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บทคัดย่อ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และ 2) นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่ม แม่น้ำตาปี เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง ผู้ให้ข้อมูลหลัก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) นักวิชาการสังคมวิทยา
และพัฒนาชุมชน 3) นักวิชาการด้านวัฒนธรรม และ 4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จำนวน
24 คน วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปเป็นภาพรวม ผลการวิจัย พบว่า 1) แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนลุ่มแม่น้ำตาปี มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว สภาพ
ภู ม ิ ท ั ศ น์ ท ี ่ เ ป็ น ธรรมชาติ ทรั พ ยากรน้ ำ ป่ า ไม้ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชัย ด้านสภาพแวดล้อมมีภูมิทัศน์พื้นที่ เป็นพื้นป่ าสถานที่
รวบรวมพันธ์ไม้ต่างๆ มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สภาพ
น้ำมีเกลือแร่เจือปน ดินป่าพรุน้ำเค็ม บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ชุมชน สภาพของเส้นทาง
สะดวก ถนนคอนกรีต ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า
ประปา ป้ายบอกทาง และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วม
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ใจกันสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ 2) การเสนอรูปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีชื่อว่า “SLOW
LIVE MODEL” มี อ งค์ ป ระกอบสำคั ญ คื อ 1) ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง 2) ประมงพื ้ น บ้ า น 3) โดย
ธรรมชาติ 4)ทรัพยากรน้ำ 5) ผู้นำชุมชน 6) อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 7) คุณธรรม คุณงามความดี
และ 8) การเรียนรู้
คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการ, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, ลุ่มแม่น้ำตาปี, ยั่งยืนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

Abstract
The objectives of this research were: (1) to study the potential of ecotourism management and (2) to propose a model of eco-tourism in the Tapee
River Basin. This is a qualitative research based on the study of documents. indepth interview and group chat Choose a specific example The main informants
were divided into 4 groups, namely 1) village scholars 2) academicians in
sociology and community development 3) cultural scholars and 4) tourism
experts, totaling 24 people. The results of the research found that (1) tourist
attractions of the Tapee River Basin community Has the potential to manage
tourism in terms of the value of tourist attractions Natural landscape, water
resources, forests, fertile, are unique in history and archaeological Srivijaya. In
terms of the environment, there is a landscape, the area is a forest floor where
various plant species are gathered. There is a complete mangrove forest. natural
hot spring local identity The water is contaminated with mineral salts. saline
swamp forest soil The atmosphere is shady and quiet, suitable for meditation
practice. In terms of accessibility, it is convenient to travel to the community.
The condition of the route is convenient, concrete roads, facilities include
accommodation, restaurants, transportation, electricity, water supply, signposts
and community participation, with strong community leaders working together
to build a learning center for the whole agency. public and private sectors, and
(2) the proposal of sustainable tourism management in the Tapee River Basin
with community participation named "SLOW LIVE MODEL", which has an
important component, which is a strong community. Indigenous fisheries by
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nature, water resources, community leaders, local identity, virtues, virtues and
learning.
Keywords:/ Management model, ecotourism, tapee river Basin, Sustainable
community participation

บทนำ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ ร่วมคิด ดำเนินการได้ผลประโยชน์
และบำรุงรักษา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (พจนา สวนศรี,
2546)
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 4
ประการ คือ 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ยังคง
ดำรงไว้ ซึ่งสภาพดังเดิมของระบบนิเวศท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 2) นักท่องเที่ยว
เชิ ง อนุ ร ั ก ษ์ จ ะต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมที ่ เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท
2.1) นั ก ท่ อ งเที ่ ย วเน้ น ความสำคั ญ ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ขณะที ่ เ ที ่ ย วชมธรรมชาติ
2.2) นักท่องเที่ย วที่เน้น เจาะจงไปเที่ย วสถานที่ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รู้เข้าใจใน
ธรรมชาติหรือประเพณีท้องถิ่น 2.3) นักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลกๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน
2.4) นักท่องเที่ยวที่บังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวที่
ตนเองเลือกไป 3) การตลาด นับ เป็น ส่ว นสำคัญในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเป็น
สื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นการ
ช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้เหมาะสมกับความ
สนใจและตรงตามความต้องการของตนเองหรือไม่ 4) การบริการ ต้องเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร
และการบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น บริการด้านสื่อความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้องถิ่น การจัดที่พักสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น มัคคุเทศก์น ำทาง
ในการเดินป่า (ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, 2539)
การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่ง ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อ
ชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
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ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน คน
ในชุมชนมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่ อ งเที ่ ย วอย่ า งยั ่ ง ยื น , 2564) หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา และการกำหนดศั ก ยภาพหรื อ
ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ ความสวยงาม
ลั ก ษณะเด่ น ในตั ว เอง ความเก่ า แก่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ความสำคั ญ ทางลั ท ธิ และศาสนา
บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 2) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพ
ของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางระยะเวลาจากตัว เมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่ง
อำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้า นอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า
ประปาโทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ
สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆของแหล่ง ท่อ งเที่ ยว 5) ข้อจำกัดในการรองรั บ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อ จำกัดด้านพื้นที่ข้อจำกัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 6) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่ง
ท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)
การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์ เ ป็ น การดึ ง คนจากภายนอกมาเรี ย นรู ้ ช ุ ม ชน แรงจู ง ใจที ่ ท ำให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน คือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง วัฒนธรรมดั้งเดิมและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ จุดดึงดูด คือ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริมที่สามารถนำรายได้นั้นไปดำรงชีพ โดยที่คนในชุมชน
ยังคงดำเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้าง
อาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสร้างงานให้กับคนในชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นสิ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่
นักท่องเที่ยวทุกคนต่างคิดที่จะคืนสิ่งดีๆให้กับโลกและธรรมชาติ โดยมีการทำผลสำรวจและ
พบว่าเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร้อย
ละ 60 ประทับใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติ การได้ออกไปเห็นความงามของธรรมชาติ ได้ทำให้คน
ตระหนักถึงความสำคัญ อีกทั้งการได้สัมผัสและเรียนรู้สภาพแวดล้อมโดยตรง เช่น การเดินป่า
การศึกษาสถานที่โบราณคดี ประวัติศาสตร์ นับเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่มีประโยชน์ต่อชีวิตร้อย
ละ 54 เห็นผลกระทบจากการท่องเที่ยว เพราะทุกวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ถูก
ทำลายจากความพึงพอใจ แต่กลับบ่งบอกถึงการไม่รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันร้อยละ 47 ได้รับ

294 | Vol.9 No.2 (February 2022)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

สิ่งดี ๆ จากการท่องเที่ยว นอกจากความสวยงามในเชิงทัศนียภาพ การได้เห็นวิถีชีวิตและร่วม
ทำกิจ กรรมกับ ชุมชนท้องถิ่น อย่างใกล้ช ิดเป็นอีกเหตุผ ลที่ดึงดูดใจให้ นักท่องเที่ยวหันมา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นทีแ่ หล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก แต่
ในรูปแบบการท่องเที่ยวจะมีเฉพาะจุดเท่านั้น ขาดการเชื่อมโยงกันในการเดินทางท่องเที่ยว
แบบต่อเนื่องไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ มีน้อยและยังพบว่า การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ยังมีปัญหาดังต่อไปนี้ 1) ระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งถูกใช้ประโยชน์เกินศักยภาพ
และเกิดความขัดแย้งจากการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจ 2) ขาดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลัก 3) ภาครัฐขาดประสิทธิภาพทำงาน
แก้ปัญหาระยะสั้นขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ 4) ความเสื่อมโทรมของ
แหล่งท่องเที่ยว 5) มีภาพลักษณ์ด้านลบด้านความความปลอดภัย การเอารัดเอาเปรียบและ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว สินค้าไม่มีคุณภาพ 6) ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน ภาษาต่างประเทศ 7) องค์กรการปกครองท้องถิ่นและชุมชน
ขาดความรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้ องถิ่น
(สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี , 2564) หากมีการนำเสนอรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ดีจะ
ก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาการท่องเที่ยวซ้ำอีก
ซึ่งจะทำให้มีรายได้สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดและระหว่างจังหวัดได้ นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็จะได้อนุรักษ์และสืบสานวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้จากชุมชนของตนเอง ขณะที่
นักท่องเที่ยวจะได้รับ ประโยชน์จากรูป แบบการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน จากแผนการพัฒ นา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้ 1) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดทำฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว 2) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านภาษา ด้าน
แรงงานใช้และไม่ใช้ทักษะ 3) สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น กระเช้าลอยฟ้าเชื่อม
ยอดเขาบริเวณเขื่อนรัช ชประภา หรือน้ำตกขนาดใหญ่ 4) สร้างเส้นทางและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลักสู่การท่องเที่ยวชุมชน 5) สร้างและพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนนหนึ่งช่องทางจราจร (monorail) รอบเกาะสมุย
สร้างท่าเรือที่ได้มาตรฐานบริเวณเกาะพะงัน และเขื่อนรัชชประภา 6) พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 8) สร้างและขยายสนามบินที่ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบการเข้าพัก
(Check in Check-Through)ได้ทันที (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2564) จากสถานการณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลดิบสถิติผู้เข้าพักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
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2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจำนวน 6,702,396 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.
2562 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 39,916,251 คน ลดลงจำนวน 33,213,855 คน ในปีพ.ศ. 2563
มีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 1,172.06 ล้านบาท ในจากสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักใน
แหล่งท่องเที่ยว (สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563)
จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา รูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้
เห็นถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำตาปี และเสนอ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนลุ่ม แม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคน ท้องถิ่น เป็น
ตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการนำเสนอข้อมูล
ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคม ได้รับการยอมรับจากคน
ภายนอก เป็นหัวใจสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งความเป็นชุมชน ทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็น
คุณค่าของชุมชนตนเอง ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและกำหนดบทบาทของชุมชนต่อการ
ท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน เป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่าง
ยั ่ ง ยื น โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน”การศึ ก ษาวิ จั ย ครั ้ง นี ้ เ ป็ น เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. รู ป แบบการวิ จ ั ย เป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนา
กลุ่ม ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน นักวิชาการด้านวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว รวมทั้งหมดจำนวน 24 คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อ
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เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่อาศัยในชุมชนบ้านห้วย
ทรัพย์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านธารน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนไข่เค็ม และกลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนเกาะเสร็จ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นตัวแทนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของลุ่มแม่น้ำตาปี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนละ 3 คน มี 4 ชุมชนรวมจำนวน
12 คน กลุ่ม ผู้น ำชุมชน จำนวน 4 คน กลุ่มนักวิช าการด้านวัฒ นธรรมจำนวน 4 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 4 คน รวมทั้งหมด 24 คน ในการศึกษาผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่
ชุมชนเป้าหมายของประชาชนบริเวณลุ่มแม่น้ำตาปี วิถีชีวิตคนตามลุ่มแม่น้ำตาปีเป็นตัวกำหนด
กล่าวคือ การใช้เส้นทางน้ำสัญจรไปมา และการตั้งบ้านเรือนใกล้ริมแม่น้ำตาปี การอาศัยแหล่ง
น้ำธรรมชาติในการดำรงชีพ เช่น การประมงพื้นบ้าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก/(In-depth/Interview) เกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษาประกอบ ศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปี
จำนวน 24 คน โดยการขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ์แบบพูดคุยกันปกติเพื่อให้ได้
ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบปลายเปิดหรือความคิดเห็นอย่างอิสระรวมทั้งการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยการใช้กล่องถ่ายภาพ /เครื่องบันทึกเสียง/สมุดจดบันทึก/และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก/
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนการเก็บ
รวมรวมข้อมูลดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสาร/และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระยะที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับศักยภาพ
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์เอกสาร
ระยะที่ 3 นำข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อนำองค์ความรู้มาประกอบเพื่อวิเคราะห์ กำหนด
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่ว นร่วมของ
ชุมชน ให้เห็นถึงกระบวนการ กลไก และรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อประกอบใช้เป็นข้อมูลในนำองค์
ความรู้ และบทเรียนจากการวิเคราะห์เอกสาร
ระยะที่ 4 สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาสร้างเป็น รูปแบบ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ระยะที่ 5 รับรองรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสนทนากลุ่ม
ระยะที่ 6 การสรุปผลการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป
5. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล /ใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ นื ้อ หา/
(Content/Analysis) การจัดเรียงข้อมูลอุปนัยที่ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ประเด็นที่ศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นที่
ได้จากเอกสาร ตำราทางวิชาการและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ และการสัมภาษณ์ เชิงลึกพร้อมทั้งกับ
อาศัยแนวคิด/ทฤษฎีมาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล /เพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลออกมาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ /(Descriptive/Analysis) เพื่อค้นหา
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

ผลการวิจัย
1. ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่ว นร่ว มของชุมชน วิเคราะห์และสังเคราะห์ผ ลนำเสนอผลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
สามารถสรุปเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
1.1 ด้ า นคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย ว พบว่ า มี ศ ั ก ยภาพเป็ น สิ ่ ง ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวที่คงเป็นความธรรมชาติมากที่สุด แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
สถานปฏิ บ ัต ิธ รรมชั้ น แนวหน้า ของเมื อ งไทย แหล่ ง บ่ ม เพาะความรู้ ท างพระพุท ธศาสนา
โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
“สภาพภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ ประกอบด้วย ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ มีความ
อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธ์ไม้ แหล่งน้ำ และสัตว์หลากหลายชนิด และมีทิวทัศน์สวยงาม
หาดแหลมโพธิ์ บ่อน้ำพุร ้อนธรรมชาติ ศึกษาวิถีช ีว ิตชุมชนการทอผ้าไหม สัมผัส วิถีช ีวิต
ชาวประมงพื้นบ้าน” (เศรษฐพงศ์ โพธิ์โพ้น, 2561)
“มีความเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชัย สวนโมขพลาราม
สถานปฏิบัติธรรม แหล่งบ่มเพาะความรู้ทางพระพุทธศาสนาตามแนวคำสอนของท่านพุทธทาส
โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
วัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้” (สันติ คงเจริญ, 2561)
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1.2 ด้านสภาพแวดล้อม มีศักยภาพด้านสภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น “ป่าอเมซอนเมืองไทย” มีระบบนิเวศแบบ 2 น้ำ หรือเรียกว่าน้ำกร่อย มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพรรณไม้และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์
บริเวณชายทะเล มีทิวทัศน์สวยงาม
“มี ท รั พ ยากรธรรมช าติ ท ี ่ อ ุ ด มสมบู ร ณ์ ทำให้ ม ี ค วามหลากหลาย ทาง
ชีวภาพ แหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ำ มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มี
ความร่มรื่นด้วยเงาของต้นลำแพน บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สภาพน้ำ
เป็นน้ำที่มีเกลือแร่เจือปน เป็นดินป่าพรุน้ำเค็ม ป่าชายหาดและป่าดิบชื้น” (ไกรรงค์ ธรรมบำรุง
, 2561)
“ภูมิทัศน์พื้นที่เป็นพื้นป่าสถานที่รวบรวมพันธ์ไม้ต่างๆ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ
เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ทุ่งนามีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ” (กิติพงษ์ บุญกันภัย,
2561)
“หาดแหลมโพธิ์ มีหาดทรายขาวสวยงาม และสวนสาธารณะแหลมโพธิ์ มีต้นโกงกาง
ต้นลำพู ลำแพน เกาะเสร็จ และกลุ่มทอผ้าไหม” (สุทิน สิทธิเดช, 2561)
1.3 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ชุมชน
การเดินทางสามารถใช้เส้นทางถนนสายพุนพิน -สุราษฎร์ธานี เป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง
สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือมอเตอร์ไซต์ หรือการบริการรถเช่าเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
“มีศักยภาพด้านความสะดวกในการเข้าถึง กล่าวคือ ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง
ชุมชน สภาพของเส้นทางสะดวก ถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง ระยะทางไม่ไกลจากตัวเมืองสุ
ราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางชนบทหมายเลข 4112 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สามารถ
เดินทางได้ทุกช่วงฤดูกาล” (สมชาย รักเดช, 2561)
1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อ
รองรับและบริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ที่พัก อาหาร สัญญานโทรศัพท์ ห้องน้ำ การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
“มีศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ 1) ที่พัก 2) ร้านอาหาร 3) การคมนาคม
ขนส่ง 4) กิจกรรมสันทนาการ 5) ไฟฟ้า 6) น้ำประปา 7) อื่น ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนผัง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ป้ายประกาศเตือนข้อควรระวัง 8) ร้านค้าตลอดเส้นทาง และ9) การ
จัดการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ
10) ระบบการสื่อสารมีสัญญาณทุกเครือข่าย” (สิริพร แก้วมีศรี, 2561)
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1.5 ด้านการมีส่วนร่วม มีศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม ผู้นำชุมชนร่วมกับ
โครงการ SMLสร้างศูนย์เรียนรู้ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ใ นป่ า ชายเลน โดยมี ผ ู ้ ร ่ ว มโครงการในองค์ ก รภาครั ฐ ได้ แ ก่ สำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เครือข่าย
ชุมชนชายฝั่ง องค์กรเอกชน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกับ
พันธมิตรดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
“มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศ
ป่าชายเลน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดยพระครูสุกิตติธรรมคุณและผู้นำชุมชน
ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป” (พระครูสุกิตติธรรมคุณ, 2561)
“ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็น
แกนหลักในการดำเนินการโดยใช้สถานที่วัดมูลเหล็กก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
นโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการท้องถิ่น เอกชนและประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านสนใจที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยังยืน” (สมชาย รักเดช, 2561)
2. เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่ว นร่ว มของชุ มชน ประกอบด้ว ย 1) S = Strong community (ชุมชนเข้ม แข็ ง ) หมายถึ ง
ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้นำที่มี
ความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม
ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเองเข้ามีส่วนร่วมและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก 2) L = Local fishery (ประมงพื้นบ้าน) หมายถึง ประมงพื้นบ้านเป็นการ
ประมงที่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน เพื่อการดำรงชีพของชุมชนในพื้นที่ 3) O = Organic (โดย
ธรรมชาติ) หมายถึง สภาพแวดล้อมยังคงเป็นธรรมชาติ รูปแบบความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตด้วย
เช่น ห่วงโซ่อาหาร การพึ่งพาอาศัย การอ้างอิงอาศัย สัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช การอาศัยได้ใน
พื้นที่เฉพาะ เช่น สัตว์น้ำ หรือสัตว์บก 4) W = Water Resources (ทรัพยากรน้ำ) หมายถึง มี
แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนพืชและสัตว์มากที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 5) L = Leader
(ผู้นำชุมชน) หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทในการนำพาชุมชนสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้
ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้อยู่ดี มีสุขได้
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6) I = Identity local (อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ) หมายถึง ลักษณะเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลัก ษณ์
เฉพาะกลุ่มชุมชนในเรื่องของงาน ประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย
วิถชี ีวิตชุมชน การประกอบอาชีพ และภาษาถิ่นของชุมชนนั้น ๆ และชุมชนยังคงสามารถรักษา
วัฒนธรรมวิธีแบบเดิม ๆ ไว้ จนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ไข่เค็มไชยา บ่อน้ำพุร้อน 7) V =
Virtue (คุณธรรม คุณงามความดี) หมายถึง มีสถานที่ปฏิบัติธรรมสวนโมกขพลาราม แหล่งบ่ม
เพาะความรู้ทางพระพุทธศาสนา ของท่านพุทธทาสภิกขุ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา
ของภาคใต้ 8) E = Education (การเรี ย นรู้ ) หมายถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร สารสนเทศ
ประสบการณ์ และลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้
มาเยือนได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บุคคล
สำคัญในท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ดังภาพที่ 3
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
หลักการ : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี
มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยชุมชนการนำทรัพยากรและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ใน
ชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
SLOW LIVE MODEL

วัตถุประสงค์ ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้าง
ความโดดเด่นให้เป็นที่ประทับใจและอนุรักษ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำตาปี

รูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน“SLOW LIVE MODEL”
1) S = Strong community (ชุมชนเข้มแข็ง)
5) L = Leader (ผู้นำชุมชน)
2) L = Local fishery (ประมงพื้นบ้าน)
6) I = Identity local (อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น)
3) O = Organic (โดยธรรมชาติ)
7) V = Virtue (คุณธรรม คุณงามความดี)
4) W = Water Resources (ทรัพยากรน้ำ)
8) E = Education (การเรียนรู้)
ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว
1. ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านสภาพแวดล้อม
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
5. ด้านการมีสว่ นร่วม

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
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อภิปรายผล
ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนลุ่มแม่น้ำตาปี
ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีศักยภาพด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวคือ
สภาพภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ ประกอบด้วย ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วยพันธ์ไม้ แหล่งน้ำ และสัตว์หลากหลายชนิด และมีทิวทัศน์สวยงาม บ่อน้ำพุร้อน
ธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนการทอ ผ้าไหม สัมผัสวิถี ชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน มีความเป็น
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชัย สวนโมกขพลารามสถานปฏิบัติธรรม แหล่ง
บ่มเพาะความรู้ ทางพระพุทธศาสนาตามแนวคำสอนของท่านพุทธทาส โบราณสถานอั น
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น วัฒนธรรมและ
ประเพณีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิเชษฐ์ ภูมิพาณิชย์ และคณะ การ
วิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต ำบล
เนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ตำบลเนินเพิ่มเป็นที่ตั้งของอุทยาน
แห่งชาติภูห ิน ร่องกล้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมีวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ ที่
หลากหลาย ส่ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่ว ไป เริ่มมี
บางส่วนเข้าสู่อาชีพให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คนในชุมชนเริ่มตื่นตัวกับการท่องเที่ยวและสนใจ
ที่จะเข้าร่วมพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตน ซึ่งในจำนวน 19 หมู่บ้านมี 5
หมู่บ้าน ที่พื้นที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว และแสดงเจตจำนงที่จะร่วม
ทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่กับอุทยาน ด้วยทุนเดิมของพื้นที่ และทุนใหม่คือ
แหล่งท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่ (พิเชษฐ์ ภูมิพาณิชย์ และคณะ, 2559) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของพจนา สวนศรี การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม โดย
ชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของสิทธิในการจัดการ
ดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวนศรี, 2546)
ด้านสภาพแวดล้อม มีศักยภาพด้านสภาพแวดล้อม คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์น้ำ มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีความร่มรื่นด้วยเงาของต้นลำแพน บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สภาพน้ำเป็นน้ำที่มีเกลือแร่เจือปน เป็นดินป่าพรุน้ำเค็ม ป่าชายหาด
และป่าดิบชื้น ภูมิทัศน์พื้นที่เป็นพื้นป่า สถานที่รวบรวมพันธ์ไม้ต่าง ๆ บรรยากาศร่มรื่น เงียบ
สงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม สภาพแวดล้อมเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์แบบศรี
วิชัย ทุ่งนามีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายขาวสวยงาม และสวนสาธารณะ
แหลมโพธิ์ มีต้นโกงกาง ต้นลำพู ลำแพน เกาะเสร็จ และกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิพนธ์ วุฒิชัยและคณะ ในการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาตำบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

ศักยภาพด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบที่เอื้อต่อการประกอบการ
ท่องเที่ยว มีตั้งสวยงาม เช่น แหล่งท่องเที่ยวสร้างอาชีพสร้างรายได้ มีดิน ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
เอื้อต่อการดำรงชีพ ความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก มีระบบชลประทาน มีโครงสร้างพื้นฐาน
ถนน ไฟฟ้า (นิพนธ์ วุฒิชัยและคณะ, 2554) และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์สุดา พุฒจร
ระบุว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่แหล่ งทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายของ
ชุมชน เป็ น การเน้ น การท่ องเที่ย วในแหล่ ง ท่องเที่ยวที่เกี่ ยวเนื่อ งกับธรรมชาติเป็ นหลั ก มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศใน
พื้นที่ (ทิพย์สุดา พุฒจร, 2560)
ด้านความสะดวกในการเข้า ถึง พบว่า มีศักยภาพด้านความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
กล่าวคือ ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึง ชุมชน สภาพของเส้นทางสะดวก ถนนคอนกรีต
ตลอดเส้นทาง สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือมอเตอร์ไซต์ หรือการบริการรถเช่า
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ระยะทางไม่ไกลจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางชนบทหมายเลข
4112 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สามารถเดินทางได้ทุกช่วงฤดูกาล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วชิรญาณ วีรประพันธ์ การวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเข้าถึงมีความสะดวกในการเดินทาง
เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายจากตัวเมืองมีถนนทางเรียบ 2 เส้นทางที่รถทุกชนิดสามารถวิ่งได้ ดังนั้นจึงไม่
เป็นอุปสรรคในการมาเยี่ยมชม นอกจากจะนำรถส่วนตัวมาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้
บริการรถสองแถวและรถประจำทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวกในการเดินทางมาสู่เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีอีกทั้ง หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้ว สามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่อยู่
ไม่ไกลจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมากนักอาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผึ้ง สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) วัดพระธาตุดอยคำ (วชิรญาณ วีรประพันธ์ , 2551) และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัชชัย สุจริต การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอื่นที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้น ที่ ได้แก่ ภูมิทัศน์ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยว (ชัชชัย สุจริต, 2557)
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า มีศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับและบริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมสันทนาการ ไฟฟ้า
น้ำประปา อื่น ๆ เช่น ป้ายบอกทาง แผนผังบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ป้ายประกาศเตือนข้อควร
ระวัง ร้านค้าตลอดเส้นทาง และการจัดการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวไม่ให้
เกินขีดความสามารถในการรองรับ ระบบการสื่อสารมีสัญญาณทุกเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรชาติ สินวรณ์ ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก
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และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า เส้นทางสัญจร มีการขยายเส้นทางการเข้าสู่ตลาดน้ำตลิ่งชันให้มีขนาดกว้าง
มากขึ้ น รวมถึ ง การเพิ ่ ม ทางเท้ า และทางลาดสำหรั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วผู ้ ส ู ง อายุ แ ละผู ้ พ ิ ก าร
สิ่งก่อสร้างและสิ่งประกอบ สิ่งก่อสร้าง มีการสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศาลาที่พัก
สำหรับบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วนสิ่งประกอบบริเวณ มีการเพิ่มเติม
ต้นไม้ ตู้ ATM ถังขยะ ป้อมยาม และห้องน้ำสาธารณะสะอาดและมีจ ำนวนพอเพียงต่อความ
ต้องของนักท่องเที่ยว รวมถึงป้ายบอกข้อมูล แผ่นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ (สุรชาติ สินวรณ์, 2557) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัชชัย
สุจริต ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการจัดการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้
เกินขีดความสามารถในการรองรับ (ชัชชัย สุจริต, 2557)
ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า มีศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม คือ มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
ร่วมแรงร่วมใจกันมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้นำชุมชน
ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำ
อาสาพัฒ นาชุมชนเป็น แกนหลักในการดำเนินการโดยใช้สถานที่ว ัดมูลเหล็กก่อสร้างเป็น
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดย รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง
เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการท้องถิ่น เอกชน
และประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านสนใจที่จะให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้รับการพั ฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิพนธ์ วุฒิชัยและคณะ ในการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาตำบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า มี
การรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีการประชุมปรึกษาหารือ/ประชาคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว มีการประสานงานระหว่างเครือข่าย มีการรับรู้เรื่องราวมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองสูง มีการเสริมสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งองค์กรของรัฐของเอกชนและ
ประชาชน (นิพนธ์ วุฒิชัยและคณะ, 2554) และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์สุดา พุฒจร
ระบุว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ด้วยการนำเอาทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนใน
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

การดำเนินการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชน
(ทิพย์สุดา พุฒจร, 2560)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การนำเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีอย่างยั่งยืนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่สร้างขึ้นในครั้งนี้เป็น รูปแบบที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนใน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก และด้านการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในวงกว้างและในระดับ
สากล หน่วยงานต่างๆ ก็เริ่ มออกมารณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก จะต้อง
กระตุ้นจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรการท่องเที่ยว
เหล่ า นั ้ น โดยไม่ก ระทำการใด ๆ ที ่ เ ป็ น ผลเสี ย ต่อ ทรั พ ยากรการท่อ งเที ่ย วเพี ย งเพื ่ อหวัง
ผลประโยชน์ ส ่ ว นตน ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่ น ั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื ่ อ ตระหนั ก ถึ ง คุณ ค่ า และ
ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่ตนเดิน ทางเข้าไปเยือนและให้ความร่ว มมือแก่ช ุมชนใน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกตกทอดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้คงสภาพที่ดี
ต่อไปนาน ๆ ทำให้ผู้วิจัยสามารถกำหนด รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่
น้ ำ ตาปี อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยการมีส ่ว นร่ว มของชุ ม ชนที ่ ม ีช ื่ อ ว่ า “SLOW LIVE MODEL” ซึ ่ ง มี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) S = Strong community (ชุมชนเข้มแข็ง) 2) L = Local fishery
(ประมงพื้นบ้าน) 3) O = Organic (โดยธรรมชาติ) 4) W = Water Resources (ทรัพยากรน้ำ)
5) L = Leader (ผู ้ น ำชุ ม ชน) 6) I = Identity local (อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ ่ น ) 7) V = Virtue
(คุณธรรม คุณงามความดี) 8) E = Education (การเรียนรู้) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) จาก
ผลการวิจัยที่ได้รูปแบบ “SLOW LIVE MODEL” ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการรักษาฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดให้ภาคการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป จัดทำ
เป็นข้อเสนอเพื่อถ่ายทอดผลักดันให้เกิดกระบวนการคิดและต่อยอดนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
บริบทในปัจจุบันต่อไป 2) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านธารน้ำร้อน ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและท้องถิ่น
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินผล ควรมีประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ควรมีป้ายบอกทาง และการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้การท่องเที่ยวเชิง
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อนุรักษ์ขับเคลื่อนไปได้ ข้อเสนอแนะการนำวิจัยไปใช้ 1) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว กลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านธารน้ำร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแต่ขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นควรเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านธารน้ำร้อน โดยการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาล 2) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง กลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนเกาะเสร็จ เป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามแต่ไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้
สะดวก ดังนั้นควรเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
สำหรับการเดินทางไปยังเกาะเสร็จ เรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวมีน้อย การเดินทางขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วย
ทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่ พักไม่เพียงพอและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น
แผนผัง ป้ายสื่อความหมาย สถานที่จอดรถ ดังนั้นควรเสริมสร้างศักยภาพด้านที่พักในกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรัพย์ให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว 4) ด้านสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่
มีส ภาพแวดล้อมที่คงความเป็น ธรรมชาติ เช่ น กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านห้วยทรัพย์ ควร
ระมัดระวังนักท่องเที่ยวในเรื่องการให้อาหารลิงแสม 5) ด้านการมีส่วนร่วม ทุกกลุ่มท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมมากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้บริการ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้
เสริมจากการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มทอผ้าไหมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ
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