่ง
สื บ เนื่ องจากเกาะเสม็ ด เป็ น ที่ นิยมของประชาชนทั่ว ไป เมื่อ ย้อนกลั บไป 8-10 ปีก่อ น
ภาคเอกชนบางรายมีการรวมตัวจัดกิจกรรมทางดนตรีอย่าง เสม็ดอินเลิฟ โดยจัดบริเวณหาดทรายแก้ว
เป็นประจํา โดยหวังว่าจะช่วยให้ภาคประชาชนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง พื้นที่ศึกษาและพื้นที่อื่นได้มี
นักท่องเที่ยวมาพักอาศัยในช่วงเวลาดังกล่าว แต่กับเกิดปัญหาที่ตามมาหลังจบงานด้วยปรืมาณขยะที่
มากมายในพื้นที่ ได้ถูกส่งไปเก็บที่บ่อขยะเพื่อรอกําจัด แต่ไม่การจัดการที่ดีพอจึงเกิดเป็นความขัดแย้ง
ของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานกับภาคเอกชนที่ เป็นผู้จัดงาน เนื่องจากทั้งขยะที่มาก มีการ
ทิ้งไม่ถูกที่และการจัดการกําจัดยังไม่เพียงพอจึงเป็นผลกระทบที่ขยะส่งกลิ่นเหม็นบ้าง ขยะล้นพื้นที่
บ้าง ภาครัฐเองก็ไม่มีบุคลากรมากพอในการคัดแยกขยะเพราะขยะถูกทิ้งรวมกันหลากหลายประเภท
ทั้งยังในช่วงจัดงานระยะเวลาในการจัดงานก็นานจนข้ามวัน เสียงดนตรีจึงเป็นอีกปัญหาในช่วงจัดงาน
ที่ดังรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทั้งนี้ความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือจะเป็น
ผลประโยชน์ ที่ได้รับ ของแต่ล ะภาคส่ว นที่ไม่ได้รับทั่วถึงจึงเป็นเหตุให้ ต่างฝุายต่างขัดแย้งจนมีการ
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ต่อต้านการจัดงานเทศกาลดนตรี ซึ่งในที่สุดก็ทางภาครัฐจึงลงมติให้เลิกและยุติไม่ให้มีการจัดงาน
ดังกล่าวอีกเพื่อลดความขัดแย้งและไม่ให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังเพิ่มเติมจากเดิมเพราะจากปัญหาขยะ
และความเสียงดังที่ทําให้แต่ละภาคส่วนขัดแย้งกัน
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ปัญหาการจัดการพื้นที่
ช่วงปี
อดีต

2545
ช่วงการ
ตรวจสอบ

ปัญหาที่เกิดตั้งแต่ในอดีตจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการพื้นที่จนกระทั่งปีพ.ศ.2545
ที่เริ่มมีการตรวจสอบสิทธิของประชาชน

และปัญหาการจัดการพื้นที่

2457
ปัญหาความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่เกิดตามการเติบโตและการพัฒนาการท่องเที่ยว
ช่วงการ
บุกรุก

ปัจจุบัน
ภาพที่ 4.18 ปัญหาการจัดการพื้นที่
ที่มา : http://pr.prd.go.th/rayong/ewt_news.php?nid=5349&filename=index (ขวา
บนสุด), https://news.mthai.com/general-news/496720.html (ขวากลาง),
http://phirapkhawnews.blogspot.com/2016/05/150.html (ขวาล่างสุด)
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การพัฒ นาและเติบโตของเกาะเสม็ดจะยังคงยากในมิติทางสิ่งแวดล้ อมและมิติทางสั งคม
เพราะต่างแสวงหาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองในมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งนับวันก็มีปัญหาความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยทั้งเรื่องเดิม ๆ ที่นํามาเป็นประเด็นและเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนทั้งนั้น
ที่ต้องหันมาร่วมกันเป็นภาคีในการทํางานแบบบูรณาการให้เกิดเป็นพลังของการพัฒนาที่เติบโตไป
พร้อม ๆ กันของทุกมิติของความยั่งยืน ให้คุณค่าทาธรรมชาติยังคงมีอยู่และฟื้นฟูกลับมาเช่นเดิมได้ ให้
คุณค่าการใช้ประโยชน์ยังคงตอบสนองผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยไม่ไปทําลายต้นทุนที่มีอยู่ของเกาะ
เสม็ดและจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง รวมถึง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นในเกาะเสม็ดที่ได้อย่างถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดย
ผลกระทบและความสัมพันธ์จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัญหาการจัดการพื้นที่ใน
เกาะเสม็ดทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
ต่อนักท่องเที่ยวและอื่นๆ จนก่อเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น ทั้งการกําหนดทิศทางในการใช้
ประโยชน์ ที่ดินที่ถูกประเภทและการจัดการพื้นที่ที่มีขอบเขตของทุกภาคส่ว นเพื่อการท่องเที่ยวที่
ควบคู่กับการปกปูองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ของเกาะเสม็ด

บทที่ 5
บทสรุป
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด 2) เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด 3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการพื้นที่ใน
เกาะเสม็ด สามารถสรุปผล อภิปรายผลและเสนอข้อเสนอแนะได้ ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจาการลงพื้นที่ภาคสนามสํารวจโดยการสังเกต การศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสําคัญและภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าความหลากหลาย
ของเกาะเสม็ดที่มีทั้งทะเล ภูเขา ปุาไม้และอื่น ๆ มากมายจึงทําให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
จัดการพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวและเป็นเหตุและผลของปัญหาการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการพื้นที่จากการรุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติ การถือครองที่ดินหรือการเช่าพื้นที่และการ
แสวงหาผลประโยชน์ที่ เมื่อเกิดขึ้นจึงทําให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ศึกษาหรือสนับสนุนให้เกิดปัญหา
มากขึ้นดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
5.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น และการจัด การพื้น ที่ ของเกาะเสม็ด ในพื้ นที่ ศึก ษาที่ มีลั ก ษณะของ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จําแนกตามประเภทที่ดินหรือบริบทการใช้ที่ดินของพื้นที่ ทั้งสิทธิการใช้ที่ดินและ
สภาพทางกายภาพหรือธรรมชาติของพื้นที่ศึกษาบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด
ทีก่ ารใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและที่ดินประเภท
อนุรักษ์ปุาไม้ ซึง่ การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่จากด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ดสามารถแยก
ประเภทที่ดินต่าง ๆ และการจัดการพื้นที่แบ่งเป็นเขตจัดการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
พื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ด
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การใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานฯ ได้มีประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัย
ก่อนหน้าและประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งประมง ทั้งเกษตรกรรม เรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตจึงทําให้พื้นที่เกาะ
เสม็ดมีการกําหนดพื้นที่กันออกให้กับประชาชนและรวมถึงพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุเพื่อการ
กําหนดหรือออกสิทธิ์ในการถือครองพื้นที่ให้กับประชาชนและเช่าที่เป็นสถานประกอบการต่าง ๆ ทํา
เป็นสัญญาระหว่างธนารักษ์กับประชาชนดั้งเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2530 จนกระทั่งเริ่มมีการขยายตัวของที่
อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ มากขึ้นจากปี พ.ศ. 2530 มาจนตลอดถึงปี พ.ศ. 2543 ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นของผู้ป ระกอบการก่อนจะถึงปี พ.ศ. 2545 ที่เริ่มมีการตรวจสอบสิทธิ์
ประกอบด้วยที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากเป็นบริเวณที่ที่มีความเป็นชุมชน
หรือเมืองเล็ก ๆ มีสถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นทั้งสิ่งปลูกสร้าง
และประชาชนอาศัยอยู่มาก ส่วนที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้เป็นบริเวณหรือพื้นที่ติดกับพื้นที่ชุมชน
โดยรอบทั้งสองฝั่งที่มีพื้นที่ชุมชนกั้น ไว้ตรงกลาง พื้นที่นี้ถือเป็นพื้นที่หนึ่งจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด
ของเกาะเสม็ดและมีสภาพเป็น เนินลาดชันของภูเขากับปุาไม้เป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์และสงวนรักษาที่
สําคัญของเกาะเสม็ด
การจัดการพื้นที่มีการแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ประกอบด้วย 3 พื้นที่คือ เขตบริการ ที่พื้นที่ที่
มีร้านค้า บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงการบริการต่าง ๆ รวมอยู่กับเขตใช้ประโยชน์ทั่วไป
ซึ่งรวมพื้นที่กันออกในพื้นที่ศึกษาและเขตสงวนสภาพธรรมชาติ ที่เป็นพื้นที่ด้านข้างและกระจายเป็น
หย่ อ มพื้ น ที่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษา ส่ ว นอุ ท ยานฯ มี ห น้ า ที่ ใ นการคุ้ ม ครอง ดู แ ล รั ก ษาและฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 เป็ น ต้น ส่ ว นธนารั กษ์ จั งหวัดระยอง มีห น้ าที่ในการกํากับดูแลการออกและตรวจสอบ
ใบอนุญาตสถานประกอบการ สัญญาเช่า ในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
เป็นต้น และส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลเพ (อบต.เพ) มีหน้าที่ในการจัดระเบียบ การส่งเสริมพัฒนา
ชุมชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริ การต่าง ๆ ในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ได้ถูกกําหนดตามความเป็นไป
ได้ในเชิงพื้นที่และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการท่องเที่ยว
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5.1.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด
การเปลี่ ย นแปลงจากการขาดความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ การแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการ
ท่องเที่ยวนํามาซึ่งผลกระทบทีป่ รากฏขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการสนองต่อการท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ต่าง ๆ สามารถมองได้จากการที่พื้นที่ปุาถูก
แทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ พื้นที่ปุาไม้ที่หายไป จากการเป็นพื้นที่ประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากในพื้นที่ที่เอื้ออํานวยทางธรรมชาติ สามารถเป็นปัจจัย ที่
ส่งผลกระทบมากต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาทั้ง 2 ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การใช้ประโยชน์
ที่ดินในช่วงยุคเริ่มการตรวจสอบตั้งปีพ.ศ.2545-2557 ที่ได้เริ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมมากขึ้น
จากที่อยู่อาศัยและที่พักเล็ก ๆ จํานวนไม่มากเริ่มมี การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ที่ปรากฏส่วนใหญ่จะ
อยู่ตามบริเวณท่าเรือและแนวถนนสัญจรเส้นหลักทั้งอาคาร บ้านเรือน ที่พัก เป็นต้น ซึ่งยังคงมีอยู่น้อย
ไม่หนาแน่นมากในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนเข้าสู่ช่วงของการเริ่มมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ถือครอง ผู้เช่าและ
ผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมจากภาคประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลา
ต่อมาที่เริ่มมีการตรวจสอบมากขึ้นเนื่องจากมีการบุก รุกและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่
พบว่าเริ่มมีการบุกรุกตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-2560 ที่ตรวจสอบและเห็นถึงการบุกรุกและการขยายตัวของ
สิ่งปลูกสร้างมากขึ้น มีการขยายตัวไปทางด้านขวาและด้านซ้ายของพื้นที่บริเวณนี้และได้ขยายตัวรุก
ล้ําพื้นที่ปุาเพื่อเป็น พื้น ที่พาณิช ยกรรมต่าง ๆ หรือโรงแรมที่พักมากพอกับการเป็นที่อยู่อาศัยและ
ร้านค้าทั่วไปกลายเป็น แนวสิ่งปลูกสร้างที่มีมากและหนาแน่นขึ้น ที่อยู่ทั้ง 2 ฝั่งเส้นทางสัญจรหลั ก
ตลอดแนว ร่วมกับการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่แทรกตัวในพื้นที่ปุาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่แทรกตัวในพื้นที่ปุามากขึ้นจึง
เหลื อเพีย งแค่กลุ่มต้น ไม้บางส่ ว นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่ว งปีพ .ศ.2545-2557 ประกอบกับ
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีการอยู่อาศัยของประชาชนมาก่อนจึงเป็นแหล่งชุมชนที่สามารถขยายตัวได้ขนาด
ใหญ่หรือมีประชาชนอาศัยอยู่มากที่สุด
การเปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ปรากฏขึ้นให้ เห็ นตามช่ว งเวลาทั้ง 2ช่ว งดังกล่ าว
สามารถทราบถึงข้อเท็จจริง ที่จ ะนําไปสู่ปัจจัยหลักหรื อปัญหาที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เป็นผลกระทบของเกาะเสม็ดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ จนไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.1.3 ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
ปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นของเกาะเสม็ดในพื้นที่ศึกษาที่มีเหตุผลจากปัจจัยของปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ที่ทําให้ ยังคงส่ งผลกระทบระยะยาวต่อเกาะเสม็ดตลอดมาที่เป็นปัจจัยหลักคือปัญหาด้าน
กฎหมายและปัญหาด้านผลประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ยังคงไม่เป็นรูปธรรมหรือชัดเจนในการบริหาร
จัดการที่มีขอบเขตหรื อการกํากับดูแลได้อย่างมีประสิ ทธิผลคือที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งความ
อ่อนแอหรือหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ การแข่งขันกันด้านการท่องเที่ยวที่ต่างฝุาย
ต่างตักตวงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่และขยายพื้นที่การประกอบการออกไปเกินกว่าที่กํา หนด
หรือเกินกว่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทั้งของภาคเอกชนและภาคประชาชน
ปัญหาด้านกฎหมายที่เมื่อในอดีตตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่เริ่มมีการก่อสร้างอาคารที่พักมาก
ขึ้นพร้อมกับมีการทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุที่กําหนดให้ 3 ปีต่อสัญญาของประชาชนที่อยู่ดั้งเดิมกับ
ธนารักษ์ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาจึงเริ่มมีการเปลี่ยนมือของเจ้าของที่ไม่ใช่คนดั้งเดิมของที่ดินที่
ครอบครองและผู้ประกอบการอาคารที่พักต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการให้เช่า การขายและแบ่งขายพื้นที่
ให้เจ้าของใหม่และการกํากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอุทยานฯ กรมธนารักษ์และอบต.เพที่อยู่
ในพื้นที่เดียวกันจึงเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกัน ซึ่งถึงกฎหมายจะชัดเจนในการระบุตามมาตราต่าง ๆ และ
ตามบทลงโทษ แต่การไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ใ นอดีตจึงไม่ได้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ในการดําเนินคดีกับผู้บุกรุกหรือผู้ประกอบการของพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งการกํากับดูแลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายยึดเอากฎหมายของแต่ละหน่วยงานยึดถือเป็นข้อกําหนดในการจัดการ
พื้นที่หรือระเบียบมาตรการของตนเองในการดําเนินงาน จึงไม่มีข้อยุติหรือการไม่ยอมกันในข้อตกลง
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้การดําเนินงานที่ล่าช้าในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ปัญหาด้านผลประโยชน์จากการที่เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมที่มีการเติบโตและ
พั ฒ นาไปกั บ การท่ อ งเที่ ย วที่ ทุ ก ผู้ ป ระกอบการทั้ ง ภาคเอกชนและภาคประชาชนแสวงหาแต่
ผลประโยชน์รวมถึงภาครัฐไม่ลงพื้ นที่ตรวจสอบและหย่อนยานการบังคับใช้กฎหมายจึงทําให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์มากขึ้นด้วยการบุกรุกพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ของผู้ประกอบการต่าง ๆ เพราะ
ผลประโยชน์มากมายตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2557เป็นต้น มาจนถึงปี พ.ศ. 2560 การที่เกาะเสม็ดไม่มีการ
จัดการพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและประกอบกับการแสวงหาผลประโยชน์ที่สร้างความขัดแย้งให้เกิด
ขึ้นกับทุกภาคส่วนจากการที่ประชาชนที่ต่างประกอบอาชีพเพื่อสนองผลประโยชน์ตนเองจึงต่างไม่
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของทุกภาคส่วนเพราะยังคงแบ่งพรรคแบ่งพวกที่
ต่างฝุายไม่ยอมกันในผลประโยชน์ของตนทั้งการประกอบอาชีพสู่ความขัดแย้งในกรณีที่ทํากินและที่อยู่
อาศัยที่เป็นข้อถกเถียงที่สรุปยังไม่ได้และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มาก
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ขึ้นเพราะพื้นที่ธรรมชาติที่ถูกบุกรุกหรือขยายเกินขอบเขตครอบครองได้เปลี่ยนเป็นสิ่งปลูกสร้างและ
อื่น ๆ ที่ตอบสนองผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
การขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ยังคงแบ่งพรรคแบ่งพวกที่ต่างฝุาย
ไม่ยอมกันทั้งการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ เป็นต้น ขาดการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐที่ไม่ยอมกัน
ในการบริหารจัดการของแต่ละส่วน ทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนที่แสวงหาผลประโยชน์เป็นหลัก
ทั้งยังไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากตนเองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเองใน
เกาะเสม็ดเพราะทุกภาคส่วนไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง การขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนและ
การขาดความพร้อมย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนในเกาะเสม็ดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาและการตีความเพื่อขยายความของข้อค้นพบตามที่ปรากฏของสาเหตุปัจจัยที่
เป็นปัญหาและก่อเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ
พื้นที่ ในปัจจัยด้านผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตนจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
ด้านกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขาดการวาง
แผนผังการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ การขาดความร่วมมือและความขัดแย้ง
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ดเอง ซึ่งล้วนแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนํามาอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
มีการกําหนดการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาแยกเป็นประเภทที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่
อาศัยหนาแน่นมากเป็นบริเวณที่ มีสถานประกอบการ อาคารพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น
ทั้งสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัยของประชาชนและมีการจัดสรรพื้นที่ในการเป็นที่พักอาศัย กระจายมาก
ที่สุด ส่วนที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ของพื้นที่ปุาไม้และบางพื้นที่ที่มี
การกระจายตัวของปุาไม้หรือถูกแบ่งแยกเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่มีการสร้างอาคาร โรงแรม
ที่พักและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเกาะเสม็ด มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มากขึ้นแต่
พื้นทีป่ ุาลดลง ดั่งในการศึกษางานวิจัยที่พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น พื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นและ
แทนที่ด้วยพื้นที่เกษตรกรรมเดิมที่ถูกขยายตัวออกไปในพื้นที่ปุาที่ลดลง (นฤนาถ พยัคฆา และแสงดาว
วงค์สาย, 2555) ซึ่งพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี ประชาชนหนาแน่นและมีการขยายตัวของสิ่ง
ปลูกสร้างสองข้างถนนตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน และคาดการณ์ถึงอนาคตได้ว่าจะมีความรุนแรง
หรือลดลงที่ทําให้พื้นที่ทางธรรมชาติหายไปทีละนิด อีกทั้งความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่กับการใช้ประโยชน์
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ที่ดินของสภาพทางธรรมชาติที่เหมาะสมหรือเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางด้านวัตถุแทนที่ธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ มากมายที่ประชาชนสร้าง
ขึ้นในเชิงเวลาต่างจากการศึกษาวิจัยที่พบว่าตามการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินของพื้นที่ปุาที่จะ
เพิ่มขึ้นแทนพื้นที่ชุมชนที่จะลดลงแทน (วสันต์ ออวัฒนา, 2554)
การจัดการพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาซึ่งในการกํากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการแบ่งเขต
การจัดการพื้นที่คือ เขตบริการ เขตใช้ประโยชน์ทั่วไป เขตพื้นที่กันออกและเขตสงวนสภาพธรรมชาติ
ที่เป็นพื้นที่ด้านข้างและกระจายเป็นหย่อมพื้นที่ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ที่มีร้านค้า บ้านเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงการบริการต่าง ๆ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวกระจายอยู่ทั่วพื้นที่โดยการ
กํากับดูแลของส่วนอุทยานฯ ส่วนธนารักษ์ จังหวัดระยองและส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลเพ (อบต.
เพ) ซึ่งการจัดการพื้นที่ได้ถูกกําหนดในความเป็นไปได้ในเชิงพื้น ที่และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ของการท่องเที่ยว
ประการสําคัญอย่างหนึ่ งคือการไม่มีการวางแผนผังหรือการจัดการพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ไม่มีขอบเขตแบ่งในการกํากับดูแลทําให้เกิดการทํางานทับซ้อนกันของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ในพื้นที่ศึกษาที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ศึกษาที่มีความเฉพาะในการจัดการพื้นที่ที่ในอดีตมีการจัดการ
เพียงหน่วยงานเดียวและแค่การกํากับดูแลใช้พื้นที่ ต่อมามีประชาชนเข้าอาศัยร่วมด้วยจนกระทั่งเป็น
พื้นที่อนุรักษ์ของทางอุทยานฯและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทของสังคมก็ มีบทบาทมากขึ้น
ทําให้การทํางานบางอย่างทับซ้อน การกํากับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายก็มากขึ้น ถือเป็นความเฉพาะ
ของพื้น ที่ที่เป็ น พื้น ที่อุทยานฯที่มีภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมอยู่ใ นพื้นที่เดียวกันที่
แตกต่างจากพื้นที่ศึกษาอื่นที่ไม่ทับซ้อนกันมากในการกํากับดูแลและมีการจัดการพื้นที่ที่มีรูปธรรม
ชัดเจน
5.2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะเสม็ด
ช่วงเวลาที่ค้นพบและสามารถระบุได้ทั้ง 2 ช่วงเวลาที่แบ่งได้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น คื อ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในช่ ว งยุ ค เริ่ ม การตรวจสอบและช่ ว งยุ ค บุ ก รุ ก ตั้ ง ปี
พ.ศ. 2545 - 2557 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ที่ได้เริ่มมีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมมากขึ้น
จากที่ อ ยู่ อาศั ย เปลี่ ย นแปลงอย่ า งช้ า ๆ และการใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น ในช่ว งเวลาต่ อ มาที่ เริ่ ม มี ก าร
ตรวจสอบมากขึ้นเนื่องจากมีการบุกรุกและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและการตรวจสอบจีง
เห็นถึงการบุกรุกและงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นหรือการขยายตัวของสัดส่วนพื้นที่ที่เป็นสิ่งปลูก
สร้างมากขึ้น ซึ่งมีการขยายตัวหรือกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่แทรกตามพื้นที่ปุาจนกระทั่ง
พื้น ที่บ างส่ ว นมีสั ดส่ว นที่ลดลงอย่ างพื้นที่ปุาบางส่ว นหายไปอย่างเห็ นได้ชัดตามช่ ว งเวลาที่ศึกษา

92
(จิ ตรภณ สุ น ทร, 2561) ยิ่ งทําให้ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีการความเป็นเมืองหรือ ที่ อยู่อาศัยของ
ประชาชนมากที่สุด การศึกษาวิจัยที่พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีปัจจัยสําคัญเพราะ
การท่องเที่ยวที่ไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สไบทอง กันนะ, 2556) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ปรากฏขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินและการสนองต่อการท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ต่าง
ๆ สามารถมองได้จากการที่พื้นที่ปุาถูกแทนที่ดว้ ยสิ่งปลูกสร้างทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ พื้นที่ปุา
ไม้ที่หายไปจากการเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
การบุกรุกพื้นที่ของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่และรวมถึงที่ไม่ได้ทําสัญญาเช่ากับธนารักษ์ใน
การเช่าพื้นที่ราชพัสดุที่ได้มีการกระจายตัวอยู่หรือขยายสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นจากเดิมที่กําหนดในพื้นที่
อุทยานฯ ที่เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้เช่าของสถานประกอบการโรงแรม ที่พักต่าง ๆ ในเกาะเสม็ด ที่ใน
การศึ กษาวิ จั ย งานในพื้น ที่อื่ น ๆ ที่ ต่า งจากพื้น ที่ ธ รรมชาติอ าทิ เ ช่น พื้น ที่ท างวัฒ นธรรมหรื อทาง
โบราณคดีที่สําคัญที่ถูกทําลายหรือ ถูกบุกรุกเช่นเดียวกับพื้นที่ธรรมชาติและเป็นพื้นที่มีภาครัฐอย่าง
กรมธนารักษ์เป็นผู้กํากับดูแล (ประสิทธิ์ สว่างศรี, 2552) ซึ่งปัญหาด้านการรุกพื้นธรรมชาติของบุคคล
ใด ๆ ก็ตามในเกาะเสม็ดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบมากต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
จะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งรุ น แรงหากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ยั ง ขาดจิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2.3 ปัญหาการจัดการพื้นที่ในเกาะเสม็ด
ปัญหาที่เป็นปัจจัยหลักคือ ปัญหาด้านกฎหมายที่ในการบังคับใช้กฎหมายของทั้งอุทยานฯ
กรมธนารักษ์และอบต.เพ ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่เริ่ มมีการตรวจสอบและก่อนการเกิดการบุกรุกพื้นที่
ธรรมชาติที่ทําให้เกิดปัญหาการจัดการพื้นที่ที่ขาดการวางแผนผังการจัดการพื้นที่และการใช้พื้นที่ที่
เกินกําหนดจึงทําให้ไม่มีการวางผังการใช้ที่ดินที่ควรจะเป็น (อมรเทพ ณ บางช้าง และคณะ, 2550)
และสอดคล้องกับการกํากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวที่ขาดความเข้มงวดและหย่อนยานในการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดกฎหมายต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานฯ กับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดประเภทและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ศึกษาในเกาะเสม็ด
ปัญหาด้านผลประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนต่างฝุายต่างตักตวงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่และ
ขยายพื้นที่การประกอบการออกไปเกินกว่าที่กําหนด ทั้งการแอบลักลอบรุกพื้นที่ธรรมชาติ ทั้งการ
เปลี่ ย นถ่ายมือเจ้ าของผู้ ป ระกอบการของภาคเอกชนและภาคประชาชน อีกทั้งปัจจัยด้านหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกันและนําไปสู่ความขัดแย้งที่เป็นปัญหาส่วนสําคัญของการจัดการพื้นที่และเป็นปัญหามา
ยาวนานในการถื อ ครองที่ ดิ น ทั้ ง ที่ มี เ อกสารสิ ท ธิ แ ละไม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ ม ายื น ยั น กั บ ทางภาครั ฐ
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(วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, อาทิตยา ทองพรหม, และนันทนา อภิวัฒน์ธนกุล , 2550) โดยบริบททาง
สังคมในการประกอบอาชีพของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มองเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับหรือ
ขาดผลประโยชน์ก็ไม่สนใจและการขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ยังคงแบ่ง
พรรคแบ่งพวกที่ต่างฝุายไม่ยอมกันขาดการมีส่วนที่จะช่วยกัน ปกปูองรักษาหรือทําการอนุรักษ์ ทั้งยัง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดลนภาวรรณ เรืองรงค์, 2557)

5.3 ข้อเสนอแนะ
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนก็คือ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เกาะ
เสม็ด แต่จากการที่ยังคงไม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
ภาครัฐเองก็ยังขาดมาตรการและข้อกําหนดที่ปฏิบัติไม่เด็ดขาดและจริงจังกับการบังคับใช้กฎหมายใน
การดําเนินการกับปัญหาต่าง ๆ เพิกเฉยให้ สถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ที่รุกล้ําพื้นที่ทางธรรมชาติ
หรือเกินขอบเขตจากที่มีการทําสัญญาเช่า และการขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ด้านอื่น ๆ ทําให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงมีอยู่และทําลายคุณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของเกาะเสม็ด ส่วนภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ นับได้ว่ามีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การจัดการพื้นที่อย่างมากและถือเป็นเหตุปัจจัยประการหนึ่งของปัญหาเพราะขาดความตระหนัก
รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากเพราะแสวงหาแต่ผลประโยชน์มากกว่า
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปัญหาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในพื้นที่
ศึกษาที่มีการแบ่ งประเภทเป็ น ที่ดินประเภทพาณิช ยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและที่ดิน
ประเภทอนุรั กษ์ปุ าไม้ที่ทั้ง 2 พื้นที่มีการเปลี่ ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงตามลําดับจากการที่
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีสิทธิถือครองพื้นที่ เช่าที่ได้ขยายตัวและได้เปลี่ยนถ่ายมือเจ้าของจน
เกิดการบุกรุกหรือรุกล้ําพื้นที่ธรรมชาติที่เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ปุาไม้มากขึ้นทําให้ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมีมากหรือขยายตัวอยู่เรื่อย ๆ จากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เริ่มมีการ
ตรวจสอบและเริ่มมีการบุกรุกนั้น ภาครัฐไม่ได้ดําเนินการและพอดําเนินการก็ล่าช้าและขาดการมีส่วน
ร่วมในภาครัฐด้วยกันเอง
ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ใช้ในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ศึกษาดังต่อไปนี้
อาทิเช่น 1) การปรับเปลี่ยนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทํางานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในพื้นที่ศึกษาในการทํางานแบบองค์รวมที่จริงจังและการ
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ดําเนิ น การที่ ต้องมี ส่ ว นร่ ว มกัน ทุ กหน่ว ยงาน 2) การกําหนดแบบแผนหรือการจัดทํ าแผนผั งการ
กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีรูปแบบตามสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองและตามผล
การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดระยองที่ทําการกําหนดประเภทที่ดินของเกาะเสม็ดมาพิจารณาในการ
เลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในส่วนรับผิดชอบดั้งเดิมได้กําหนด
ขอบเขตของหน่ ว ยงานแต่ ล ะภาคส่ ว นที่ จ ะต้อ งลงไปทํ า การจั ด การพื้ น ที่ 3) การกํ า กั บ ดูแ ลของ
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องตามอํานาจและการบังคับใช้กฎหมายตามขอบเขตกฎหมายแต่ล ะเรื่องและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ในการแยกส่วนและร่ว มมือกันในการบังคับใช้หรือดําเนินการที่จริงจังกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ศึกษาและรับรู้ถึงข้อกําหนด กฎหมายและบทลงโทษที่ควรจะ
เป็นหากมีการกระทําผิดเกิดขึ้น 4) การได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริงและชัดเจน รวมถึงได้โอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินบางอย่างและประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ต้องดําเนินการและมีการติดตาม
การทํางานหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ เป็นต้น
5) การใช้ประโยชน์ที่ดินในการกําหนดขอบเขตให้หน่วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลที่ชัดเจนเป็น
แผนผังการจัดการพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมและยึดถือเอาเป็นมาตรฐานเดียวกันในการกําหนดการประโยชน์
ที่ดิน ของที่ดิน ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นและที่ดิ นประเภทอนุ รักษ์ปุาไม้ ให้
ผู้เกี่ยวข้องใช้หรือทํากิจกรรมใด ๆ ในที่ดินประเภทนั้น ๆ ได้ถูกต้องตามแผนผังที่กําหนดไว้ ไม่เกิน
ขอบเขตและรุกล้ําพื้นที่อื่นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปกว่าเดิม ส่วนการจัดการพื้นที่ของแต่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเขตบริการ เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตใช้ประโยชน์ทั่วไปและพื้นที่กันออกให้มี
ขอบเขตการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ทับซ้อนกันเพื่อลดการเลี่ยงหรือ
ปั ด ความรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การทั้ ง ยั ง ลดความขั ด แย้ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย ซึ่ ง อาจเป็ น การใช้
หลักธรรมมาภิบาลในการประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ปัญหาด้านผลประโยชน์ถูก
ลดทอนไปและตระหนักถึงผลกระทบและบทลงโทษที่จริงจังไม่ละเว้น
ด้ า นกฎหมายต้ อ งมี ค วามเข้ ม งวดและตรงไปตรงมาจากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ถื อ เอา
ผลประโยชน์โดยรวมของทุกภาคส่วนและทรั พยากรธรรมชาติของเกาะเสม็ดเป็นสําคัญ ที่สามารถจะ
นําไปดําเนินการหรือปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพทางพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
จัดการพื้นที่ ประกอบกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ต้องให้ความสําคัญกั บการปกปูอง การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติได้จริงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเกาะเสม็ดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวที่
เป็นปัจจัยการขับเคลื่อนในการเติบโตและพัฒนา
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการพื้นที่ในพื้นที่ศึกษาของเกาะเสม็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ปรากฏอยู่จากการ
ขาดความชัดเจนในการกําหนดแผนผังหรือขอบเขตของพื้นที่ที่เป็นรู ปธรรมทําให้เกิดการแสวงหาด้าน
ผลประโยชน์และการบังคับใช้ด้านกฎหมายนั้น สามารถทําการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจและควรแก่การ
แสวงหาคําตอบ เพื่อประโยชน์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาหรือข้อค้นพบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
และถูก ประเภท ส่ ว นการจั ดการพื้นที่ ที่มี การกํ ากับดูแ ลที่มีความชัด เจนตามอํานาจหน้า ที่ความ
รับผิดชอบเพื่อปูองกันการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัญหาการจัดการพื้นที่
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือ การศึกษาวิจัยในด้านการ
กําหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ ของเกาะเสม็ด เป็น
การกําหนดยุ ทธศาสตร์ ในระดับ ท้อ งถิ่นที่มีก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ดินและการจัดการพื้นที่ที่ ชัดเจนมี
มาตรฐานและถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดกิจกรรมในพื้นที่แต่ละประเภทของที่ดินที่
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ไม่ทําลายหรือมีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบของการกํากับดูแลของ
ภาครั ฐ ที่เป็ น เอกเทศหรื อมีส่ ว นร่ ว มด้ว ยกัน เป็นยุท ธศาสตร์ที่เป็น ระบบมี ความเกี่ยวข้อ งกับการ
ประเมินทางศักยภาพและทางเลื อกต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการพื้นที่ที่มีความ
สอดคล้องกับมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการวางแผนแบบ
มี ส่ ว นร่ ว มและสามารถดํ า เนิ น การในกระบวนการและการประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่จํา เป็นร่วมกันและการจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นในพื้นที่เกาะเสม็ด
การกําหนดเป็นเขตเฉพาะหรือเขตพิเศษของพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ด้านอนุรักษ์ พื้นที่ด้าน
ท่องเที่ยวเป็นต้น ในการวางแผนและกระบวนการที่มีระบบที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิ น ควบคุม
ความหนาแน่ น และตามสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ที่ ก ฎหมายกํ า หนด เป็ น ต้ น ส่ ว นการจั ด การพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
กําหนดการใช้ที่ดินของพื้นที่ต่าง ๆ ตามมิติด้านพื้นที่ มิติด้านกิจกรรม เป็นต้น รวมถึงการทํางานที่ไม่
ทับ ซ้ อนและมี ข อบเขตชัด เจนในบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ นเขตต่ า ง ๆ ทั้ ง มาตรการ ข้ อกํ า หนดและ
กฎหมาย รวมถึง การปฏิบั ติที่มีแนวทางในการมุ่งสู่ เปูาประสงค์ของปัจจัย ด้านการท่องเที่ยวที่ไม่
แสวงหาแต่ผลประโยชน์และไม่กระทบต่อพื้นที่ในเกาะเสม็ด ที่ยั่งยืน เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจ
สําคัญของทุก ๆ มิติในเกาะเสม็ด ทั้งยังให้เกิดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเกาะเสม็ดหรือพื้นที่ศึกษาที่มีลักษณะทางธรรมชาติและการ
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ใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนหรือใกล้เคียงกันและเพื่อสร้างกลไกทางสังคมที่ประชาชนในเกาะเสม็ดในการ
มีส่วนร่วมในทุก ๆ ภาคส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งยังลดปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมให้กับทุกภาคส่วนเพื่อให้ยังคงมีคุณค่าทางธรรมชาติและคุณ ค่าการใช้ประโยชน์ของเกาะเสม็ด
อย่างยั่งยืน
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