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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยว         
เชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 4) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ 5) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน คือการใช๎เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ หนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการภาคเอกชน 
ภาคชุมชนตัวแทนชาวบ๎านในพ้ืนที่ จ านวน 12 ทําน และประชากรในบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 400 ทําน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการ
ประชุมกลุํมยํอย การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบวํา 1) ทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบวํา มีทั้งหมด 3 ด๎าน ได๎แกํ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได๎แกํ 
ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยม ทางเดินศึกษาปุาชายเลน คลองเกาะเคี่ยม และคลองแตะหร า ทรัพยากร
เชิงวัฒนธรรม ได๎แกํ วิถีชีวิตมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม อาหารและขนมมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม และขนมลา
บ๎านเกาะเคี่ยม ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ทําเรือบ๎านเกาะเคี่ยม 
และกระชังปลา-กระชังปูนิ่ม-กระชังหอย และทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมและที่มนุษย์สร๎างข้ึน ได๎แกํ การ
ท าประมงพ้ืนบ๎าน และมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม 2) ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได๎แกํ จุดแข็ง คือ บ๎านเกาะเคี่ยมมีจุดแข็งในด๎าน
ทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถน ามาพัฒนาตํอยอดเพ่ิมคุณคําและ



 
 

 

มูลคําในด๎านการทํองเที่ยวได๎ จุดอํอน คือ ขาดคนท างานรับผิดชอบในการจัดการการทํองเที่ยว ขาด
ผู๎น า และยังขาดการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน โอกาส คือ บ๎านเกาะเคี่ยมมีโอกาสในการพัฒนามาก 
เนื่องจากมีโครงการพัฒนาและงบประมาณในการพัฒนาจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ
อุปสรรค คือ ปัญหาภาพรวมของพ้ืนที่ที่อาจสํงผลทางอ๎อมตํอการพัฒนาพ้ืนที่ทํองเที่ยวชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยม 3) องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในภาพรวม พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (  = 4.37, S.D.=0.20) ด๎านที่มีคําสูงสุดอันดัน

แรก คือ สิ่งอ านวยความสะดวก (  = 4.54, S.D.=0.41) และรองลงมา คือ ด๎านกิจกรรม ด๎าน       
สิ่งดึงดูดใจ ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว และด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว ตามล าดับ  

4) แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบในภาพรวม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (  = 4.40, S.D.=0.19) ด๎านที่มีคําสูงสุดอันดันแรก คือ 
กิจกรรมสีเขียว ระดับความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.88, S.D.=0.24) คือ ด๎านหัวใจสีเขียว ด๎านการ
บริการสีเขียว ด๎านรูปแบบการเดินทางสีเขียว ด๎านแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว ด๎านชุมชนสีเขียว และด๎าน
ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม ตามล าดับ และ 5) แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว         
เชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ พบวํา ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ด๎านองค์กรชุมชน มีระบบสังคมที่เข๎าใจกันมีความสามัคคีกัน และมีการจัดการเพ่ือการ
พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางเป็นรูปธรรม ด๎านการจัดการ มีกฎกติกาในการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม 
วัฒนธรรม และการทํองเที่ยว และด๎านการเรียนรู๎ มีกิจกรรมการทํองเที่ยวที่โดดเดํนที่สามารถสร๎าง
การรับรู๎ในเรื่องของธรรมชาติ วัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวรูปแบบอ่ืนได๎ ข๎อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน มีดังนี้ คือ 1.ต๎องมีการจัดการดูแลของหนํวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนให๎ เป็นสถานที่ที่มีความประทับใจพร๎อมดึงดูด
บุคคลภายนอกมาเท่ียวหรือเยี่ยมชมในชุมชน 2.ควรมีการจัดการในการปลูกปุาชายเลนให๎ดีมากยิ่งขึ้น
และการสํงเสริมชุมชนให๎เป็นชุมชนสีเขียว 3.ในชุมชนควรมีความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนให๎เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยอาศัยการใช๎ใจรํวมมือรํวมใจกันพัฒนาชุมชน และท าปูายสัญลักษณ์บอก
ทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจนกวํานี้ 4.สํงเสริมการท ากิจกรรมในชุมชนให๎มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม โดยเพิ่มสื่อที่ใช๎บริการในการเรียนการสอนและด๎านตําง ๆ ให๎เพียงพอกับชุมชนที่มีความ
ต๎องการใช๎สื่อตําง ๆ 5.ต๎องพัฒนาสถานที่ในชุมชนให๎มีสิ่งที่นําดึงดูดใจให๎มากยิ่งขึ้น เชํน ทําเรือบ๎าน
เกาะเคี่ยม เพ่ือใช๎ในการคมนาคม 6.ควรท าปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจนกวํานี้ เพ่ือ
การเข๎าถึงที่สะดวกสบายมากข้ึน และ 7.หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข๎องในการพัฒนา
ชุมชน ควรเพิ่มการดูแลในทุกภาคสํวน 
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 The objectives of this research were as follows: 1) To study the ecotourism 
resources of Ban Koh Kiem coomunity, Kantangtai Sub-district, Kantang District, Trang 
Province, 2) To analyze the ecotourism potential of Ban Koh Kiem, Kantangtai Sub-
district, Kantang District, Trang Province, 3) To study and analyze the components of 
community-based ecotourism of Ban Koh Kiem,  Kantangtai Sub-district, Kantang District, 
Trang Province, 4) To study and analyze responsible green tourism destination of Ban 
Koh Kiem, Kantangtai Sub-district, Kantang District, Trang Province, 
and 5) To propose development guidelines of community-based ecotourism towards 
green tourism responsibly case study of Ban Koh Kiem, Kantangtai Sub-district, Kantang 
District, Trang Province. This research is mixed method that used of qualitative and 
quantitative research methods. Population and sample groups include government 
agencies, private entrepreneurs, and community sector as representatives of villagers in 
the area, totaling 12 people and the people in Ban Koh Kiem, Kantangtai Sub-district, 
Kantang District, Trang Province were 400 persons. Research instruments is an in-depth 
interview and focused group meetings. The analysis used content analysis techniques. 
And questionnaires, the data were analyzed by using descriptive statistic.The results 
found that: 1) Ecotourism resources of Ban Koh Kiem Kantangtai, Sub-district, Kantang 
District, Trang Province, there are all 3 aspects: natural resources include Ban Koh Kiam 



 
  

 

mangrove forest, Mangrove Forest Study Walkway, Khlong Koh Kiem and Khlong Tarum,  
cultural resources include the Muslim way of life in Ban Koh Kiem, Muslim food and 
snacks of Ban Koh Kiem and Khanom La of Ban Koh Kiam, man-made resources include 
the Koh Kiam-Tarum Bridge, Ban Koh Kiem Pier and fish cages - soft shell crab cages - 
shellfish cages and cultural and man-made resources include local fisheries and Ban Ko 
Kiam Mosque. 2) The potential of community-based ecotourism of Ban Koh Kiem, 
Kantangtai Sub-district, Kantang District, Trang Province: the strengths, Ban Ko Kiam has 
strengths in ecotourism resources that are plentiful, which can be developed to add 
value and cost in tourism. The weak point is the lack of responsible workers in tourism 
management, leadership and participation of people in the community. Opportunity is 
that Ban Koh Kiam has a lot of opportunities for development because there are 
development projects and budgets from both government and private agencies, and the 
obstacles are the overall problem of the area that may indirectly affect the 
development of the Ban Ko Kiam community tourism area.  
3) The overall composition of community-based ecotourism found that the respondents 

had the highest level ( = 4.37, S.D.=0.20). The aspect that has the highest first value is 

the Amenity (  = 4.54, S.D.=0.41), followed by Activity, Attraction, Accessibility and 
Ancillary Service, respectively. 4) Responsible green tourism destination as a whole, it 

found that the respondents had the highest level, ( = 4.40, S.D.=0.19). The aspect that 
has the highest first value is Green activity. The highest level ( = 4.88, S.D.=0.24), the 
second was the Green heart, Green service, Green logistic, Green attraction, Green 
community and Green plus, respectively, and 5) recommendations for the development 
guidelines of community-based ecotourism towards green tourism responsibly 
destination case study of Ban Koh Kiem, Kantangtai Sub-district, Kantang District, Trang 
Province are as follows: 1. It must be managed by a government agency and the private 
sector to develop the community into a place that is impressive and attracts outsiders 
to visit or visit the community, 2. There should be better management of mangrove 
planting and community promotion to become a green community, 3. In the community 
there should be unity in community development to be environmentally friendly by 
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using the hearts to work together, to develop the community and make a sign indicating 
the entrance to the village more clearly, 4. It promote activities in the community to be 
sustainable and environmentally friendly by adding media to used in teaching and 
learning services enough for the community that needs to use various media, 5. It must 
develop places in the community to have more attractive things, such as Ban Koh Kiam 
Pier for use in transportation, 6. It should make a sign indicating the entrance to the 
village more clearly and more comfortable access, and 7. Government agency and 
private sector involved in community development that should increase supervision in 
all sectors.  
 
Keywords:  Community-Based Ecotourism, Responsible Greens Tourism Destination, Ban  
   Koh Kiem, Kantangtai Sus-district, Kantang District, Trang Province 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังในครั้งนี้คณะผู๎
ศึกษาวิจัยได๎ด าเนินการศึกษาวิจัยจนส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ขอขอบคุณผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎ให๎ข๎อมูลที่ท า
ให๎รายงานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยภาพรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และขอขอบคุณทุกๆ 
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ของอัลลอฮฺ เป็นพระเจ๎า (มหาบริสุทธิ์ ผูทรงสูงสงยิ่ง) ผู๎ให๎ชีวิตในการเป็นอยูํในโลกนี้ 
 

คณะผู๎วิจัย 
   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

สารบัญ 
 

            
                                  หน๎า 
บทคัดยํอภาษาไทย                 ก 
บทคัดยํอภาษาอังกฤษ                 ง 
กิตติกรรมประกาศ                 ช 
สารบัญ                   ซ 
สารบัญตาราง                  ฎ 
สารบัญภาพ                  ฐ 
 
บทที่ 1 บทน า                  1 
 ความเป็นมาและความส าคัญ               1 
 ชํองวํางการวิจัย                 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                         6 
 ขอบเขตการวิจัย                 6 
 ค าถามที่ใช๎ในการวิจัย                8 
 ค าศัพท์นิยามเฉพาะ                                                                       8
 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ               9 
 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง            11 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการทํองเที่ยว             11
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ                                           31
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวโดยชุมชน                                                46
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวสีเขียว (7 Green)                                     58
 บริบทพื้นที่ของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง                        80
 งานวิจัยที่เก่ียวข๎อง                                                                      83
 กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                               97 
 



 
  

 

 
 

               หน๎า 
บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย                                                                                        98 
 ประชากรและการสุํมกลุํมตัวอยําง              99 
 เครื่องมือในการวิจัย                                                                                    99 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                                                                      99 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล                                                                                 99 
 การวิเคราะห์ข๎อมูล                                                                             100 
 
บทที่ 4 ผลการวิจัย                                                                                           113  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม                 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง                                           113 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
   ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (SWOT Analysis)                     133 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
   ของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง                      138 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ  
   ของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง         151 
 ตอนที่ 5 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม  
   ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง                                             159 
 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ                                                   167 
 สรุปผลการวิจัย                                                                                      167 
 อภิปรายผล                                                                                          175
 ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย             184  
 
 

ฌ 



 
  

 

                         หน๎า 
บรรณานุกรม                                                                                                       186
 บรรณานุกรม                                                                                         186 
 
ภาคผนวก                                                                                                           198
 ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย           199
 ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย                               205 
 
ประวัติคณะผู้วิจัย                                                                                             213 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ญ 



 
  

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่                         หน๎า 
3.1 จ านวนประชากรในพื้นที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง          101 
3.2 จ านวนผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก             107 
3.3 สรุประเบียบวิธีวิจัย             110 
4.1  การส ารวจทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม         114  
4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม        136 
4.3  กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ  139  
4.4  กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ                                                                           139 
4.5  กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามสถานภาพ                                                                    140 
4.6  กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามการศึกษา            140 
4.7  กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอาชีพ            141 
4.8  กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามรายได๎            141 
4.9  ผลการศึกษาภาพรวมจากองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As)       142 
4.10  ผลการศึกษาจากด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

โดยชุมชน (5As)               143 
4.11  ผลการศึกษาจากด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ขององค์ประกอบการ 

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As)                                            143 
4.12  ผลการศึกษาจากด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) ขององค์ประกอบ 

การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As)           144 
4.13  ผลการศึกษาจากด๎านกิจกรรม (Activity) ขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

โดยชุมชน (5As)              145 
4.14  ผลการศึกษาจากด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services)  

ขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As)         145 
4.15  ผลการศึกษาภาพรวมของแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green)       146 
4.16  ผลการศึกษาด๎านหัวใจสีเขียว (Green Heart)          147 
4.17  ผลการศึกษาด๎านรูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics)        147 
4.18  ผลการศึกษาด๎านแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction)         148 



 
  

 

               หน๎า  
4.19  ผลการศึกษาด๎านกิจกรรมสีเขียว (Green Activity)          148           
4.20  ผลการศึกษาด๎านชุมชนสีเขียว (Green Community)         149 
4.21  ผลการศึกษาด๎านการบริการสีเขียว (Green Service)         149 
4.22 ผลการศึกษาด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus)       150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฏ 



   

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่                          หน๎า 
2.1  แผนภาพขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว          30 
2.2  แผนภาพขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ          46 
2.3  กลํองเครื่องมือ 9+1 Building Blocks พัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางมีสํวนรํวม      53 
2.4  แผนภาพขององค์ประกอบของการทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT)         58 
2.5  แผนภาพของการทํองเที่ยวสีเขียว (7 Greens)          79 
2.6  แผนที่บ๎านเกาะเคี่ยมภาพ ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง         80 
2.7  ปูายทางเข๎าหมูํบ๎านเกาะคี่ยม            80 
2.8  กรอบแนวคิด              97 
4.1  ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยม                                                                         115 
4.2  แผนที่คลองแตะหร าและคลองเกาะเคี่ยม           116 
4.3  คลองแตะหร า              116 
4.4  คลองเกาะเคี่ยม              117 
4.5  การท าประมงพ้ืนบ๎านในชุนชนบ๎านเกาะเคี่ยม          118 
4.6  เรือท่ีใช๎ส าหรับการการท าประมงพ้ืนบ๎านของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม        118 
4.7  เรือท่ีใช๎ส าหรับการการท าประมงพ้ืนบ๎านของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม        119 
4.8  มัสยิดใหญํหรือมัสยิดมูญาฮีดีน            120 
4.9  มัสยิดซุ๎นกอตุ๎ลวะฮ์ดะห์             120 
4.10 วิถกีารชํวยกับอาหารในงานบุญของมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม         121 
4.11 วิถกีารชํวยกับอาหารในงานบุญของมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม         122 
4.12 การเข๎าพิธีสุนัต บ๎านเกาะเคี่ยม            122 
4.13 ร๎านอาหารเช๎า ชื่อร๎านเข๎าทําคาเฟุแอทเกาะเคี่ยม          124 
4.14 การท าขนมลาเคาะ             124 
4.15 การท าขนมลาเคาะ             125 
4.16 ขนมลาเคาะ              125 
4.17 ขนมลาเคาะและขนมดีซัม             126 
4.18 การท าขนมดีซัม              126 



 
  

 

                         หน๎า 
4.19 การท าขนมดอกโดน             127 
4.20 อาหารและขนมมุสลิม             127 
4.21 สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า            128 
4.22 ทําเรือของบ๎านเกาะเคี่ยม             129 
4.23 ลักษณะของน้ าของบ๎านเกาะเคี่ยม            129 
4.24 ปูด าในกระชัง              130 
4.25 ปูนิ่มแชํแข็ง              131 
4.26 กระชังปลา              131 
4.27 กระชังปูนิ่ม              132 
4.28 กระชังเลี้ยงหอย              132 
4.29  หอยนางรม              133 
 
 

ฑ 



 
  

1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
 อุตสาหกรรมทํองเที่ยวของไทยในปี 2560 ที่ผํานมา จะสร๎างรายได๎รวมได๎ที่  2.76 ล๎านล๎านบาท 
และคิดเป็นสัดสํวน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตามที่การทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย (ททท.) ได๎จัดท าแผนการตลาดด๎านการทํองเที่ยวไว๎ตั้งแตํต๎นปี หรือมีรายได๎จากนักทํองเที่ยวตํางชาติ
ที่ประมาณ 1.8 ล๎านล๎านบาท จากจ านวนนักทํองเที่ยวตํางชาติราว 35 ล๎านคน และรายได๎จากตลาดคน
ไทยทํองเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) 9.5 แสนล๎านบาท โดยนักทํองเที่ยวจีนยังคงเป็นตัวแปรส าคัญ 
และครองสัดสํวนมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของนักทํองเที่ยวตํางชาติทั้งหมด อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของ
ไทย ซึ่งกลําวได๎วํา เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่คุ๎มคําเงินมีจุดแข็งของสินค๎าทางการทํองเที่ยวถึงแม๎เป็นสินค๎าเกํา
ส าหรับตลาดทํองเที่ยวหลักที่ส าคัญก็ตาม เชํน ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา แตํตลาดใหมํ เชํน จีนยังมี
ความต๎องการอยํางสูงในการทํองเที่ยวในประเทศไทยและภาพพจน์ที่ดีขึ้นของประเทศไทยจากการเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของการเป็นแหลํงทํองเที่ยวส าหรับเพศชายท าให๎มีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องในอัตราคํอนข๎าง
สูงส าหรับนักทํองเที่ยวสตรีในทุกวัยความนิยมในการทํองเที่ยวเฉพาะกลุํมก าลังขยายตัวอยํางตํอเนื่ อง
รวมทั้งการทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมจากภูมิภาคตําง ๆ ประเทศตําง ๆ ได๎ชํวยกันพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
อยํางสม่ าเสมอโดยมีนโยบายอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมให๎สมบูรณ์คงที่ตลอดไป และปรับเปลี่ยนสินค๎าให๎
เป็นไปตามความต๎องการของตลาดโลกตลาดภูมิภาคและตลาดภายในประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 
 แนวโน๎มความนิยมรูปแบบการทํองเที่ยวและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนไปจาก
เดิม จากการศึกษาพบวํา การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมมาก
ขึ้นและได๎มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวจากธรรมชาติสูํ การทํองเที่ยวในแหลํงชุมชนที่
อุดมไปด๎วยทรัพยากรทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถสร๎างการเรียนรู๎และความพึงพอใจให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎ ซึ่งการทํองเที่ยวนี้จะเป็นมากกวําการทํองเที่ยวธรรมดาทั่วไป กลําวคือ นอกจากจะเป็น
การทํองเที่ยวที่ชํวยผํอนคลายความเหน็ดเหนื่อยแล๎ว ยังเป็นการทํองเที่ยวที่เปิดโอกาสให๎เกิดการเรียนรู๎
ประสบการณ์ความแปลกใหมํตลอดเวลาการเดินทาง อีกทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศยังเป็นกลไกธรรมชาติที่
กํอให๎เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักทํองเที่ยวกับชุมชนท๎องถิ่น รวมถึงยังชํวยในการปลูกฝังให๎
นักทํองเที่ยวมีความผูกพันกับธรรมชาติ และเป็นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังยืนสืบตํอไป (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. 2554) การทํองเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นในด๎านการ
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เรียนรู๎เกี่ยวกับที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิต คือ พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการทํองเที่ยวที่จะท าให๎เราเห็น
คุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํน
หนึ่งและเราควรจะต๎องรักษามรดกนั้นไว๎ให๎คงอยูํตํอไปนาน ๆ การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ท าได๎ในลักษณะ 
ตําง ๆ เชํน การเดินปุา การขี่รถจักรยานลัดเลาะไปตามไรํนาและชนบท การดูถ้ า น้ าตก พุน้ าร๎อน การไตํ
เขาและปีนหน๎าผา การนั่งเรือหรือลํองแพไปตามล าน้ า การพายเรือลํองแกํง การด าน้ าดูปะการัง และปลา
สวยงามใต๎ทะเล การเยี่ยมชมสวนผลไม๎ การดูวิถีชีวิตของชุมชนในท๎องถิ่น การพักแรมกับชุมชนในหมูํบ๎าน 
(Home Stay) วิธีการตําง ๆ เหลํานี้จะท าให๎เรามีโอกาสได๎สัมผัสกับธรรมชาติอยํางแท๎จริงได๎เรียนรู๎และ
เห็นคุณคําของแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ และพร๎อมที่จะเป็นนักทํองเที่ยวที่ดี (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ, 2560) กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงเวศจึงเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวที่ชํวยให๎นักทํองเที่ยว
ได๎สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอยํางลึกซึ้ง และการทํองเที่ยวโดยชุมชน  (Community – Based Tourism – 
CBT) ยังเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวและเป็นเครื่องมือสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กร
ชาวบ๎านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม โดยอาศัยกระบวนการมีสํวนรํวม
ของคนในชุมชน ให๎ชุมชนได๎เข๎ามารํวมก าหนดทิศทางการพัฒนา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และรับประโยชน์
ที่เกิดจากการทํองเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมการรับรู๎และความเข๎าใจในบทบาทของชุมชนท๎องถิ่นตํอ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นก าลังใจหรือสนับสนุนให๎เกิดความตํอเนื่องในการท างานอนุรักษ์
ทั้งด๎านธรรมชาติและวัฒนธรรม (ศูนย์ประสานงานเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน , 2557) การรักษา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนอยํางสถานที่ทํองเที่ยว กิจกรรมและวัฒนธรรม ประเพณีของท๎องถิ่น นอกจากจะเป็น
สมบัติที่นําภาคภูมิใจของชุมชนท๎องถิ่นแล๎ว ยังกํอผลเศรษฐกิจของท๎องถิ่นอีกด๎วย การรํวมแรงรํวมใจกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรทํองเที่ยวให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งเชํน ชํวยกันรักษาสภาพธรรมชาติ
ให๎คงความสมบูรณ์ไว๎มากที่สุด บูรณปฏิสังขรณ์แหลํงโบราณสถานอยํางถูกวิธี เพ่ือให๎คงอยูํคูํชุมชน
ตลอดไป รณรงค์สํงเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท๎องถิ่น รักษาศิลปหัตถกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของท๎องถิ่น โดยอาจน ามาผลิตเป็นสินค๎าที่ระลึก การณรงค์ให๎เกิดกิจกรรมด๎าน
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน สามารถกระตุ๎นให๎ชุมชนเกิดจิตส านึกด๎านสิ่งแวดล๎อมและความสามัคคีในชุ มชนได๎
อยํางตํอเนื่อง เชํน การรณรงค์ปูองกันปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การรณรงค์เพ่ือปลูกต๎นไม๎และรักษา
ต๎นไม๎ในชุมชน การรณรงค์รักษาแหลํงน้ าในชุมชน (ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2561) ซึ่ง
จากการศึกษาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในมิติตําง ๆ แล๎วพบวํามีความสอดคล๎องกับการทํองเที่ยวสีเขียว 
(Green Tourism) ที่หมายถึง การทํองเที่ยวที่เน๎นความสมดุลระหวํางสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อมเป็นหลัก และต๎องตอบสนองความต๎องการทั้งของนักทํองเที่ยวและประชาชนในท๎องถิ่นให๎
ได๎มากที่สุด (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2560) และยังเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวประเภทหนึ่งของ
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การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  มีแนวคิดการจัดการการทํองเที่ยวเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ผําน 7 มิติ                   
(7 Greens) ได๎แกํ 1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) 2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics)         
3.แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 4. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 5. กิจกรรมสีเขียว 
(Green Activity) 6.การบริการสีเขียว (Green Service)  7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
(Green Plus) ที่มีเปูาประสงค์ตรงตามค าจ ากัดความของสมาคมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศระหวํางประเทศ 
ที่วํา การทํองเที่ยวเชิงนิเวศคือ “การทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบตํอพ้ืนที่ทางธรรมชาติด๎วยการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและพัฒนาความเป็นอยูํของคนท๎องถิ่นให๎ดีมากยิ่งขึ้น” ถ๎านักทํองเที่ยวปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของความรับผิดชอบ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และการฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยูํของคน
ในท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนดไว๎ มีความเป็นไปได๎วํา กิจกรรมการทํองเที่ยวหรือประสบการณ์ด๎านการทํองเที่ยว
ตําง ๆ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีวําด๎วยเรื่องของความยั่งยืน หรือความสามารถในการท ากิจกรรมซ้ าแล๎ว
ซ้ าเลําโดยไมํสร๎างความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อม (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2561) 
 การพัฒนาการทํองเที่ยวในปัจจุบันสิ่งส าคัญท่ีสุดคงหนีไมํพ๎นเรื่องของการมุํงสูํการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน ซึ่งแนวคิดของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ แนวคิดการจัดการแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว การการทํองเที่ยว
อยํางมีความรับผิดชอบ ล๎วนแล๎วแตํมีเปูาหมายสูํความยั่งยืนในทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต๎นผู๎วิจัยเล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่และความเข๎มแข๎งของชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยม โดยที่มีระบบนิเวศ มีทรัพยากรที่สมบูรณ์และสวยงาม เหมาะกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ดึงดูด
ใจให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาทํองเที่ยวในบ๎านเกาะเคี่ยม ทั้งนี้เพ่ือให๎การจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศเป็นไป
อยํางเหมาะสมโดยไมํสร๎างความเสียหายให๎กับสิ่งแวดล๎อม ซึ่งปัจจุบันนี้การทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีการ
จัดการการทํองเที่ยวไปในแนวทางการทํองเทีย่วที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการน าแนวคิดการทํองเที่ยว
สีเขียว (7 Green) มาใช๎รํวมกับการทํองเที่ยวเพ่ือน าผลวิจัยมาใช๎เป็นแนวทางในการจัดการการทํองเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดในการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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ช่องว่างการวิจัย 
 
 การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเป็นหัวใจหลักส าคัญในการพัฒนาการทํองเที่ยวทั้งในเชิงพ้ืนที่และรวม
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะการพัฒนาการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน 
ยิ่งมีความจ าเป็นที่ต๎องมีแนวทางในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน พร๎อมมีการ
ด าเนินงานที่เน๎นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็น  
อัตลักษณ์ของชุมชน การรักษาสมดุลระหวํางความเกําและความใหมํให๎งดงามด๎วยธรรมชาติอันแสน
บริสุทธิ์ ดึงดูดใจด๎วยวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่ซื่อใส ของสถานที่ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยต๎องอยูํ
บนพ้ืนฐานความต๎องการของคนในชุมชน พร๎อมกับการบรรลุความต๎องการและความคาดหวังของ
นักทํองเที่ยวที่มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา การพัฒนาการทํองเที่ยวในพ้ืนที่จึงเป็น
ความท๎าทายของชุมชน ทั้งในมิติของการใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนตนเอง          
ไปพร๎อม ๆ กับการพัฒนาการทํองเที่ยวของชุมชนเพ่ือกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ของนักทํองเที่ยว สํงมอบ
บริการทางการทํองเที่ยวที่สร๎างประสบการณ์ที่ประทับใจและเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและ
ทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง รวมถึงการลดผลกระทบทางลบ สร๎าง
สมดุลในทุกมิติ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลงานวิจัยด๎านการพัฒนาทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ พื้นที่การวิจัยกรณีประเทศไทย และในงานวิจัย
นี้มุํงเน๎นไปที่พ้ืนที่ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประเด็นดังกลําวจึงมี
ความส าคัญตอํการพัฒนาผลการวิจัยและควรได๎รับการศึกษาและเผยแพรํ ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการวิจัยในครั้งนี้ 
  และเมื่อพิจารณาถึงความส าคัญของทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ จากประเด็นค าถามการวิจัยและจากการทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง พบการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
หลายรูปแบบและหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย แตํพบวํางานวิจัยสํวนใหญํเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และมีบางสํวนที่เป็นการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศในมุมของเขต
พ้ืนที่ทํองเที่ยวในอุทยานในชํวง 5 ปีที่ผํานมา พบมีการวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศชุมชน รูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน การทํองเที่ยวเชิงนิเวศสูํ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน และสํวนน๎อยมีการศึกษาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนบนเส๎นทางสีเขียว 
(ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556) จากการศึกพบวํามุํงเน๎นไปที่การศึกษา
องค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน ปัญหาแลอุปสรรคการขับเคลื่อนการทํองเที่ยวเชิงนิ เวศ 
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และมาตรการ แนวทางการบริหารจัดการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไมํได๎มุํงเน๎นที่การมีสํวน
รํวมของชุมชน รวมถึงไมํได๎พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการเป็นแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ  
 และการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบมีงานวิจัย
ทํองเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์ เขา ปุา นาเล ในพ้ืนที่ชุมชนใน 4 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมือง 
อ าเภอยํานตาขาว อ าเภอกันตัง และอ าเภอนาโยง (เชภาดร จันทร์หอม และคณะ, 2560) แตํไมํพบการ
วิจัยในพื้นที่ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม โดยงานวิจัยดังกลําวมุํงเน๎นที่การศึกษารูปแบบการจัดการการทํองเที่ยว
โดยชุมชนและพัฒนากิจกรรมทํองเที่ยวชุมชน รวมถึงจัดท าข๎อเสนอเชิงนโยบายแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
บางงานก็มุํงเน๎นไปที่การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ชุมชน  ในประเด็นของการทํองเที่ยว       
สีเขียว พบงานวิจัยหลายเลํมที่ศึกษา ยกตัวอยํางเชํน ล ายอง ปลั่งกลาง (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวสี เขียว กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอํางทอง ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การให๎ความหมาย รูปแบบ
และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจนาเที่ยวสีเขียวของบริษัทขนอมฟิชชิ่งแอนด์ทัวร์ และ สิริภัทร์ โชติชํวง , 
นนทิภัค เพียรโรจน์, ณัฐมน ราชรักษ์ และ วีระศักดิ์คงฤทธิ์ (2561) ได๎ศึกษาเรื่องทัศนคติด๎าน 7 Greens 
ที่มีผลตํอการรับรู๎ภาพลักษณ์ด๎านการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในเกาะสมุย ซึ่งจากการศึกษาพบวําสํวน
ใหญํเป็นการศึกษาในมิติของการบริหารจัดการในภาคสํวนธุรกิจ การพัฒนามาตรฐานชุมชน แตํยัง
การศึกษาในเชิงพ้ืนที่ชุมชนทํองเที่ยว และขาดการศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติและแนวทางการ
พัฒนาการมีสํวนรํวมของชุมชนในรูปแบบการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนและการมุํงสูํแหลํงทํองเที่ยว
สีเขียวอยํางรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรม 
 จะเห็นได๎วําในการศึกษาวิจัยที่พบยังไมํมีการศึกษาที่มีการบูรณาการองค์ความรู๎จากแนวคิด 
ทฤษฏีที่มีการพัฒนาเพ่ิมเติมจากในอดีต รวมถึงยังขาดการน าเสนอรูปแบบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ทํองเที่ยวชุมชนในมิติของการทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ โดยการวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นเพ่ือศึกษา
ทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน วิเคราะห์แหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ
เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากการทบทวน
วรรณกรรม บทความ งานวิจัย และหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายมิติ จึง
เป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ยังเป็นการพัฒนาเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับนโยบายและทิศทางการทํองเที่ยวของประเทศ และสอดรับกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่
ให๎ความส าคัญกับประสบการณ์ที่ได๎รับจากการทํองเที่ยว นักทํองเที่ยวมีความใสํใจต๎องการทํองเที่ยวใน
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รูปแบบที่เกิดประโยชน์แกํชุมชนท๎องถิ่น ได๎เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสังคม และได๎เป็นสํวนหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชนสูํจุดหมายปลายทางท่ีมีความยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  
 2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง        
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง        

4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

5. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา         
  เนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษา      
  1.1 ทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ      
   1.1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติ      
   1.1.2 ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม      
   1.1.3 ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น       

1.2 ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT )      
  1.2.1 จุดแข็ง (Strengths)    

1.2.2 จุดอํอน (Weaknesses)      
 1.2.3 โอกาส (Opportunities)      

1.2.4 อุปสรรค (Threats)        
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1.3 องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As)    
  1.3.1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)      
  1.3.2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)     
  1.3.3 การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility)    
  1.3.4 กิจกรรม (Activity)       
  1.3.5 บริการเสริมที่คนในท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary services) 

  1.4 การทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green) ดังนี้   
   1.4.1 หัวใจสีเขียว (Green Heart)      
   1.4.2 รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics)    
   1.4.3 แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction)    
   1.4.4 กิจกรรมสีเขียว (Green Activity)     
   1.4.5 ชุมชนสีเขียว (Green Community)     
   1.4.6 การบริการสีเขียว (Green Service)     
   1.4.7 ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus)   

2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง  
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กลุํมตัวอยําง โดยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสุํมอยํางงํายที่สามารถให๎ข๎อมูลได๎ ประกอบด๎วย   
  2.1. ประชาชนทั่วไป ประกอบด๎วย ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  จ านวน 6,866 คน ซึ่งอาศัยอยูํในเขตพ้ืนที่ติดตํอกับบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งต าบลกังตังใต๎มีทั้งหมด 
6 หมูํบ๎าน           
  2.2. หนํวยงานภาครัฐ คือ องค์การสํวนบริหารต าบลกันตังใต๎ ผู๎ใหญํบ๎านและผู๎ชํวย
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกันตัง อาสาสมัครหมูํบ๎าน  เชํน 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อพปร.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.)  
  2.3 ผู๎ประกอบการภาคเอกชน คือ ผู๎ประกอบการร๎านอาหารในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม 
ผู๎ประกอบการร๎านขนมพ้ืนบ๎านหรือขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม และผู๎ประกอบการกระชังปูนิ่มในเขตพ้ืนที่บ๎าน
เกาะเคี่ยม           
  2.4 ภาคชุมชนท๎องถิ่นที่ คือ ปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าทางศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนที่
บ๎านเกาะเคี่ยม    
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3. ขอบเขตด๎านพื้นที่         
  บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

4. ขอบเขตด๎านเวลา         
  การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการศึกษาและเก็บข๎อมูลระหวํางเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
 
ค าถามที่ใช้ในการวิจัย  
         
 1. ต๎องการทราบถึงบริบทชุมชนและข๎อมูลทั่วไปของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรังมีลักษณะอยํางไร        
 2. ต๎องการทราบศักยภาพขององค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเป็นอยํางไร
 3. ต๎องการทราบศักยภาพแนวทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ บ๎าน
เกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นอยํางไร 
 
ค าศัพท์นิยามเฉพาะ 
          
 1. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง การใช๎ทรัพยากรการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 
โดยไมํสร๎างผลกระทบด๎านลบตํอสภาพแวดล๎อม ซึ่งเป็นทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ส าคัญ และกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวต๎องสามารถสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรการทํองเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูด
ใจส าหรับนักทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎ ในขณะเดียวกันต๎องสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยวด๎วย
การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ และให๎ประสบการณ์จากการทํองเที่ยว โดยต๎องค านึงถึงการให๎ชุมชนท๎องถิ่น
เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ    

2. การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) หมายถึง การทํองเที่ยวที่มุํงเน๎น
การมีสํวนรํวมของชุมชนในทุกกระบวนการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวในทุกมิติ ได๎แกํ 1. ด๎านพ้ืนที่ 
ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 2. ด๎านการจัดการ มุํงเน๎นการรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม
และความยั่งยืน 3. ด๎านการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นตลอดกระบวนการ และ 4. ด๎านกิจกรรม โดยค านึงถึง
การเรียนรู๎ การศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างความประทับใจและจิตส านึกที่ดี มอบประสบการณ์แกํผู๎มา
เยือน  
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 3. การทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (Responsible Green Tourism Destination) 
หมายถึง การทํองเที่ยวประเภทหนึ่งของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ที่มุํงเน๎นความสมดุลระหวํางสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อมเป็นหลัก และต๎องตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวและ
ประชาชนในท๎องถิ่นให๎ได๎มากที่สุด ผํานกระบวนการ 7 มิติ ได๎แกํ 1. หัวใจสีเขียว (Green Heart)            
2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 4. 
ชุมชนสีเขียว (Green Community) 5. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 6. การบริการสีเขียว (Green 
Service)  7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus)   

4. บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (Ban Koh Khiam, Kantangtai 
Sub-district, Kantang District, Trang Province) หมายถึง บ๎านเกาะเคี่ยม หมูํที่ 4 ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนที่มุํงสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 1. ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ได๎มีแผนปฏิบัติการและแนวทางในการการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว         
เชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบที่น าไปสูํการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชน
บ๎านเกาะเคี่ยมอยํางยั่งยืน 
 2. ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมสามารถน าแนวทางไปปรับใช๎และพัฒนาชุมชนตนเองเพ่ือเป็นชุมชน
ต๎นแบบในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 
 หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 1. องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช๎เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 
 2. หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องและรับผิดชอบพ้ืนที่ชุมชนเกาะเคี่ยมโดยตรงสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช๎เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
 3. สมาคมธุรกิจทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎องสามารถน าแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบไปปรับใช๎ในการน าเสนอ 
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สื่อความหมายพ้ืนที่ทํองเที่ยวของชุมชมบ๎านเกาะเคี่ยมแกํนักทํองเที่ยว และสามารถน าไปตํอยอดเพ่ิม
มูลคําทางด๎านเศรษฐกิจได๎ 
 4. หนํวยงานด๎านการศึกษาสามารถน าผลงานการศึกษาวิจัยไปตํอยอดการศึกษาวิจัยครั้งตํอไปใน
พ้ืนที่ อ่ืน ๆ หรือในพ้ืนที่ชุมชนเกาะเคี่ยมในประเด็นอ่ืนที่นํ าสนใจและมีประโยชน์ตํอการพัฒนา           
การทํองเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
 5. หนํวยงานด๎านการศึกษามีองค์ความรู๎การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  
 6. งานวิจัยนี้สามารถชํวยเติมเต็มชํองวําทางการศึกษาวิจัยในเรื่องของการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นประเด็นการศึกษาที่ชํวยให๎เกิด
การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ

รับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง คณะผู๎วิจัยได๎มีการทบทวน
วรรณกรรม ดังนี้           

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการทํองเที่ยว       
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ      

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวโดยชุมชน       
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green) 

 บริบทพื้นที่ของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง        
 กรอบแนวคิด 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว  
 
 1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยว 
 1.1.1 ความหมายการทํองเที่ยว        
 เจษฎา ขวัญเมือง (2554) ในปี ค.ศ. 1963 องค์การสหประชาชาติได๎จัดประชุมวําด๎วยการ
เดินทางและทํองเที่ยวระหวํางประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได๎ให๎ค าจ ากัดความของค าวํา 
“การทํองเที่ยว” ไว๎วํา “การเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปรํวมประชุมแตํมิใชํ
เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไมํพ านักอยูํเป็นการถาวร”     

องค์การทํองเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) (2558) ได๎ให๎ความหมายของ
การทํองเที่ยวดังนี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying 
in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for 
leisure, business and other purpose.” จากความหมายนี้สรุปได๎วํา การทํองเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางของบุคคลจากท่ีอยูํอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว (ไมํมากกวํา 1 ปีติดตํอกัน) เดินทางด๎วย
ความสมัครใจเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจ ติดตํอธุระและวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได๎ แตํไมํใชํเพ่ือการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได๎  
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 ส านักงานพัฒนาการทํองเที่ยว (2546) ได๎ให๎ความหมายดังนี้ การทํองเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือผํอนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหมํ โดยมีเงื่อนไขวํา การเดินทางนั้น เป็น
การเดินทางเพียงชั่วคราว ผู๎เดินทางจะต๎องไมํถูกบังคับให๎เดินทาง    
 พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553) ได๎กลําววํา การทํองเที่ยว หมายถึงกิจกรรมที่มนุษย์กระท า เพ่ือ
ไปสัมผัสสภาพที่แตกตํางจากที่เป็นอยูํ โดยอาจพักแรม หรือไมํพักแรม ณ ที่นั้นก็ได๎ เพ่ือผํอนคลาย 
พักผํอนหยํอนใจ ศึกษาประชุมสัมมนา ประกอบธุรกิจ ชมนิทรรศการเยี่ยมเยียนเพ่ือนหรือญาติมิตรและ
สร๎างความรื่นรมย์ให๎กับชีวิต 
 ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยว 
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ตํางถิ่นซึ่งไมํใชํเป็นที่พ านักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น 
และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไมํใชํเพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได๎    
 นิศา ชัชกุล (2550) กลําววํา การทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
ซึ่งนับตั้งแตํจุดเริ่มต๎นจนถึงปลายทางจะต๎องประกอบด๎วยปัจจัย 3 ประการ คือ การเดินทาง การพักค๎าง
คืน และการกินอาหารนอกบ๎าน         

จากค านิยามและความหมายของการทํองเที่ยว (Tourism) ผู๎เขียนหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎
ข๎างต๎นสรุปได๎ดังนี้ “การทํองเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่
หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด๎วยความ
สมัครใจไป และเป็นการเดินทางด๎วยเหตุผลของการทํองเที่ยวมิใชํเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได๎ 
เชํน การเดินทางเพ่ือการพักผํอน การเดินทางเพ่ือไปชมการแขํงขันกีฬา (อาทิ การแขํงขันกีฬา ซีเกมส์ 
โอลิมปิก เป็นต๎น) การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือน
ญาติพ่ีน๎อง หรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต๎น  
 1.1.2 ความหมายของนักทํองเที่ยว        

ฐิรชญา มณีเนตร (2552) กลําววํา นักทํองเที่ยว หมายถึง ผู๎ที่เดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยัง
สถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาอยํางน๎อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป ด๎วยความสมัครใจและมีวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางที่แตกตํางกัน แตํไมํใชํเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได๎ที่จุดหมายปลายทาง ซึ่งนักทํองเที่ยว
ถือวําเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการทํองเที่ยว โดยองค์กร การทํองเที่ยวโลกได๎ให๎ความหมายของ
นักทํองเที่ยว โดยเสนอแนะให๎ประเทศสมาชิกใช๎ค าวํา ผู๎มาเยือน (Visitor)   

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได๎ให๎ความหมายวํา นักทํองเที่ยว (tourist) ตามความหมายของ
สันนิบาตชาติที่ได๎ให๎ค านิยามไว๎ในปี พ.ศ. 2480 วํา นักทํองเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางอยูํในประเทศ
หนึ่งประเทศใดที่มิใชํบ๎านเมืองที่อาศัยอยูํเป็นประจ าเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 24 ชั่วโมง และได๎ขยายความ
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ตํอไปอีกวํา บุคคลเชํนใด นับเป็นนักทํองเที่ยว และบุคคลเชํนใดไมํนับเป็นนักทํองเที่ยวดังตํอไปนี้ คือ 
 1. บุคคลที่นับเป็นนักทํองเที่ยว ได๎แกํ       
  1.1 ผู๎ที่เดินทางเพ่ือพักผํอนใจหรือเพ่ือสุขภาพ     
  1.2 ผู๎ที่เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอยํางใดอยํางหนึ่ง   
  1.3 ผู๎ที่เดินทางเพ่ือท าธุรกิจการค๎าบางประการ     
  1.4 ผู๎ที่เดินทางมากับเรือที่เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ า แม๎จะแวะพักอยูํน๎อยกวํา 24 
ชั่วโมงก็ตาม          
 2. บุคคลที่ไมํนับเป็นนักทํองเที่ยว ได๎แกํ       
  2.1 ผู๎เดินทางมาเพ่ือประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งประกอบธุรกิจที่มีรายได๎ในประเทศนั้น 
โดยจะมีสัญญาไว๎กับผู๎ใดหรือไมํก็ตาม        
  2.2 ผู๎เดินทางมาเพ่ือตั้งถิ่นฐานที่อยูํอยํางถาวรในประเทศนั้น    
  2.3 ผู๎เดินทางข๎ามพรมแดนไปท างานนอกประเทศของตน    
  2.4 ผู๎เดินทางเพ่ือเข๎าไปเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยูํในที่ที่จัดไว๎เป็นหอพัก
นักเรียน นักศึกษา          
   2.5 ผู๎เดินทางผํานโดยมิได๎แวะลงจากยานพาหนะเลย แม๎วําจะเดินทางอยูํในอาณาเขต
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นเวลามากกวํา 24 ชั่วโมง ก็ตาม     
  2.6 ผู๎ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู๎ลี้ภัยทางศาสนา ไปอยูํตํางประเทศหรือผู๎ลี้ภัยสงคราม
ส านักพัฒนาการทํองเที่ยว (2552) กลําววํา นักทํองเที่ยวถือได๎วําเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
ทํองเที่ยว ถ๎าไมํมีนักทํองเที่ยวการทํองเที่ยวก็จะเกิดขึ้นไมํได๎ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎แบํงเป็น
นักทํองเที่ยวและนักทัศนาจร ดังนี้       
  1. นักทํองเที่ยว (Tourists) หมายถึง ผู๎ที่เดินทางไปอยูํในสถานที่อันมิใชํ ที่พ านักถาวร
ของตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยูํชั่วคราวตั้งแตํ 24 ชั่วโมงขึ้นไป (มีการค๎างคืนอยํางน๎อย 1 คืน) แตํไมํเกิน 
90 วัน เป็นการเดินทางโดยสมัครใจ ด๎วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใชํการไปประกอบอาชีพ หรือหา
รายได๎ ทั้งนี้ผู๎โดยสารมาทางเรือส าราญทางทะเลแล๎วไมํพักค๎างคืนบนฝั่งไมํนับเป็นนักทํองเที่ยว จ าแนก
เป็น  

1.1 นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ หรือนักทํองเที่ยวระหวํางประเทศ (Foreign 
Tourists or International Tourists) หมายถึง นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยว
ในประเทศไทย          
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   1.2 นักทํองเทีย่วภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง นักทํองเที่ยว
ที่มีถ่ินที่อยูํหรือที่พ านักถาวรในประเทศไทยในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นชาวไทยหรือชาวตํางชาติที่
พ านักอาศัยถาวรอยูํในประเทศไทยก็ได๎ และมีการเดินทางทํองเที่ยวไปในจังหวัดอ่ืน ๆ  

2. นักทัศนาจร (Excursionists) หมายถึง ผู๎ที่เดินทางไปอยูํในสถานที่อันมิใชํที่พ านัก
ถาวรของตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยูํชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ ไมํถึง 24 ชั่วโมง (ไมํได๎ค๎างคืน) และ
เดินทางไปโดยสมัครใจด๎วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใชํการประกอบอาชีพ หรือหารายได๎ ทั้งนี้ผู๎ที่
โดยสารเรือส าราญทางทะเลที่ค๎างพักแรมในเรือส าราญจะถูกนับวําเป็นนักทัศนาจร จ าแนกออกได๎ดังนี้  

2.1 นักทัศนาจรชาวตํางประเทศ (Foreign Excursionists) หมายถึง นัก    
ทัศนาจรชาวตํางประเทศท่ีเดินทางมาจากตํางประเทศมาทํองเที่ยวในประเทศไทย    

2.2 นักทัศนาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) หมายถึง นัก
ทัศนาจรที่มีถิ่นที่อยูํหรือที่พ านักถาวรในประเทศไทยในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นชาวไทยหรือ
ชาวตํางชาติ ที่มีถ่ินที่อยูํหรือที่พานักถาวรอยูํในประเทศไทยก็ได๎ และมีการเดินทางทํองเที่ยวไปในจังหวัด
อ่ืน ๆ   

3. ผู๎มาเยือน (Visitors) หมายรวมถึง ผู๎ที่เดินทางเข๎ามาในประเทศโดยจะจ าแนกเป็น
นักทํองเที่ยวหรือเป็นนักทัศนาจรก็ได๎ตามแตํจะตรงกับคุณสมบัติหรือนิยามในข๎อใด    

จากค านิยามและความหมายของนักทํองเที่ยว (Tourist) ผู๎เขียนหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎
ข๎างต๎นสรุปได๎ดังนี้ นักทํองเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู๎ที่เดินทางไปอยูํในสถานที่อันมิใชํที่พ านักถาวรของ
ตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยูํชั่วคราวตั้งแตํ 24 ชั่วโมง ขึ้นไป มีการค๎างคืนอยํางน๎อย 1 คืน แตํไมํเกิน 90 
วัน เป็นการเดินทางโดยสมัครใจ ด๎วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใชํการไปประกอบอาชีพหรือหารายได๎ 
และนักทัศนาจร หมายถึง ผู๎ที่เดินทางไปอยูํในสถานที่อันมิใชํที่พา นักถาวรของตน ซึ่งเป็นการเดินทางไป
อยูํชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ไมํถึง 24 ชั่วโมง ไมํได๎ค๎างคืนและเดินทางไปโดยสมัครใจด๎วยวัตถุประสงค์  
ใด ๆ ก็ตาม     

 1.1.3 ทรัพยากรการทํองเที่ยว (Tourism Resource)  
 เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552) กลําววํา ทรัพยากรการทํองเที่ยว (Tourism Resource) เป็นสินค๎า
หลักทางการทํองเที่ยวที่จะขายหรือสร๎างแรงดึงดูดใจให๎แกํนักทํองเที่ยว ซึ่งรวมถึง แหลํงทํองเที่ยว 
กิจกรรมและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สะท๎อนให๎เห็นถึงอารยธรรมท๎องถิ่นที่มีลักษณะเดํนเป็นที่นําสนใจ 
ซึ่งอาจแบํงได๎ดังนี้      
 1. ทรัพยากรการทํองเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพภูมิประเทศรวมทั้งอากาศและ
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชํน น้ าตก ภูเขา ทะเล ปุาไม๎ ชายหาด เกาะแกํง สัตว์ปุา เป็นต๎น 
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 2. ทรัพยากรการทํองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถาน 
หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่มนุษย์สร๎างขึ้นและมีความส าคัญในฐานะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และศาสนาที่แสดงถึงอารยธรรมของท๎องถิ่น มีผลดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวไปเยือน เชํน เมือง
โบราณ พระราชวัง ปราสาทหิน สุสาน หอไตร พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถาน
สมรภูมิ บ๎านบุคคลส าคัญ วัด โบสถ์ วิหาร เทวรูป รูปปั้น พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต๎น  

3. ทรัพยากรการทํองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวที่มีคุณคําทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ และถํายทอดกันมา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เชํน วิถีชีวิตความเป็นอยูํ สภาพ
บ๎านเรือน ภาษา การแตํงกาย การละเลํน ดนตรี กวี ศิลปะ ประเพณี งานเทศกาล พิธีกรรม ความเชื่อ 
คํานิยม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น        
 4. ทรัพยากรการทํองเที่ยวประเภทมนุษย์สร๎างขึ้น หมายถึง แหลํงทํองเที่ยวที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว โดยการสร๎างกิจกรรมใหมํหรือปรับปรุงดัดแปลง ให๎สถานที่มี
ความหลากหลายในการท ากิจกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ สวนสัตว์ ศูนย์วิจัยเกษตร สวนส๎ม สวนกล๎วยไม๎ 
สวนสนุก สถานที่ชมทิวทัศน์ สถานบันเทิง สถานที่ซื้อสินค๎า สถานที่เลํนกีฬา พิพิธภัณฑสถานของเอกชน 
เป็นต๎น 
        

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการทํองเที่ยว    
 1.2.1 ความหมายของการจัดการการทํองเที่ยว     

มนัส สุวรรณ และคณะ (2541) ได๎ให๎หลักการในการจัดการการทํองเที่ยวโดยต๎องพิจารณาการ
จัดการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายจะต๎องพิจารณาระบบยํอยและ
องค์ประกอบของการจัดการทํองเที่ยว บทบาทหน๎าที่ของแตํละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหวําง
องค์ประกอบเหลํานั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล๎อมของระบบการทํองเที่ยวไปด๎วย   

1. ทรัพยากรทางทํองเที่ยว (Tourism Resource) ซึ่งประกอบด๎วยแหลํงทํองเที่ยว 
ตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมการทํองเที่ยว      
  2. การบริการการทํองเที่ยว (Tourism Services) อันได๎แกํ การให๎บริการเพ่ือการ
ทํองเที่ยวที่มีอยูํพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวของพ้ืนที่นั้น ๆ   
  3. การตลาดทํองเที่ยว (Tourism Marketing) โดยเป็นสํวนของความต๎องการในการ
ทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรม 
รูปแบบหรือกระบวนการการทํองเที่ยวนอกจากหลักการในการจัดการทํองเที่ยวซึ่งกลําวในเบื้องต๎นแล๎ว
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แนวทางการบริหารและจัดการการทํองเที่ยวยังสามารถน ามาวิเคราะห์การจัดการทํองเที่ยวได๎อันประกอบ
ไปด๎วย 
  - แนวทางการบริหารและจัดการ       
  - แนวทางการบริหารและจัดการด๎านสวัสดิภาพและความปลอดภัย   
  - แนวทางการประสานความรํวมมือกับหนํวยงานอื่น     
  - แนวทางการให๎ประชาชนกลุํมและองค์กรอื่น ๆ มีสํวนรํวม   
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได๎ให๎ความหมายของการจัดการการทํองเที่ยว หมายถึง การ
วางแผนการทํองเที่ยวและด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนโดยมีการจัดการบริหาร งานบุคคล การ
อ านวยการและควบคุมอยํางเหมาะสม เพ่ือให๎เป็นไปตามแผนที่ได๎วางไว๎ รวมทั้งมีการประเมินผลแผนการ
ทํองเที่ยวด๎วย           

อารีย์ นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ได๎ให๎ความหมายของการจั ดการการทํองเที่ยว 
หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการทํองเที่ยวในด๎านการวางแผนด๎านการจัดการผู๎รับผิดชอบ การควบคุม 
การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวข๎องกับทางการทํองเที่ยว 

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2545) ได๎กลําวถึง การจัดการการทํองเที่ยวที่ควรจะด าเนินการ
ในความรับผิดชอบของหนํวยงานที่ดูแลสถานที่ทํองเที่ยวนั้น มีอยูํ 5 ภารกิจหลักดังนี้   

1. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หนํวยงานที่รับผิดชอบในด๎านการจัดการแหลํงทํองเที่ยวควรมี
บทบาทในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวให๎สาธารณะชนได๎รับรู๎และทราบให๎มากท่ีสุด  

2. การส ารวจข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการทํองเที่ยว เป็นการส ารวจหาข๎อมูลในแหลํงทํองเที่ยวที่
มีอยูํในพื้นท่ี เพ่ือเป็นข๎อมูลในการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่    
 3. การปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว เป็นการจัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นที่ประทับใจของนักทํองเที่ยว     
 4. การบริหารแหลํงทํองเที่ยว เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวใน
พ้ืนที่อยํางเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด      
 5. การรักษาความปลอดภัยในแหลํงทํองเที่ยว เป็นการวางระบบในการดูแลรักษาระบบความ
ปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในพ้ืนที่รับผิดชอบ     
 จากค านิยามและความหมายของการจัดการการทํองเที่ยว ผู๎เขียนหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎
ข๎างต๎นสรุปได๎ดังนี้ การจัดการการทํองเที่ยว คือ การกระท าหรือปฏิบัติอยํางมีเปูาหมายเพ่ือสอดคล๎องกับ
หลักการทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพที่แท๎จริงรวมทั้งข๎อจ ากัดตําง ๆ ทางสังคมและ
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สภาพแวดล๎อม การก าหนดแนวทางมาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดีต๎องค านึงถึงกรอบความคิดที่ก าหนด
ไว๎  
 1.2.2 การจัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน      
 พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ และคณะ (2544) การจัดการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง เป็น
การจัดการทํองเที่ยวที่เน๎นการมีสํวนรํวมของภาคีภาคตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจแกํทุก
ฝุาย ทั้งผู๎ไปทํองเที่ยวและชุมชนที่ถูกทํองเที่ยว นอกจากนั้น การจัดการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนยังเป็นการ
ทํองเที่ยวในเชิงสร๎างสรรค์ ไมํท าลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน แตํ
เป็นการทํองเที่ยวที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ถูกทํองเที่ยวและผู๎ที่ไปทํองเที่ยวเองใน
ด๎านตําง ๆ เชํน เศรษฐกิจ สุขภาพ ความรู๎ และการมีสํวนรํวม เป็นต๎น   
 ร าไพพรรณ แก๎วสุริยะ (2547) ได๎กลําวถึง หลักการในการจัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน ตาม
หลักการการพัฒนาการทํองเที่ยวโลก ไว๎ดังนี้      
 1. อนุรักษ์และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี หมายถึง มีวิธีการจัดการใช๎ทรัพยากร ทั้งมรดกทาง
ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอยํางมีประสิทธิภาพใช๎อยํางประหยัดค านึ งถึงต๎นทุนด๎านคุณคําและ
คุณภาพของธรรมชาติและต๎นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
 2. ลดการบริโภคและใช๎ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นควบคูํกับการลดการกํอของเสีย คือ                
การรํวมกันวางแผนกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องจัดการการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อยํางมีประสิทธิภาพ และจัดหา
ทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกัน หรือใช๎ทดแทนกันได๎ เพ่ือลดการใช๎ทรัพยากรที่หายาก  

3. รักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม คือ ต๎องมีการวางแผน
ขยายฐานการทํองเที่ยว โดยการรักษาและสํงเสริมให๎มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นในแหลํงทํองเที่ยวที่เป็น 
แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการเพ่ิมคุณคําและมาตรฐานการ
บริการ เพื่อให๎นักทํองเที่ยวใช๎เวลาทํองเที่ยวในสถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเท่ียวซ้ าอีก  

4. ประสานแผนการพัฒนาการทํองเที่ยว คือ การประสานแผนการพัฒนากับหนํวยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง เชํน แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองท๎องถิ่น (องค์การบริหารสํ วนต าบลหรือเทศบาล) 
แผนพัฒนาของส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล๎อม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง 
กรม ที่เก่ียวข๎องในพ้ืนที่ เพ่ือให๎การท างานในสถานที่ทํองเที่ยวมีศักยภาพ  
 5. น าการทํองเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท๎องถิ่น คือ การประสานงานกับองค์กรปกครองท๎องถิ่น 
และหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น โดยสรรหาความโดดเดํนของ
ทรัพยากรในท๎องถิ่น น าไปประชาสัมพันธ์เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎าไปเที่ยวเป็นการสร๎างรายได๎
กระจายสูํประชากรที่ประกอบการในท๎องถิ่น       
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6. การมีสํวนรํวมการสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น คือมีการรํวมท างานกับ
ท๎องถิ่นแบบองค์รวม โดยเข๎าเป็นหนํวยงานรํวมจัด รํวมวิเคราะห์หรือรํวมแก๎ปัญหารํวมสํงเสริมการขาย 
การทํองเที่ยว รํวมประเมินผลการทํองเที่ยว เป็นต๎น นอกจากนั้นต๎องประสานเครือขํายระหวํางองค์กร
และท๎องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการการทํองเที่ยวในท๎องถิ่น   
 7. จัดประชุมและปรึกษาหารือกับผู๎เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน์รํวมกันคือ ต๎องมีการประสานกับ
พหุภาคี ได๎แกํ ชุมชนหรือประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกลุํมผู๎ประกอบการทํองเที่ยว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา หนํวยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ เพื่อรํวมประชุมปรึกษาหารือ
ในการเพ่ิมศักยภาพให๎กับแหลํงทํองเที่ยว การประเมินผลกระทบการทํองเที่ยว การแก๎ไขปัญหาที่เกิ ดผล
กระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและด๎านการตลาดเพ่ือรํวมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 8. การพัฒนาบุคลากร คือ การให๎ความรู๎ การฝึกอบรม การสํงพนักงานดูงานอยํางสม่ าเสมอ 
เพ่ือให๎พนักงานมีความรู๎ มีแนวคิด และมีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร และชํวยยกระดับมาตรฐานการบริหารการทํองเที่ยว   
 9. การจัดเตรียมข๎อมูลบริการขําวสารการทํองเที่ยว คือ มีการจัดเตรียมข๎อมูลขําวสารการ
ทํองเที่ยวและการบริการการขายให๎พร๎อม มีเพียงพอตํอการเผยแพรํซึ่งอาจจัดท าในรูปสื่อทัศนูปกรณ์
รูปแบบตําง ๆ   

10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย คือ การชํวยแก๎ปัญหาและเพ่ิมคุณคํารวมถึงคุณภาพของ
แหลํงทํองเที่ยว การลงทุนในธุรกิจทํองเที่ยว ผู๎เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ต๎องมีการประเมินผล การ
ตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัย เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก๎ไขการจัดการกํอให๎เกิดการบริการ
อยํางมีประสิทธิภาพ        
 จากค านิยามและความหมายของการจัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน ผู๎เขียนหลายทํานได๎ให๎
ความหมายไว๎ข๎างต๎นสรุปได๎ดังนี้ การจัดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน หมายถึง การกระท าอยํางมีเปูาหมายที่
สอดคล๎องกับหลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพที่แท๎จริง รวมทั้งข๎อจ ากัดตําง ๆ 
ของสังคมและสภาพแวดล๎อม และ การจัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน คือ การบริหารการจัดการการ
ทํองเที่ยวให๎พัฒนาในทุก ๆ ด๎านอยํางรอบคอบ ระมัดระวัง เกิดผลดีตํอเศรษฐกิจสังคม และความงดงาม
ทางสุนทรียภาพ มีการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมที่ชาญฉลาด เกิดประโยชน์อยํางสูงสุดและ
ยาวนาน หลักการในการจัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนตามหลักการของการพัฒนา การทํองเที่ยวโลก ได๎แกํ 
อนุรักษ์และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ลดการบริโภค และใช๎ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นควบคูํกับการลด
การกํอของเสีย รักษาและสํงเสริม ความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ประสาน
แผนการพัฒนาการทํองเที่ยว น าการทํองเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท๎องถิ่น การมีสํวนรํวมการสร๎าง
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เครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่นจัดประชุมและปรึกษาหารือกับผู๎เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
การพัฒนาบุคลากร การจัดเตรียมข๎อมูลบริการขําวสารการทํองเที่ยว และประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย 
เพ่ือทราบผลของการบริการนามาปรับปรุงและแก๎ไขการจัดการเพ่ือกํอให๎เกิดกา รบริการอยํางมี
ประสิทธิภาพ      

 
1.3 รูปแบบการทํองเที่ยว         
ราณี อิสิชัยกุล (2555), ดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2556) และ ไพริน เวชธัญญะกุล (2559) ได๎มีการ

ก าหนดรูปแบบการทํองเที่ยวได๎ 3 รูปแบบหลัก ได๎แกํ     
 1. รูปแบบการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ (Natural based tourism)    
  1.1 การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหลํงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องภายใต๎การจัดการสิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยวอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นเพ่ือมุํงเน๎นให๎เกิด
จิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศอยํางยั่งยืน 
  1.2 การทํองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine ecotourism) หมายถึง การทํองเที่ยว 
อยํางมีความรับผิดชอบในแหลํงธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหลํงทํองเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของผู๎ที่เกี่ยวข๎องภายใต๎การจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยวอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เพ่ือมุํงให๎เกิดจิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศ
อยํางยั่งยืน         
  1.3 การทํองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism) หมายถึง การทํองเที่ยวในแหลํง
ธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหินงอกหินย๎อยเพ่ือดูความงามของภูมิทัศน์
ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ โลกศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แรํตําง ๆ  และฟอสซิล ได๎
ความรู๎ ได๎มีประสบการณ์ใหมํบนพ้ืนฐานการทํองเที่ยวอยํางรับผิดชอบ มีจิตส านึกตํอการรักษา
สภาพแวดล๎อมโดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยว   
  1.4 การทํองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยวไปยังพ้ืนที่
เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ เพ่ือชื่นชมความสวยงาม 
ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได๎ความรู๎มีประสบการณ์ใหมํบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ มี
จิตส านึกตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมของสถานที่แหํงนั้น  
  1.5 การทํองเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทํองเที่ยวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแตํละวาระ เชํน สุริยุปราคา ฝนดาวตก 
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จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท๎องฟูาแตํละเดือน เพ่ือการเรียนรู๎ระบบสุริยจักรวาล มี
ความรู๎ ความประทับใจ ความทรงจ าและประสบการณ์เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานการทํองเที่ยวอยํางมีความ
รับผิดชอบ มีจิตส านึกตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวน
รํวมตํอการจัดการรํวมกันอยํางยั่งยืน 

2. รูปแบบการทํองเที่ยวในแหลํงวัฒนธรรม (Cultural based tourism)    
  2.1 การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทํองเที่ยวไปยังแหลํงทํองเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
ทํองเที่ยวได๎ความรู๎มีความเข๎าใจตํอประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท๎องถิ่นพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตส านึกตํอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคําของสภาพแวดล๎อมโดยที่ประชาคมในท๎องถิ่นมี
สํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยว       
  2.2 การทํองเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and traditional 
tourism) หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีตําง ๆ ที่ชาวบ๎านในท๎องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น 
ได๎รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์ เพ่ือศึกษาความเชื่อการยอมรับนับถือการเคารพ
พิธีกรรมตําง ๆ  และได๎รับความรู๎มีความเข๎าใจตํอสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์                 
ใหมํ ๆ เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกตํอการรักษาสภาพแวดล๎อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาคมในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการทํองเที่ยว  

  2.3 การทํองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism /village tourism) หมายถึง 
การเดินทางทํองเที่ยวในหมูํบ๎านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร๎างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมี
ความโดดเดํนเพ่ือความเพลิดเพลินได๎ความรู๎ดูผลงานสร๎างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ๎าน มีความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกตํอการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และ
คุณคําของสภาพแวดล๎อม โดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยว   

3. รูปแบบการทํองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism)    
  3.1 การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) หมายถึง การทํองเที่ยวในแหลํง
ธรรมชาติและแหลํงวัฒนธรรมเพ่ือการพักผํอนและเรียนรู๎วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ ได๎รับความเพลิน
เพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู๎ตํอการรักษาคุณคํา และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกตํอการรักษา
สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่นโดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน อนึ่ง 
การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแหํงอาจจัดรูปแบบเป็นการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความงาม (Health 
beauty and spa)          
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  3.2 การทํองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู๎สัจธรรมแหํงชีวิตมีการฝึก
ท าสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู๎ใหมํเพ่ิมขึ้น มีคุณคําและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นมีจิตส านึกตํอการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยวที่
ยั่งยืน นอกจากนั้น นักทํองเที่ยวบางกลุํมมุํงการเรียนรู๎วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เชํน การท าอาหาร
ไทย การนวดแผนไทย ร าไทย มวยไทย การชําง และงานศิลปหัตถกรรมไทยรวมถึงการบังคับช๎างและเป็น
ควาญช๎าง เป็นต๎น           

3.3 การทํองเที่ยวเพ่ือศึกษากลุํมชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุํมน๎อย (Ethnic tourism) 
หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยวเพ่ือเรียนรู๎วิถีชีวิตความเป็นอยูํวัฒนธรรมของชาวบ๎านวัฒนธรรมของชน
กลุํมน๎อยหรือชนเผําตําง ๆ เชํน หมูํบ๎านชาวไทยโซํง หมูํบ๎านผู๎ไทย หมูํบ๎านชาวกูย หมูํบ๎านชาวกะเหรี่ยง 
หมูํบ๎านชาวจีนฮํอ เป็นต๎น เพ่ือมีประสบการณ์และความรู๎ใหมํเพ่ิมขึ้น มีคุณคําและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น
มีจิตส านึกตํอการรักษาสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการ
จัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน      
  3.4 การทํองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยวเพ่ือเลํน
กีฬาตามความถนัดความสนใจในประเภทกีฬา เชํน กอล์ฟ ด าน้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโต๎คลื่น            
สกีน้ า เป็นต๎น ให๎ได๎รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต๎น ได๎รับประสบการณ์และความรู๎ใหมํ
เพ่ิมขึ้น มีคุณคําและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น มีจิตส านึกตํอการรักษาสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
โดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน     
  3.5 การทํองเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure travel) หมายถึง การเดินทางทํอง เที่ยว
ไปยังแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักทํองเที่ยวเข๎าไปเที่ยวแล๎วได๎รับความสนุกสนาน
ต่ืนเต๎น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจ า ความปลอดภัย และได๎ประสบการณ์ใหมํ   
  3.6 การทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home stay & Farm stay) หมายถึง 
นักทํองเที่ยวกลุํมที่ต๎องการใช๎ชีวิตใกล๎ชิดกับครอบครัวในท๎องถิ่นที่ไปเยือนเพ่ือการเรียนรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ได๎รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตส านึกตํอการรักษาสิ่งแวดล๎อม
และวัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นการจัดการทํองเที่ยวอยําง มีสํวนรํวมของชุมชนในท๎องถิ่นท่ียั่งยืน   

3.7 การทํองเที่ยวพ านักระยะยาว (Long stay) หมายถึง กลุํมผู๎ใช๎ชีวิตในบั้นปลายหลัง
เกษียณอายุจากการท างานที่ต๎องการมาใช๎ชีวิตตํางแดนเป็นหลักเพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห๎าของชีวิตคือ การ
ทํองเที่ยว โดยเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งตํอปี คราวละนาน ๆ อยํางน๎อย 1 เดือน   
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3.8 การทํองเที่ยวแบบให๎รางวัล (Incentive travel) หมายถึง การจัดน าเที่ยวให๎แกํกลุํม
ลูกค๎าของบริษัทที่ประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค๎านั้น ๆ ตามเปูาหมายหรือเกิน
เปูาหมาย เชํน กลุํมผู๎แทนบริษัทจ าหนํายรถยนต์ ผู๎แทนบริษัทจ าหนํายเครื่องไฟฟูา ผู๎แทนบริษัทจ าหนําย
เครื่องส าอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดตําง ๆ ที่สามารถขายสินคาประเภทนั้นได๎มากตามที่บริษัทผู๎แทน
จ าหนํายในประเทศตั้งเปูาหมายไว๎เป็นการให๎รางวัลและจัดน าเที่ยว โดยออกคําใช๎จํายในการเดินทาง คําที่
พักแรมและคําอาหารระหวํางการเดินทางให๎กับผู๎รํวมเดินทางเป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแตํ 2 - 7 วัน 
เป็นรายการน าเที่ยวชมสถานทํองที่ตําง ๆ อาจเป็นรายการน าเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการน าเที่ยว
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง      
  3.9 การทํองเที่ยวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I=incentive/  
C=conference/E=exhibition) เป็นการจัดน าเที่ยวให๎แกํกลุํมลูกค๎าของผู๎ที่จัดประชุม โดยมีรายการจัด
น าเที่ยวกํอนการประชุม (Pre-tour) และการจัดรายการน าเที่ยวหลังการประชุม (Post-tour) โดยการจัด
รายการทํองเที่ยวในรูปแบบตําง ๆ ไปทั่วประเทศเพ่ือบริการให๎กับผู๎ที่เข๎ารํวมประชุมโดยตรง หรือส าหรับ
ผู๎ที่รํวมเดินทางกับผู๎ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการทํองเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพัก
ค๎างแรม 2 - 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมคําอาหารและบริการทํองเที่ยว   

3.10 การทํองเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู๎จัดการการทํองเที่ยวคัดสรร
รูปแบบการทํองเที่ยวที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น น ามาจัดรายการน าเที่ยว เพ่ือให๎นักทํองเที่ย วได๎รับความ
แตกตํางระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแตํ  2 - 7 วันหรือมากกวํานั้น เชํน                 
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–agro tourism) การทํองเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์               
(Agro-historical tourism) การทํองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (Eco-adventure travel) การทํองเที่ยว
เชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์(Geo- historical tourism) การทํองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
(Agro-cultural tourism) เป็นต๎น        
 สรุปได๎วํารูปแบบการทํองเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายประเภทเนื่องด๎วยทรัพยากรทางการ
ทํองเที่ยวของประเทศมีจ านวนมาก เชํน 1) รูปแบบการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ ได๎แกํ การทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ การทํองเที่ยวเชิงนิเวศธรณีวิทยา การทํองเที่ยวเชิงเกษตร การทํองเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ 2) 
รูปแบบการทํองเที่ยวในแหลํงวัฒนธรรม ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การทํองเที่ยวงานชม
วัฒนธรรมและประเพณี การทํองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 3) รูปแบบการทํองเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทํองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การทํองเที่ยวเพ่ือศึกษากลุํมชาติ
พันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุํมน๎อย การทํองเที่ยวเชิงกีฬา การทํองเที่ยวแบบผจญภัย การทํองเที่ยวแบบโฮมส
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เตย์และฟาร์มสเตย์ การทํองเที่ยวพ านักระยะยาว การทํองเที่ยวแบบให๎รางวัล การทํองเที่ยวแบบประชุม 
การทํองเที่ยวแบบผสมผสาน  

 
1.4 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว     

 Pike Steven (2008) กลําวถึงคุณลักษณะของแหลํงทํองเที่ยววํา แหลํงทํองเที่ยวเป็นการ
ผสมผสานระหวํางผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว ประสบการณ์ และการน าเสนอทรัพยากรที่จับต๎องไมํได๎      
อ่ืน ๆ  แกํผู๎บริโภค สิ่งส าคัญคือแหลํงทํองเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งนักทํองเที่ยวจะเดินทางมาเยี่ยมชมหรือพัก
อาศัย ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวควรประกอบด๎วยองค์ประกอบ 5 ประการ (5A’s) ดังตํอไปนี้   

1. ความสามารถในการเข๎าถึง (Accessibility) ได๎แกํ การมีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
เชํน สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด๎านอุตสาหกรรมขนสํง เชํน การขนสํงทางอากาศ ทางบก 
และทางน้ า ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให๎นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือแหลํงทํองเที่ยว 
(Attraction) ได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย    

2. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นจุดดึงดูดให๎
นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวอาจเป็นแหลํงธรรมชาติที่มีความโดนเดํน หรือแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ได๎แกํ โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ Bed & Breakfast 
และ Guest House โดยที่พักแรมประเภทตําง ๆ จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับที่แตกตํางกัน ซึ่งจะ
ท าให๎มรีาคาและบริการในระดับตํางกันอีกด๎วย เชํน ภัตตาคาร บาร์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ สระวํายน้ า ซาวนํา 
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป็นต๎น      

4. กิจกรรม (Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเชํนกันในยุคปัจจุบัน ซึ่งการทํองเที่ยวมิได๎
หมายเพียงแคํการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของปุาไม๎ ธรรมชาติ หาก
ความส าคัญส าหรับผู๎มาเยือน คือ การได๎มีโอกาสท ากิจกรรมตําง ๆ  อาทิ เชํน การเดินปุา เพ่ือศึกษา
ระบบนิเวศเขตเส๎นศูนย์สูตรในปุาดิบชื้น การลํองแกํงในแมํน้ า ของท๎องถิ่น การปีนหน๎าผา การด าน้ า 
รูปแบบ Scuba Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนู บริเวณปุาชายเลน การตกปลาหมึกในทะเล
ลึก ตลอดจนการรํวมท ากิจกรรมกับชุมชนท๎องถิ่น เชํน การไถนา การด าน้ า การเกี่ยวข๎าว การรํวมพิธี
บายศรีสูํขวัญ เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยูํในความทรงจ าของนักทํองเที่ยวและ
กิจกรรมดังกลําวมักกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎สูํชุมชนท๎องถิ่น   
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5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary Service) ได๎แกํ ทั้งหมดที่มีให๎นักทํองเที่ยว อาทิ
เชํน บริการด๎านร๎านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ ามัน ร๎านค๎า ร๎านขายของที่ระลึก ห๎อง
สุขา เป็นต๎น           

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กลําววํา องค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยวจะประกอบด๎วย 3 ปัจจัย 
คือ            

1. มีเส๎นทางคมนาคมที่เข๎าถึงได๎ แหลํงทํองเที่ยวจะต๎องมีเส๎นทางถนนที่เข๎าถึงได๎ และสามารถ
เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนที่อยูํในบริเวณใกล๎เคียงกันเพ่ือนักทํองเที่ยวจะได๎รับความสะดวกในการ
เดินทาง รวมทั้งต๎องมีโครงขํายการสื่อสารที่สามารถติดตํอได๎กับแหลํงภายนอก  

2. มีความพร๎อมของสิ่งอ านวยความสะดวก แหลํงทํองเที่ยวจะต๎องมีสิ่งอ านวยความ สะดวกทั้ง
ไฟฟูา น้ าประปา ที่พักค๎างแรม ร๎านอาหาร บริการน าเที่ยว ร๎านค๎าขาย สินค๎าที่ระลึก ฯลฯ เพ่ือให๎บริการ
แกํนักทํองเที่ยว  
 3. มีสิ่งดึงดูดใจ แหลํงทํองเที่ยวจะต๎องมีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ เป็นสิ่งดึงดูดใจของ
นักทํองเที่ยวซึ่งอาจจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความงามตามธรรมชาติ กิจกรรมบันเทิงใจ                
ศาสนสถาน โบราณวัตถุฯลฯ 
 พยอม ธรรมบุตร (2549) ได๎แบํงองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดังนี้   

1. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) ได๎แกํการมีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน ที่เหมาะสม 
เชํน ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการด๎านอุตสาหกรรมขนสํง เชํน การขนสํง ทางอากาศ ทางบก 
และทางน้ า ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให๎นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือ
แหลํงทํองเที่ยว (Attraction)   

2. การมีที่พักแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว (Accommodation) ที่ต๎องการค๎างคืน ได๎แกํ ที่พัก
ประเภทตําง ๆ เชํน โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรมประเภทตําง ๆ จะมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในระดับตําง ๆ กัน ซึ่งจะท าให๎มีราคาและบริการในระดับตําง ๆ กัน ได๎แกํ ภัตตาคาร สระวํายน้ า 
ฟิตเนสเซ็นเซอร์ ซาวนํา ศูนย์กลางธุรกิจ และสิ่งอ านวยความสะดวก   
 3. แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุด ของการเดินทาง 
เพราะเป็นจุดดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยว แหลํงทํองเที่ยวอาจเป็น แหลํงธรรมชาติที่มีความ
โดดเดํน เชํน แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เชํน ปราสาท พนมรุ๎ง แสดงถึงความรุํงเรืองของ
อาณาจักรขอม การทํองเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ๎าน เรียนรู๎ถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจน
โบราณสถานยุคเกําแกํกํอนประวัติศาสตร์ เชํนวัฒนธรรม บ๎านเชียง เป็นต๎น     
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4. กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist activities และ 
Recreational activities) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน เพราะการทํองเที่ยวมิได๎ หมายถึง 
เพียงแคํการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ความงดงามของธรรมชาติเทํานั้น แตํเป็นการที่
นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสท ากิจกรรมตําง ๆ  ได๎แกํการเดินปุา การลํองแกํงในแมํน้ า การปีนหน๎าผา การด า
น้ า การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการรํวมกิจกรรมกับชุมชนเจ๎าบ๎าน เชํน การด าน้ า การเกี่ยวข๎าว 
การรํวมพิธีบายศรีสูํขวัญ เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยูํในความทรงจ าของ
นักทํองเที่ยวและกิจกรรมดังกลําวมักกํอให๎เกิดการกระจายรายได๎     
 5. บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให๎นักทํองเที่ยว (Ancillary) อาทิเชํน บริการด๎าน ร๎านอาหาร 
โรงพยาบาลไปรษณีย์สถานีบริการน้ ามัน ร๎านค๎า ร๎านขายของที่ระลึก ห๎องสุขา เป็นต๎น  
 เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552) ได๎กลําววํา การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ “ไร๎ตัวตน” เพราะเกิด
จากการรวมตัวของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ นั่นหมายความวํา หากจะจัดการการทํองเที่ยวให๎ยั่งยืนก็ต๎อง
จัดการองค์ประกอบตําง ๆ ให๎ยั่งยืนด๎วยองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว มีดังนี้ 
  1. ที่พัก (Accommodation) หมายถึง สถานที่ที่จัดไว๎เพ่ือให๎คนเดินทางหรือนักทํองเที่ยวได๎เข๎า
พัก พร๎อมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่พักได๎พัฒนาเรื่อยมาโดยมีรูปแบบการ
จัดบริการตําง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าอยํางสูงสุด มีการบริหารงานในระบบเครือขํายทั้งใน
รูปของเครือขํายท๎องถิ่นและเครือขํายระหวํางประเทศมากข้ึน ทั้งนี้การพัฒนาธุรกิจที่พักรูปแบบตําง ๆ ยัง
เป็นแรงผลักให๎มีการแขํงขันกันสูงขึ้นทั้งระบบมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น และการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม
ควบคูํกับการบริหารจัดการที่เอ้ือประโยชน์ตํอนักทํองเที่ยว ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและความ
ยั่งยืนของการทํองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เชํน โรงแรมรีสอร์ท บูติกโฮเทล บังกะโล เกสท์เฮาส์ โฮมสเตย์ โมเทล 
ลอร์จ เป็นต๎น 
  2. การคมนาคม (Accessibility) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการ
เคลื่อนย๎ายนักทํองเที่ยวไปยังแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ ทั่วโลก ซึ่งการคมนาคมในปัจจุบันได๎ถูกพัฒนาให๎
สามารถตอบสนองการเดินทางทํองเที่ยวได๎หลายรูปแบบ เชํน ธุรกิจการบิน การเดินเรือและการคมนาคม
ขนสํงทางรถยนต์รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟูา เป็นต๎น 
  3. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทํองเที่ยวที่สามารถดึงให๎นักทํองเที่ยว
เดินทางไปทํองเที่ยวได๎ เชํน สิ่งดึงดูดใจประเภทแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ได๎แกํ ทะเล ภูเขา น้ าตก 
เกาะ แมํน้ า หาดทราย ฯลฯ สิ่งดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ได๎แกํ ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง งานแหํเทียนพรรษา เป็นต๎น ซึ่งสิ่งดึงดูดใจนี้หมายรวมถึงสิ่งดึงดูดใจที่เกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงหรือมีความโดดเดํนและเป็นที่สนใจกวําแหลํงอ่ืน ๆ เชํน ทะเลหมอก ทะเลแหวก บํอน้ าพุ
ร๎อน เป็นต๎น 
  4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งที่จัดขึ้นเพ่ือให๎เอ้ือประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกแกํนักทํองเที่ยว เชํน ถนน ไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ แผนที่ อินเทอร์เน็ต ศูนย์ ให๎ข๎อมูลทางการ
ทํองเที่ยว ระบบปอูงกันความปลอดภัยทางทะเล เป็นต๎น 
  5. กิจกรรมตําง ๆ ด๎านการทํองเที่ยว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวที่ถูกสร๎าง
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือสํงเสริมและดึงดูดให๎เกิดการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวเทํานั้น โดยรูปแบบของกิจกรรมตําง ๆ จะแตกตํางกันตาม
ประเภทของแตํละแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํกิจกรรมการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ เชํน การเดินปุา การนั่งช๎าง 
การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการทํองเที่ยวทางทะเล เชํน การด าน้ า การตกปลา เป็นต๎น 
 Dickman (1996) กลําววํา สิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะเป็น
สิ่งที่จูงใจให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งสามารถแบํงแยกเป็นสถานที่ส าคัญทาง
ศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแหํงชาติเทศกาลตําง ๆ หรือสถานที่ที่มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์และเป็นที่โดํงดังและโดยทั่วไป สถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมักจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกวําหนึ่ง
อยําง อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณคํา เชํน สถาปัตยกรรมที่นําสนใจความ
เป็นมาประวัติศาสตร์ ฯลฯ         
 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เชํน         
  1.1. สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural attractions)     
  1.2. สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร๎างขึ้น (Built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น ซึ่ง
เป็นสาเหตุให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมายังแหลํงทํองเที่ยว เชํน สวนสนุกและกิจกรรมการประชุม (Meeting, 
Incentive, Exhibition, Convention (MICE))        
  1.3 สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions)     
  1.4 สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์(Social attractions)    
 2. กิจกรรม (Activities) สถานที่ทํองเที่ยวควรจัดให๎มีกิจกรรมตําง ๆ (Activities) ที่นักทํองเที่ยว
สามารถท าในชํวงเวลาที่พ านักทํองเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจของการทํองเที่ยวและ
ชํวงเวลา พักผํอนของนักทํองเที่ยวกิจกรรมตําง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต๎องการของ 
นักทํองเที่ยวด๎วย อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจํายใช๎สอย กิจกรรมทางทะเล เชํน ด าน้ า วํายน้ า           
เป็นต๎น กิจกรรมในแหลํงทํองเที่ยว เชํน         
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2.1. กิจกรรมเดินปุา         
 2.2. กิจกรรมดูนก         
 2.3. กิจกรรมสํองสัตว์         
 2.4. กิจกรรมแสง สีเสียง ในสถานที่ทํองเที่ยวนั้นๆ เป็นต๎น    

 3. การเข๎าถึง (Access) สภาพการเข๎าถึง (เส๎นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสูํ
แหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ มีความสะดวกสบาย เหมาะตํอการเดินทางทํองเที่ยวมากน๎อยเพียงใดโดยพิจารณา
จากระยะทางจากจุดศูนย์กลางการทํองเที่ยวมาสูํแหลํงทํองเที่ยว เชํน ระยะทางจากตัวเมือง ซึ่งจะ เป็น
ศูนย์กลางการทํองเที่ยวของพ้ืนที่นั้น เป็นต๎น พิจารณาจากลักษณะการเดินทางวําเป็นอยํางไร เชํน โดย
รถยนต์เรือ หรือการเดินเท๎าสภาพของเส๎นทางเอ้ืออ านวยตํอการเดินทางมากน๎อยเพียงใด มีสภาพเป็น
ถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือถนนดิน ถ๎าเป็นแมํน้ าล าคลอง ต๎องใช๎เรือหรือแพ มีสิ่งกีดขวางหรือไมํ 
และถ๎าเป็นทางเท๎า สภาพทางเดินดีหรือไมํ ระยะทางเดินเหมาะกับนักทํองเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะ
สะดวกหรือยาก และคําวําจ๎างแพงหรือถูกเป็นต๎น ดังนั้น ตัวแปรที่ใช๎ในการประเมินสภาพการเข๎าถึง อาจ
พิจารณาได๎จากความสะดวก อุปสรรคหรือสิ่งกีด ขวางการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสภาพถนน 
การคมนาคมขนสํงและความสะดวกในการเดินทางทางมายังแหลํงทํองเที่ยว (Access) เชํน เที่ยวบิน      
การตรวจคนเข๎าเมือง รถโดยสารสาธารณะ สภาพถนนหนทาง นอกจากนี้การเข๎าถึงในแหลํงทํองเที่ยวยัง
หมายถึงสิ่งที่สามารถท าให๎นักทํองเที่ยวรู๎จักและ ท าให๎นักทํองเที่ยวสามารถเข๎ าถึงแหลํงทํองเที่ยวนั้นได๎
งํายขึ้น เชํน การลงเว็บไซต ์เป็นต๎น  
 4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งบริการขั้นพ้ืนฐานตําง ๆ ที่จ าเป็นตํอการ
ทํองเที่ยวและ ระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยูํในแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ที่นักทํองเที่ยวสามารถจะใช๎ได๎อยําง
สะดวกสบายมากน๎อยเพียงใด เชํน ที่พักแรม ร๎านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเริงรมย์ สถานบริการอ่ืน ๆ 
ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานีตรวจ หรือระบบ รักษาความปลอดภัยเป็นต๎น 
สิ่งเหลํานี้จะพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพควบคูํกัน ไปและถ๎าหาก ในบริเวณแหลํงทํองเที่ยวนั้นไมํมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอยํางครบถ๎วน ก็จะพิจารณาถึง ความสะดวกและความใกล๎ไกลที่จะไปอาศัยใช๎บริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกจากแหลํงชุมชน ข๎างเคียงได๎ยากงํายเพียงใด ดังนั้น ตัวแปรที่ใช๎ในการประเมินสิ่ง
อ านวยความสะดวกอาจพิจารณา ได๎จาก ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การให๎บริการบ๎านพัก 
สถานบริการตําง ๆ ระบบ สื่อความหมายและระบบการจัดการ สิ่งอ านวยความสะดวก ณ แหลํงทํองเที่ยว
(Destination amenities) เชํน ร๎านอาหาร ร๎านค๎าตําง ๆ เชํน ร๎านขายของบริษัทบริการการทํองเที่ยว 
ร๎านของที่ระลึก การบริการอ่ืน ๆ อาทิ ร๎านตัดผม การบริการให๎ข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว ร๎านเชํารถ ระบบ
สาธารณูปโภค ตู๎เอทีเอ็ม สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ    
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5. ที่พัก (Accommodation) สถานที่ทํองเที่ยวควรมีจ านวนที่พักที่เพียงพอ พร๎อมทั้งมีความ
หลากหลาย ด๎านราคาและการบริการและมีความเหมาะสมตํอสถานที่และที่พักควรอยูํไมํไกลจากแหลํง
ทํองเที่ยวมากนักท าให๎นักทํองเที่ยวสามารถเดินทางมายังแหลํงทํองเที่ยวได๎งํายและมีความปลอดภัยที่พัก
ในแหลํงทํองเที่ยว (Accommodation) เชํน โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ อพาร์ทเมน  

กุลวดี ละม๎ายจีน (2553) กลําววํา องค์ประกอบที่ทั้ ง 5 ประการ ได๎แกํ ความดึ งดูดใจ
(Attraction) ความสามารถในการเข๎าถึง (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ที่พัก 
(Accommodation) และกิจกรรม (Activity) องค์ประกอบดังกลําวเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งในการทํองเที่ยว
แบบมวลชน (Mass Tourism) เป็นกลุํมนักทํองเที่ยวที่ต๎องการสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ภายในแหลํง
ทํองเที่ยว ซึ่งแตกตํางจากกลุํมนักทํองเที่ยวเฉพาะกลุํม ผู๎สนใจเฉพาะ เชํน กลุํมอนุรักษ์ กลุํมนักผจญภัย 
กลุํมนักวิชาการ นักทํองเที่ยวกลุํมนี้จะไมํให๎ความสนใจกับสิ่งอ านวยความสะดวกนัก เนื่องจากกลุํมบุคคล
ดังกลําวต๎องการศึกษาแหลํงทํองเที่ยวที่มีสภาพใกล๎เคียงกับธรรมชาติและวัฒนธรรมเดิม   
 บุษบา สิทธิการ และสิริวัฒนา ใจมา  (2552) ได๎มีแนวคิดวําทรัพยากรการทํองเที่ยวหลากหลาย
ประเภทที่สามารถดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎เดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยวนั้น ควรมีลักษณะส าคัญ             
อยํางน๎อย 6 องค์ประกอบ หรือ 6A ทรัพยากรการทํองเที่ยว (Attraction) กิจกรรมการทํองเที่ยว 
(Activity) ประเภทของแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรมทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกับปัจจัยด๎านระยะเวลาและ
ระยะทางเข๎าถึง การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ที่พักแรม 
(Accommodation) การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary Services) ทรัพยากรทํองเที่ยว  
(Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทํองเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ ยวได๎หรือมี
ลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสนํห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจากมีความงดงามตามธรรมชาติ เชํน ชายหาด
ขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้งปลาชนิดตําง ๆ ปุาที่มีพันธุ์ไม๎นานาชาติ หรือความงดงามที่
มนุษย์สร๎างขึ้น เชํน ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา   
 การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) หมายถึง การที่จะดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยว
ในการเดินทางมาเท่ียวชมแหลํงทํองเที่ยว หากนักทํองเที่ยวสามารถเดินทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวได๎อยําง
สะดวกและใกล๎ชิด ถึงแม๎แหลํงที่ทํองเที่ยวมีความสวยงามแตํขาดความสะดวกในการเข๎าถึง นักทํองเที่ยว
จะไมํเดินทางไปเที่ยวชม หนํวยงานที่รับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยวจ าเป็นต๎องด าเนินการจัดสร๎างกา ร
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย       
 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยวไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง สิ่งที่
นักทํองเที่ยวต๎องการได๎รับ คือ ความสะดวกสบายในการทํองเที่ยว หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว 
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มีการกํอสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร๎างพ้ืนฐานขึ้นในแหลํงทํองเที่ยว เชํน ไฟฟูา ประปา ถนน 
ระบบการสื่อสารตําง ๆ          

ที่พักแรม (Accommodation) หมายถึง สิ่งที่นักทํองเที่ยวมีความต๎องการ คือ ที่พักแรม 
เนื่องจากการเดินทางไปทํองเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค๎างภายในแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวควรมีการจัดบริการ ที่พักแรมภายในแหลํงทํองเที่ยวด๎วย 

กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหลํงทํองเที่ยว เชํน การเดินปุา การลํอง
แกํง การพายเรือ หรือกิจกรรมการรํายร า การจัดงานรื่นเริง การบายศรีสูํขวัญ เป็นต๎น    
การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary Service) ในแหลํงทํองเที่ยวจ าเป็นต๎องมีบริการด๎านตําง ๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว ธนาคาร ATM โรงพยาบาล 
และปั้มน้ ามัน เป็นต๎น  
 Buhalis (2000) ได๎อธิบายความหมายองค์ประกอบทางการทํองเที่ยวไว๎ดังนี้องค์ประกอบที่
ส าคัญทางการทํองเที่ยวประกอบไปด๎วย 6 ประการหรือ 6A’s ดังนี้                   

1. แหลํงทํองเที่ยว (Attractions) เชํน แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยวที่มนุษย์
สร๎าง สถาปัตยกรรมและการจัดกิจกรรมพิเศษ                     

2. การเข๎าถึง (Accessibility) คือ ระบบการคมนาคม สถานีขนสํงผู๎โดยสารและยานพาหนะ  
3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ ความสะดวกสบายในการทํองเที่ยว และโครงสร๎าง

พ้ืนฐานขึ้นในแหลํงทํองเที่ยว เชํน ไฟฟูา ประปา ถนน ระบบการสื่อสารตําง ๆ    
 4. ที่พัก (Accommodation) คือ ที่พัก การจัดเลี้ยงและการบริการการทํองเที่ยวถูกเตรียมโดย
คนกลางระหวํางนักทํองเที่ยวกับเจ๎าบ๎าน      
 5. กิจกรรม (Activities) คือกิจกรรมที่เกิดข้ึนระหวํางที่นักทํองเที่ยวอยูํในพื้นที่                 

6. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) ได๎แกํ ธนาคาร โรงพยาบาลไปรษณีย์ 
และโทรคมนาคม         
 J. Pelasol (2012) ได๎กลําววํา การที่จะพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวนั้นต๎องเข๎าถึงพ้ืนที่นั้น ๆ อีกทั้ง
ควรค านึงถึงองค์ประกอบของการทํองเที่ยว 6 ประการ ได๎แกํ  1. ความสามารถในการเข๎าถึง  
(Accessibility) 2. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 4. การให๎บริการ
ของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary Service) 5. ที่พัก (Accommodation) 6. กิจกรรม (Activities) จากค า
นิยามความหมายการศึกษาทบทวนวรรณกรรมแนวคิดองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเป็น
แหลํงที่ชํวยกระตุ๎นให๎มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศไปใช๎เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบไป
ด๎วยธุรกิจและการบริการสิ่งอานวยความสะดวกตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับนักทํองเที่ยว โดยองค์ประกอบการ
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ทํองเที่ยวที่ส าคัญที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  สูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง คือ องค์ประกอบการทํองเที่ยวหลัก 5 ประการ (5A’s) ได๎แกํ ความสามารถในการเข๎าถึง 
(Accessibility) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Activities) การ
ให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary Service) (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548), พยอม ธรรมบุตร 
(2549), เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552), บุษบา สิทธิการ และสิริวัฒนา ใจมา (2552), กุลวดี ละม๎ายจีน 
(2560), Buhalis (2000), Pike Steven (2008), และ J. Pelasol (2012) (2012)) และการจะพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวนั้นให๎มีความสมบูรณ์มากที่สุดหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรที่จะต๎องมีหน๎าที่ความ
รับผิดชอบเพ่ือสร๎างความรํวมมือรํวมกันวางแผนและประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวด๎วย โดยมีแผนภาพ
ดังนี้ 
   

 
 

ภาพที่ 2.1 แผนภาพขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
ดัดแปลงจาก : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548), พยอม ธรรมบุตร (2549), เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552), 

บุษบา สิทธิการ และสิริวัฒนา ใจมา (2552), กุลวดี ละม๎ายจีน (2560), Buhalis (2000), 
Pike Steven (2008), และ J. Pelasol (2012) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
 2.1 ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ       

การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2538) ได๎ให๎ค านิยามการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ คือการเดินทางไปยัง
สถานที่ทํองเที่ยวแหํงใดแหํงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท๎องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรู๎และความรับผิดชอบตํอแหลํง
ธรรมชาติที่มีเอลักษณ์เฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อมและการทํองเที่ยว 
โดยมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของผู๎เกี่ยวข๎อง ภายใต๎การจัดการอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เพ่ือมุํงเน๎น
ให๎เกิดจิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศอยํางยั่งยืน 
 การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการทํองเที่ยวในปัจจุบันที่นานา
ประเทศให๎ความส าคัญเพ่ือการมุํงไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญา
สากลวําด๎วยการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให๎
ความส าคัญแกํการให๎การศึกษาหรือการเรียนรู๎ หรือมุํงเน๎นให๎เกิดการอนุรักษ์มากกวําการจัดการลดหรือ
ปราศจากผลกระทบและนักทํองเที่ยวพึงพอใจเทํานั้น แตํการทํองเที่ยวเชิงนิเวศจะต๎องเป็นการทํองเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล๎อม และให๎การศึกษาแกํ
นักทํองเที่ยว (ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแกํน, 2559)    

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ให๎ความหมายวํา การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทํองเที่ยวใน
แหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให๎ความรู๎แกํผู๎เกี่ยวข๎อง และให๎ชุมชนท๎องถิ่น และสร๎างจิตส านึกให๎ทุก
ฝุายรํวมกันรับผิดชอบตํอระบบนิเวศอยํางยั่งยืน      

ค าวํา การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) น ามาใช๎
อยํางเป็นทางการใน พ.ศ. 2541 โดยให๎มีความหมายตรงกับค าวํา Ecotourism ในภาษาอังกฤษ ศัพท์
บัญญัตินี้ได๎รับความเห็นชอบจากราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการบัญญัติศัพท์แล๎ว
เพ่ือขยายความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอกลําวถึงค านิยามที่นักวิชาการได๎ให๎
ไว๎ในทีต่ําง ๆ ดังนี้       

องค์การสิ่งแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme-UNEP) 
สมาคมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การการทํองเที่ยวโลก(World Tourism 
Organization) ให๎ค านิยามวํา "การทํองเที่ยวที่ไมํเป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุํงหวังในด๎าน
การศึกษา มีความพอใจตํอทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข๎าใจตํอวัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมาของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ โดยไมํเป็นการรบกวนตํอระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็
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สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะท าให๎เกิดการอนุรักษ์ตํอทรัพยากรของประชากร ในท๎องถิ่น" ดร.ราลฟ์      
บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัย 
กริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให๎ค านิยามสั้น ๆ วํา "การทํองเที่ยวที่อาศัยผลิตผลทางธรรมชาติ การ
จดัการที่ยั่งยืน และองค์ประกอบทางการศึกษา ซึ่งมีสํวนกํอให๎เกิดการอนุรักษ์” 
 กรมปุาไม๎ (2548) ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวํา “การทํองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่
เกี่ยวข๎องกับการเดินทางไปยังแหลํงธรรมชาติ แหลํงวัฒนธรรมอยํางมีความรับผิดชอบ โดยไมํกํอให๎เกิด
การรบกวนหรือความเสียหายแกํทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แตํมีวัตถุประสงค์อยํางมุํงมั่น เพ่ือ
ชื่นชม ศึกษาเรียนรู๎ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ปุาตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรม ที่ปรากฏในแหลํงธรรมชาตินั้น อีกทั้งชํวยสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สํงผลให๎การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมเกิดประโยชน์ตํอชุมชนอีกด๎วย” World Tourism Organization 
(2004) เสนอแนวคิดในเอกสารเผยแพรํวําการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง  

(1) การทํองเที่ยวที่ค านึงถึงธรรมชาติ       
 (2) มีการให๎ความรู๎และการสื่อความหมาย       
 (3) เป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวของกลุํมเล็ก      
 (4) ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ       
 (5) กํอประโยชน์แกํท๎องถิ่น        
 (6) กระตุ๎นให๎เกิดจิตสานึกด๎านการอนุรักษ์      
 จากค านิยามและความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ผู๎เขียนหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎
ข๎างต๎นสรุปได๎ดังนี้ การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นการทํองเที่ยวไปยังแหลํงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเรียนรู๎ท าความเข๎าใจกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล๎อมด๎วยความระมัดระวังไมํให๎เกิด
ความเสียหายตํอระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็ชํวยสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ชาวบ๎านในท๎องถิ่น 
ได๎รับประโยชน์โดยตรงจากการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล๎อม ภายใต๎หลักการ “คนที่ดูแลรักษาทรัพยากร
ยํอม สมควรได๎รับประโยชน์จากการดูแลรักษานั้น”  
 

2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
แนวความคิดระดับชาติและนานาชาติส าหรับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศจะเกี่ยวกับการน าแหลํงทุน

ทางธรรมชาติและแหลํงทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาบริหารจัดการเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนโดยการมี
สํวนรํวมของท๎องถิ่นนั้น ๆ 
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การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการทํองเที่ยวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ซึ่งบํงบอกให๎เห็น
วําเป็นการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) การทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. แหลํงทํองเที่ยวที่จะสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ ที่มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล๎อม และอาจรวมไปถึงแหลํงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในพ้ืนที่ธรรมชาตินั้นด๎วย      

2. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการทํองเที่ยวที่ทุกฝุายมีความรับผิดชอบตํอสภาพแวดล๎อม
ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยเป็นการทํองเที่ยวที่ไมํท าลาย หรือท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เสื่อมโทรม  

3. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เน๎นให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสหรือมีประสบการณ์กับสภาพแวดล๎อม
ธรรมชาติโดยตรง และเปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวได๎ศึกษาเรียนรู๎สภาพแวดล๎อมธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะ
ได๎รับความพึงพอใจแล๎ว ยังจะเป็นการเสริมสร๎างจรรยาบรรณด๎านสิ่งแวดล๎อมเชิงบวกด๎วย  

4. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศจะต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่ให๎ประโยชน์กลับคืนสูํธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันจะเอ้ือประโยชน์ตํอชุมชนท๎องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ๎อม นอกจากนั้น 
จะมุํงเน๎นที่คุณคําของธรรมชาติ หรือลักษณะเดํนที่เป็นเอกลักษณ์ของแหลํงทํองเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูด
นักทํองเที่ยว ไมํใชํเน๎นที่การเสริมแตํงหรือการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ  

วัตถุประสงค์ของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  
ศรีประภา ชัยวรวัฒน์ (2545) กลําวถึงวัตถุประสงค์ของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวํา   

 1. พัฒนาจิตส านึก (Awareness) และความเข๎าใจ (Understand) ของนักทํองเที่ยวในการท า
คุณประโยชน์ตํอสิ่งแวดล๎อมและเศรษฐกิจ        

2. เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีคุณภาพหรือคุณคําสูงให๎แกํนักทํองเที่ยวหรือผู๎มาเยือน 
 3. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหลํงทํองเที่ยวตั้งอยูํ    
 4. เพ่ือดูแลรักษาและคงไว๎ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว  

หลักการของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
วรรณพร วณิชชานุกร (2540) และ สมพงษ์ วราภาสกุล (2557) กลําววําจากรูปแบบการ

ทํองเที่ยวแบบดั้งเดิมที่นักทํองเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจ านวนมากตามฤดูกาลทํองเที่ยวแล๎วกลับทิ้งปัญหา
มากมายไว๎เบื้องหลังนั้น มีนักวิชาการหลายทํานได๎แสดงความคิดเห็นวําการทํองเที่ยวในรูปแบบใหมํ
เกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควรจะมีหลักการตําง ๆ เป็นการทํองเที่ยวที่ไมํกํอให๎เกิดความเสื่อม
โทรมทางสภาพแวดล๎อม ไมํวําจะเป็นน้ าเสีย ขยะ ตลอดจนการคมนาคม สรุปได๎ดังนี้  
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1. กํอให๎เกิดประโยชน์ในระยะยาวแกํทรัพยากรชุมชนในท๎องถิ่น และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
สํวนหนึ่งของรายได๎ควรย๎อนไปสูํการอนุรักษ์ 

2. การเสริมสร๎างประสบการณ์ให๎นักทํองเที่ยวเป็นการศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม สภาพ
สังคม และวัฒนธรรมท๎องถิ่น ควรสนับสนุนให๎นักทํองเที่ยวมีความรับผิดชอบด๎านคุณธรรมจริยธรรมและ
พฤติกรรมของตนเองที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว 

3. ในการสร๎างหรือการจัดการใด ๆ ควรยอมรับในข๎อจ ากัดของสภาพแหลํงทํองเที่ยวตาม
ลักษณะที่เป็นอยูํหากมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปเพ่ือให๎ทัศนียภาพของท๎องถิ่นดีขึ้น 
ตลอดจนการลงทุนทางด๎านการทํองเที่ยวก็เป็นไปเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมตําง ๆ ในท๎องถิ่นไมํ
พ่ึงพาการลงทุนของตํางชาติซึ่งเป็นการลดการไหลออกของรายได๎ไปยังตํางประเทศ 

4. ในการวางแผนตัดสินใจและด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุม ควรให๎คนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวม
มากที่สุด มิใชํเป็นเพียงเปูาหมายของการทํองเที่ยว และให๎บุคคลภายนอกมาคิดและตัดสินใจเพียงฝุาย
เดียวเพราะจะไมํเป็นไปตามความต๎องการของคนในท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 

5. ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์การทํองเที่ยว ให๎มีคุณภาพยั่งยืน
หรือไมํเพียงใด การท าธุรกิจโดยมุํงท าก าไรสูงสุดในระยะสั้นเป็นการทุบหม๎อข๎าวตนเองอยํางไรก็ตาม
บริษัทน าเที่ยวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการทํองเที่ยวได๎ตราบนานเทํานาน ถ๎ามีการจัดท าธุรกิจ
ที่ถูกต๎องเหมาะสม นับตั้งแตํการใช๎วัสดุที่ไมํท าลายสภาพแวดล๎อมและสามารถน ามาใช๎ใหมํได๎การมี
มัคคุเทศก์ที่มีความรู๎ในระบบนิเวศและวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยวอยํางแท๎จริงการให๎การศึกษาแกํ
นักทํองเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของท๎องถิ่นที่เป็นจุดหมายปลายทางกํอนที่จะไปถึง ทั้งนี้รูปของ
ภาพยนตร์ในเครื่องบิน เทปบันทึกเสียง และเอกสารเผยแพรํ 

6. มีการจัดการและควบคุมจ านวนของนักทํองเที่ยวให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม และไมํเกิน
ความสามารถของชุมชนในท๎องถิ่น และระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวจะรองรับได๎อีกทั้งมีนักทํองเที่ยว
สม่ าเสมอตลอดทั้งปีไมํใชํมีเฉพาะฤดูกาล เพ่ือสร๎างความม่ันคงให๎กับผู๎ที่ท างานในอุตสาหกรรมนี้ 

จากหลักการดังกลําวข๎างต๎นนี้ สรุปได๎วํานักทํองเที่ยวแนวใหมํนั้นเป็นการทํองเที่ยวที่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของธุรกิจทํองเที่ยวในระยะยาว จึงจ าเป็นต๎องมีการอนุรักษ์สภาแวดล๎อม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่ เป็นแหลํงทํองเที่ยวให๎มีผลกระทบในทางลบน๎อยที่สุด และท๎องถิ่นได๎รับประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวอยํางยุติธรรม มิใชํเป็นเพียงเปูานิ่งที่อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีมาตรการเอา
ผลประโยชน์แตํเพียงฝุายเดียวเชํนที่ผํานมาในอดีต 
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท). เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบทางด๎านการทํองเที่ยวโดยตรง

ได๎มีการก าหนดนโยบายหลักในการปฏิบัติการของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยเอาไว๎อยํางชัดเจนและ
ประกาศอยํางเป็นทางการ โดยนโยบายทั้ง 8 ประการของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยมีดังนี้ (การ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2549) 

1. สํงเสริม ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวจากตํางประเทศเดินทางมาสูํประเทศไทย เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งรายได๎
เป็นเงินตราตํางประเทศเข๎าเพ่ิมพูนเศรษฐกิจสํวนรวมโดยรีบดํวน 

2. ขยายแหลํงทํองเที่ยวให๎กระจายไปในท๎องถิ่น เพ่ือเป็นการกระจายรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎
ถึงประชากรในทุกภูมิภาค 

3. อนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎คงความเป็นเอกลักษณ์
ของไทยไว๎ด๎วยดีที่สุด 

4. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐานที่ดีเพ่ือสร๎างความ
ประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยวที่มาเยือนให๎มากขึ้น 

5. เพ่ิมความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศให๎สามารถเดินทางไปสูํ
จุดหมายปลายทางตําง ๆ ด๎วยความมั่นใจในความปลอดภัยของรํางกายและทรัพย์สินของตนและหมูํคณะ 

6. สํงเสริมการเดินทางทํองเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและ
เยาวชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมสวัสดิการด๎านการทํองเที่ยวแกํคนไทย 

7. เสริมก าลังคนที่เป็นคนไทยเข๎าท างานในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวให๎มากท่ีสุด 
8. สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น 
จากนโยบายทั้ง 8 ประการดังกลําว จะพบวําเป็นนโยบายที่มุํงเน๎นให๎การทํองเที่ยวมีพัฒนาการที่

ยั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่งนโยบายข๎อ ที่ 2, 3 และ 8 คือ นโยบายที่มุํงเน๎นให๎มีการประสานความเจริญทาง
เศรษฐกิจกับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว๎โดยยินยอมให๎ใช๎ประโยชน์แตํพอควรเพ่ือรักษาไว๎ ซึ่ง
เอกลักษณ์และทรัพยากรเพ่ือคนรุํนตํอไป นั่นก็แสดงวําการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎เน๎นเรื่องการ
ทํองเที่ยวที่ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมและประชากรท๎องถิ่นมานานแล๎ว และตํอมาในชํวงปี พ.ศ. 2538-2539 จึง
มีการก าหนดนโยบายเพื่อก าหนดทิศทางและวางรูปแบบการปฏิบัติงานด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็น
นโยบายเฉพาะกิจข้ึน (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2549) ดังนี้  

1. สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรทํองเที่ยวทั้งด๎านธรรมชาติแหลํงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรม โดยมุํงเน๎นให๎เกิดคุณภาพ มีระบบการสื่อความหมายที่ดีและค านึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับนักทํองเที่ยว 
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2. ประสานงานให๎เกิดความรํวมมือระหวํางทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมุํงเน๎นที่การสร๎างความรับผิดชอบ 
ตํอระบบนิเวศโดยต๎องเป็นการทํองเที่ยวที่ไมํท าลายหรือไมํกํอให๎เกิดความเสื่อมโทรม 

3. สร๎างจิตส านึกด๎านการทํองเที่ยวที่มุํงให๎เกิดวิถีทางแหํงการอนุรักษ์การคืนประโยชน์สูํระบบ
นิเวศ 

4. ด าเนินการให๎มีการวางแผนและปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบองค์กร การจัดการด๎านการพัฒนา
ให๎มีประสิทธิภาพ เกิดการประสานงานและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

5. สํงเสริมให๎ชุมชนท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวม และได๎รับผลประโยชน์จากการทํองเที่ยวทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอมาการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎ให๎สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศ
ไทย (วท.) ด าเนินการศึกษาโครงการด าเนินการเพ่ือก าหนดนโยบายการทํองเที่ยวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ  
ส าหรับเป็นกรอบและแนวทางการจัดการและพัฒนา และการให๎บริการแกํองค์กรตําง ๆ ซึ่งนโยบายการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทยท าการศึกษานั้น เป็น
นโยบายเชิงกลยุทธ์ที่มีที่มาจากนโยบาย กฎหมาย และแผนพัฒนาของชาติด๎านตําง ๆ เชํน นโยบายด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร นโยบายด๎านการจัดการปุาไม๎ นโยบายด๎านการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน นโยบาย
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 เป็นกรอบ
การพัฒนาในปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์การก าหนดแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (ร าไพพรรณ แก๎วสุริยะ, 2544) 
1. เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ 
2. มีความพร๎อมในการบริหารจัดการ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการสิ่งความสะดวก

เบื้องต๎นมีเคาน์เตอร์บริการขําวสาร มุมนิทรรศการ ห๎องสุขา มุมจ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มการบริหาร
จัดการในลักษณะการเป็นเจ๎าของบ๎านที่ดีมีความปลอดภัยตํอการเดินทาง 

3. มีการจัดท าเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส๎นทางไปและกลับทางเดิม เส๎นทางเป็นแบบวงรอบ
หรือวงกลม ระยะทางตั้งแตํ 1 กิโลเมตร เป็นต๎นไป 

4. มีปูายสื่อความหมายบนเส๎นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะ ๆ เพื่อให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยว 
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศกับการมีสํวนรํวมของชุมชน 
มีการศึกษาวิจัยโดยชุมชนเป็นฐานในเรื่องการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ แตํยังขาดการศึกษาประเมิน

ความยั่งยืนของการมีสํวนรํวมของชุมชนในการดูแลจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตามได๎มีสิ่ง
บํงชี้วําการมีสํวนรํวมของชุมชนจะยั่งยืนได๎ ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ (บุษบา สิทธิการ, สิริวัฒนา ใจ
มา และจันทอน ค าแสน, 2551)  ซึ่งสรุปได๎ดังนี้ 
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1. ความต๎องการของชุมชน โครงการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศส าหรับชุมชนใดก็ตามจะต๎อง
เกิดจากความสนใจและความต๎องการของสมาชิกชุมชนเองเป็นหลัก มิใชํหนํวยงานของทางราชการหรือ
องค์การภาคเอกชนหรือใครก็ตามไปยัดเยียดให๎โดยที่ชุมชนไมํเต็มใจที่รับโครงการไว๎และมีสํวนรํวม อาจ
เพราะความเกรงใจเกรงบารมีหรืออ านาจตามวิสัยธรรมชาติของชุมชนในชนบท 

2. ความรู๎และความตระหนักของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญอีกตัวหนึ่งที่จะชี้วําการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนจะยั่งยืนหรือไมํ ความรู๎และความตระหนักนี้ รวมไปถึงแนวคิดและองค์ประกอบของการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ทรัพยากรทํองเที่ยวของชุมชนและศักยภาพ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตํอวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชุมชน (ต๎นทุนทางสังคม) และสภาพแวดล๎อมธรรมชาติ (ต๎นทุนทางธรรมชาติแวดล๎อม) หาก
ด าเนินงานด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและความรู๎ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการพัฒนาและการบริหาร
จัดการ 

3. การได๎รับการสนับสนุนจากภายนอก ชุมชนท๎องถิ่นในชนบทสํวนใหญํมักอยูํในภาวะด๎อย
โอกาสในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องความรู๎และทักษะในการพัฒนาและการจัดการ ยิ่งเรื่องการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นงานบริการที่ต๎องมีมาตรฐานขั้นต่ า เพราะมีการแขํงขันทางการตลาดแล๎ว เป็น
สิ่งที่ชุมชนท๎องถิ่นไมํค๎ุนเคย ก็เป็นสาเหตุท าให๎เกิดความท๎อแท๎และไมํสามารถด าเนินการตําง ๆ ตามความ
ตั้งใจได๎ ตรงจุดนี้หนํวยงานภาคราชการ หรือภาคเอกชนรวมทั้ง NGOs หรือผู๎รู๎ตําง ๆ จะต๎องเข๎ามา
สนับสนุนหรือชํวยเหลือ สร๎างความ เข๎มแข็งให๎แกํชุมชนดังกลําวในข๎อ 2 อยํางจริงจังและตํอเนื่อง พร๎อม
สร๎างภูมิต๎านทานตํออิทธิพลตําง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากการทํองเที่ยวด๎วย 

4. การตัดสินใจและการแบํงปันประโยชน์ การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นจะต๎องพัฒนาให๎รวม
ไปถึงการมีสํวนรํวมในการคิด การปฏิบัติ การแก๎ไขปัญหา และการติดตามประเมินผลแบบครบวงจร ไมํใชํ
ผู๎น าหรือกลุํมผู๎น าท๎องถิ่นด าเนินการเองทั้งหมด และที่ส าคัญจะต๎องมีกลไกและระบบการแบํงปันรายได๎
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  อันเกิดจากการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นธรรมและความโปรํงใส โดยเฉพาะประเด็น
หลังนี้มกัจะพบวําเป็นสาเหตุของความไมํยั่งยืนในการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่นคํอนข๎างสูงทีเดียว 

แนวโน๎มการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การตอบรับหรือขานรับเรื่องการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ มีคํอนข๎างสูงมาตั้งแตํจุดเริ่มต๎นเมื่อประมาณ 

10 ปีกํอน และขณะนี้การตอบรับดังกลําวก็ยังคงมีแนวโน๎มคืบหน๎าไปเรื่อย ๆ ในกลุํมของผู๎เกี่ยวข๎อง 
กลําวคือกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ผู๎ดูแลอุทยานแหํงชาติได๎วางกรอบนโยบายการ
ทํองเที่ยวตามอุทยานแหํงชาติตําง ๆ ทั้งบกและทะเล เป็นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด โดยเปิดโอกาส
ให๎ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวม และได๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวอยํางกว๎างขวางข้ึนกวําแตํกํอน พร๎อม
ด าเนินการให๎เกิดโอกาสในการศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแกํ
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นักทํองเที่ยวที่ไปเยือน โดยผํานกระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติ เป็นต๎น (ร าไพพรรณ แก๎วสุริยะ, 
2544) 

ชุมชนท๎องถิ่นจ านวนมากในทุกภาคของประเทศ ขยายการเปิดรับนักทํองเที่ยวให๎ไปเยือนเพ่ือ
ศึกษาเรียนรู๎ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของตน พร๎อมหาความเพลิดเพลินกับแหลํงธรรมชาติบริเวณ
ข๎างเคียง บางแหํงมีการจัดที่พักแบบ Home stay เพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตํางประเทศที่สนใจการทํองเที่ยวในรูปแบบนี้องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) หลายแหํงเริ่มหันมาให๎
น้ าหนักความส าคัญของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น แม๎สํวนใหญํจะยังมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการแหลํงทํองเที่ยวของตน ตามแนวคิดและหลักการด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศคํอนข๎ างจ ากัดสํวน
ราชการซึ่งมีที่ดินและทรัพยากรทํองเที่ยวอยูํบ๎าง อยํางเชํน กระทรวงกลาโหม (ที่ดินทหารในจังหวัด         
ตําง ๆ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร กรมสํงเสริมสหกรณ์ 
ฯลฯ) เริ่มมีการจัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาที่ดินในความรับผิดชอบ เพ่ือรองรับการทํองเที่ยวใน
รูปแบบที่เรียกกันวํา การทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎าง การทํองเที่ยวเชิงเกษตรบ๎าง แล๎วแตํความเหมาะสม
ผู๎ประกอบการการทํองเที่ยว โดยเฉพาะอยํางยิ่งบริษัททัวร์ทั้งในสํวนกลางและภูมิภาค และ NGOs ด๎าน
การอนุรักษ์หลายราย มีการจัดน าเที่ยวเชิงนิเวศและการศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ในพ้ืนที่เปูาหมาย
เพ่ิมมากขึ้น พร๎อมจัดให๎มีมัคคุเทศก์ ที่ผํานการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตประกอบอาชีพเป็นผู๎น า
สถาบันการศึกษาหลายแหํงมีการเปิดหลักสูตร สอนเรื่องการทํองเที่ยวมากขึ้น โดยบางสถาบันมีวิชาหรือ
สาขาที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยตรง และมีโครงการศึกษาวิจัย และ/หรือบริการทางวิชาการ 
ด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศตามโอกาสจะอ านวย นอกจากนี้หนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อยํางเชํน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฯลฯ ก็ให๎การสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับ ด าเนินการศึกษาเรื่องการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศในประเด็นตําง ๆ อยํางตํอเนื่องส าหรับการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) มีบทบาทในเรื่องการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศมาตั้งแตํต๎น ตั้งแตํเป็นผู๎น าแนวคิดเรื่องการทํองเที่ยวเชิงนิเวศเข๎าสูํประเทศ สนับสนุน
ให๎มีการศึกษาศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศทุกภูมิภาค ก าหนดกรอบนโยบายและแบบปฏิบัติการ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศ ไปจนถึงเป็นสื่อกลางในการประสานการประชุมระดับชาติ และระดับ
ท๎องถิ่นมากมายตํางกรรมตํางวาระกัน รวมทั้งจัดให๎มีเว็บไซต์ทางวิชาการด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
2.3 ประเภทของแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ราณี อิสิชัยกุล (2555), ดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2556) และ ไพริน เวชธัญญะกุล (2559) กลําวํา 

ประเภทของแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบํงออกเป็น 3 แบบ คือ 
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1. แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาติ ประกอบด๎วย สภาพภูมิอากาศ (climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ปุา 
(Wildlife) นับได๎วําเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในการดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎มากที่สุด  แตํ
แหลํงทํองเที่ยวดังกลําวเหลํานี้จะต๎องได๎รับการดูแลและบ ารุงรักษาเป็นอยํางดีจากทุก ๆ ฝุาย เนื่องจาก
นักทํองเที่ยวที่รู๎เทําไมํถึงการณ์อาจท าลายความงามอันทรงคุณคําเหลํานี้ได๎ลง 

2. แหลํงทํองเที่ยวที่มนุษย์สร๎างขึ้น (Manufactured Attractions) เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ตรงกัน
ข๎ามกับแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญํ ๆ สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าไปเที่ยวชม
สิ่งกํอสร๎างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ราชการกํอสร๎างขึ้น เชํน พระราชวัง
หรืออาคารเกําแกํที่มีประวัติความเป็นมาที่ส าคัญ 

3. แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีกลุํมนักทํองเที่ยวอีกจ านวนไมํน๎อยที่สนใจใน
ความรุํงเรืองแหํงอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุํมน๎อย รวมถึงพิธีกรรม พิธีการ
งานฉลองรื่นเริงตําง ๆ ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพ้ืนบ๎าน การรํายร า การละเลํน ตลอดจนงาน
หัตถกรรม 

การทํองเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวชํวยสํงเสริมธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศนี้จะชํวยสร๎างรายได๎ ซึ่งรายได๎สํวนหนึ่งรัฐจะสามารถ
น ามาใช๎ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร๎างงานให๎กับประชาชนในท๎องถิ่นเพ่ือเพ่ิม
รายได๎เมื่อประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการทํองเที่ยวก็จะชํวยลดความจ าเป็นในการ
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือด ารงชีพ และที่ส าคัญมันคือวิธีการหนึ่งที่จะท าให๎การพัฒนาเศรษฐกิจ               
การทํองเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมสามารถด าเนินควบคูํกันไปได๎ หรืออาจกลําวได๎วําการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development) 
 

2.4 รูปแบบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
รูปแบบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (ราณี อิสิชัยกุล, 2555; ไพริน เวชธัญญะกุล, 2559) มีดังนี้   
1. การเดินในเส๎นทางธรรมชาติ        
เส๎นทางธรรมชาติ (nature trail) หมายถึง เส๎นทางที่ก าหนดไว๎ หรือแนะน าให๎นักทํองเที่ยวเดิน

ชมสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่แหํงหนึ่งแหํงใด เชํน บริเวณปุาไม๎ในอุทยานแหํงชาติ วนอุทยาน สวน
พฤกษศาสตร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ปุาชายเลน ปุาพรุ ทั้งนี้เพ่ือมิให๎นักทํองเที่ยวหลงทาง หรือเดิน
สะเปะสะปะไปเหยียบย่ าท าลายพืชพรรณไม๎ หรือได๎รับอันตรายจากอุบัติภัย ตามเส๎นทางเดิน จะมี
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เครื่องหมายบอกทาง รวมทั้งมีปูายแนะน าชื่อพรรณไม๎ตําง ๆ และสิ่งที่นักทํองเที่ยวควรทราบในสถานที่
นั้น มีการท าเส๎นทางให๎เดินได๎อยํางสะดวกสบายพอสมควรและไมํเกิดอันตราย     

2. การสํองสัตว์หรือดูนก         
 เป็นการทํองเที่ยว เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ปุาและนกชนิดตําง ๆ ในแหลํงที่อยูํอาศัยตาม
ธรรมชาติของมัน โดยการมองจากกล๎องสํองทางไกล การสํองไฟฉายในชํวงเวลากลางคืน และการ
ถํายภาพ บริเวณพ้ืนที่ซึ่งเหมาะส าหรับการทํองเที่ยวในรูปแบบนี้ ได๎แกํ อุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุา สวนสัตว์เปิด และอุทยานนกน้ า รวมทั้งสถานที่บางแหํงซึ่งมีนกย๎ายถิ่นตามฤดูกาลบินมาเกาะ
อาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก 

3. การส ารวจถ้ าหรือน้ าตก        
 เป็นรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยมกันมาก เนื่องจากมีแหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้ เป็น
จ านวนมากในประเทศไทย สํวนใหญํได๎รับการพัฒนาให๎เดินทางเข๎าถึงได๎ไมํยากนัก ถ้ าเป็นลักษณะภูมิ
ประเทศ ที่พบมากในบริเวณภูเขาหินปูน หากเกิดตามบริเวณชายฝั่งทะเลเรียกวํา ถ้ าทะเล ภายในถ้ ามักมี
หินงอกหินย๎อยสวยงาม หากเป็นถ้ าขนาดใหญํอาจมีความยาวหลายร๎อยเมตรภายในถ้ าก็ได๎ และเป็นจุด 
ดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวที่ต๎องการ เข๎าไปส ารวจ หรือดูความงดงามของหินงอกหินย๎อยภายในถ้ า 

4. การปีนเขาหรือไตํเขา         
 เป็นรูปแบบของการทํองเที่ยว ที่คนไทยสํวนใหญํยังไมํเคยชิน และเพ่ิงจะเริ่มน าเข๎ามาเผยแพรํ 
โดยนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ เมื่อไมํนานมานี้ ซึ่งการปีนเขา/ไตํเขาต๎องอาศัยประสบการณ์ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังต๎องมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ชํวย ปัจจุบันกิจกรรมการทํองเที่ยว
ประเภทนี้มีท ากันบ๎างตามหน๎าผาชันบริเวณชายฝั่งทะเลบางแหํง ในภาคใต๎ของประเทศ  

5. การลํองแกํง          
 ล าน้ าบางสายที่มีแกํงหินพาดผํานกลางล าน้ า ท าให๎น้ าไหลเชี่ยวมากเป็นพิเศษ หรืออาจมีโขดหิน
โผลํพ๎นพ้ืนน้ า กั้นขวางทางเป็นตอน ๆ ลักษณะเชํนนี้ ท าให๎เหมาะส าหรับการทํองเที่ยวแบบผจญภัย ที่
เรียกวํา การลํองแกํง (rapids shooting) โดยนักทํองเที่ยวนั่งในเรือยางขนาดเล็ก หรือบนแพไม๎ไผํ ลํองไป
ตามล าน้ าที่น้ าไหลเชี่ยวกราก และพยายามหลบหลีกโขดหินตําง ๆ ที่ก้ันขวางอยูํในล าน้ า  

6. การนั่งเรือหรือแพหรือเที่ยวชมภูมิประเทศ  
เป็นการทํองเที่ยวแบบพักผํอนสบาย ๆ ซึ่งเหมาะส าหรับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย ที่

มีแมํน้ าล าคลองเป็นจ านวนมาก นักทํองเที่ยวได๎ชมภูมิประเทศตามสองฝั่งล าน้ า และสังเกตดูชีวิตความ
เป็นอยูํของผู๎คน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ  ในท๎องถิ่นนั้น ๆ การนั่งเรือชมภูมิประเทศ
ยังครอบคลุมไปถึงการทํองเที่ยว ในบริเวณอํางเก็บน้ า ทะเลสาบ และในท๎องทะเลด๎วย  
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7. การพายเรือแคนูหรือเรือคายัก       
 เรือแคนู (canoe) และเรือคายัก (kayak) เป็นรูปแบบของเรือพายที่น ามาจากตํางประเทศ เพ่ือ
น ามาใช๎ในการทํองเที่ยวตามล าน้ า เป็นเรือพายขนาดเล็ก นั่งได๎ 1-3 คน ตัวเรือใช๎วัสดุที่คงทนแตํมีน้ าหนัก
เบา ไมํลํมได๎งําย และพายได๎คลํองตัว ค าวํา แคนู เป็นชื่อเรือพายของชนพ้ืนเมืองแถบทะเลแคริบเบียนใน
อเมริกากลาง สํวนคะยักเป็นชื่อเรือพายของชาวเอสกิโมในทวีปอเมริกาเหนือ การพายเรือแคนู และเรือคะ
ยัก เป็นกิจกรรมที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในขณะนี้ มีทั้งการลํอง แกํงใน ล าน้ า และการพายเรือชม
ทัศนียภาพตามชายฝั่งทะเล   

8. การข่ีม๎า/นั่งช๎าง         
 การขี่ม๎า หรือนั่งช๎าง เป็นรูปแบบของการทํองเที่ยว ที่สร๎างความสนุกสนานตื่นเต๎นให๎แกํ
นักทํองเที่ยวที่เข๎าไปชมสถานที่ทํองเที่ยวตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการนั่งช๎าง ซึ่งเหมาะส าหรับการเข๎าไป
ในบริเวณปุา อันเป็นที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้  

9. การข่ีรถจักรยานชมภูมิประเทศ        
 การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ ให๎ทั้งความเพลิดเพลินในการชมภูมิประเทศสองข๎างทาง และ
การออกก าลังกาย จึงเป็นรูปแบบของการทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมคํอนข๎างมาก โดย เฉพาะ
นักทํองเที่ยวในวัยหนุํมวัยสาว ปัจจุบันมีรถจักรยานที่ออกแบบให๎ขับขี่ได๎คลํองแคลํว และเบาแรง เหมาะ
ส าหรับการเดินทางในระยะไกล และการเดินทางขึ้นลงตามลาดเขา เรียกชื่อรถจักรยานดังกลําววํา 
รถจักรยานเสือภูเขา  

10. การกางเต็นท์นอนพักแรม        
 การกางเต็นท์นอนพกัแรมเป็นกิจกรรมที่นิยมท ากัน ในบริเวณอุทยานแหํงชาติ หรือในสถานที่ ซึ่ง
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว๎ให๎โดยเฉพาะ เป็นรูปแบบของการทํองเที่ยว ซึ่งนักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับ
ธรรมชาติอยํางใกล๎ชิด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในตอนกลางคืน อาจมีกิจกรรมอ่ืน  ๆ ประกอบด๎วย เชํน          
การสํองสัตว์ การสังสรรค์รอบกองไฟหรือการเลํนแคมป์ไฟ (campfire) การดูดาว  

11. การด าน้ าในทะเล         
 การด าน้ าในทะเล เพ่ือดูปะการัง พืชน้ า และปลาสวยงามใต๎น้ า เป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวที่ได๎รับ
ความนิยมอยํางมาก ในขณะนี้ แบํงออกเป็น 2 อยําง คือ "การด าน้ าในน้ าตื้น" ใช๎เครื่องมือชํวยการหายใจ 
ที่เรียกวํา ทํอหายใจ (snorkel) เพ่ือให๎ผู๎ด าน้ าสามารถด าน้ าได๎ในระดับผิวน้ า ที่ลึกไมํเกินความยาวของทํอ
หายใจ และ "การด าน้ าในน้ าลึก" อาศัยเครื่องมือชํวยการหายใจเป็นถังออกซิเจนขนาดเล็ก ผูกติดไว๎กับผู๎
ด าน้ า เป็นวิธีการด าน้ า ที่เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษวํา scuba diving 
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 สรุปรูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีความหลากหลายที่อยูํในพ้ืนที่ทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ 1. การเดินในเส๎นทางธรรมชาติ 2. การสํองสัตว์หรือดูนก 3. การส ารวจถ้ าหรือน้ าตก  
4. การปีนเขาหรือไตํเขา 5. การลํองแกํง 6. การนั่งเรือหรือแพหรือเที่ยวชมภูมิประเทศ 7. การพายเรือ
แคนูหรือเรือคายัก 8. การข่ีม๎า/นั่งช๎าง 9. การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ 10. การกางเต็นท์นอนพักแรม 
และ 11. การด าน้ าในทะเล 
 

2.5 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ    
 ไพริน เวชธัญญะกุล และคณะ (2558) และ ธัญชนก บุญเจือ และคณะ (2558) กลําววํา
องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประเภท คือ    
 1. องค์ประกอบด๎านพ้ืนที่ เป็นการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทั้งนี้รวมถึงแหลํงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ในพ้ืนที่
นั้นๆ ดังนั้น องค์ประกอบด๎านพื้นที่จึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูํกับธรรมชาติ    

2. องค์ประกอบด๎านการจัดการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ โดยไมํกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการ
สิ่งแวดล๎อม การปูองกันและก าจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีขอบเขต จึงเป็นการ
ทํองเที่ยวที่มีการจัดการอยํางยั่งยืน เพ่ือให๎เกิดเป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ที่ไมํมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและสังคม  

3. องค์ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการทํองเที่ยวทีมีกระบวนการเรียนรู๎ โดยมี
การให๎การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ 
ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร๎างความตระหนักและปลูกจิตส านึกที่ถูกต๎องตํอนักทํองเที่ยว 
ประชาชนท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎อง จึงเป็นการทํองเที่ยวสิ่งแวดล๎อมศึกษา 

4. องค์ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการทํองเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีสํวนรํวมของชุมชน
และประชาชนท๎องถิ่น ที่มีสํวนรํวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ชุมชนได๎รับประโยชน์ ติ ดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนรํวมบ ารุงรักษาทรัพยากรทํองเที่ยว อันจะกํอให๎เกิดผลประโยชน์ในท๎องถิ่น รวมทั้ง
กระจายรายได ๎
 เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552) และ ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2544) กลําววําองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ
ของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประเภท คือ      
 1. องค์ประกอบด๎านพ้ืนที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การ
มุํงเน๎นในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ เพ่ือประสานการทํองเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู๎และสัมผัสกับ
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ระบบนิเวศ (Eco-system) อาจมีบางแหํงที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็น
สํวนหนึ่งในระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ ไว๎ (Nature-based tourism) โดยเฉพาะแม๎วําจะมี
ความคาบเกี่ยวกันในพ้ืนที่ก็ตาม ในท านองเดียวกันการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ (Natural tourism) 
จึงไมํใชํการทํองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ของการจัดการการทํองเที่ยวนั้นๆ
ด๎วย อาจเป็นการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ( Identity 
or Authentic or Endemic or Unique) ธรรมชาตินั้นอาจรวมถึงแหลํงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพ้ืนที่ด๎วย 
 2. องค์ประกอบด๎านการจัดการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) 
โดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและอัตลักษณ์ท๎องถิ่น ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล๎อม การปูองกันและก าจัดมลพิษและควบคุมการพัฒนา             
การทํองเที่ยวอยํางมีขอบเขตจึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีการจัดการอยํางยั่งยืน (Sustain ably managed 
tourism) เพ่ือให๎เกิดเป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsibly travel) ที่ไมํมีผลกระทบ     
ตํอสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น     

 3. องค์ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู๎ 
(Learning process) โดยมีการให๎การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยว
เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร๎างจิตส านึกที่ถูกต๎องกับผู๎ เกี่ยวข๎อง 
นักทํองเที่ยว ประชาชนท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว จึงเป็นการทํองเที่ยวด๎านสิ่งแวดล๎อม
ศึกษา (Environmental education-based tourism)   
 4. องค์ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการทํองเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนท๎องถิ่นหรือชุมชนท๎องถิ่น (Involvement of local community or People participation)
ที่มีบทบาทในสํวนรํวมแสดงความคิดเห็น รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติตามแผน และรํวมได๎รับประโยชน์อยําง
เสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบ รวมถึงรํวมบ ารุงรักษาทรัพยากรทํองเที่ยวอันจะกํอให๎เกิดผลประโยชน์
ในท๎องถิ่น ทั้งการกระจายรายได๎ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได๎รับผลตอบแทน เพ่ือน ากลับมา
บ ารุงรักษาและจัดการแหลํงทํองเที่ยวด๎วย ในที่สุดแล๎วท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการควบคุมการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพ       

พิมพ์ภัทรา สุพาณิชย์ (2558) ได๎กลําววําองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ           
มี 4 ประเภท คือ          
 1. องคป์ระกอบดา้นพ้ืนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเนน้ในแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ เพ่ือประสานการท่องเท่ียวกบัความพอใจในการเรียนรู้และสัมผสักบัระบบนิเวศ (Eco-system) 
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อาจมีบางแหํงที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นสํวนหนึ่งในระบบนิเวศของ
แหลํงทํองเที่ยวนั้นไว๎ (Nature-based Tourism)โดยเฉพาะ แม๎วําจะมีความคาบเกี่ยวกันในพ้ืนที่ก็ตาม 
ในท านองเดียวกันการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ (Natural Tourism) จึงไมํใชํการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งหมด ทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ของการจัดการการทํองเที่ยวนั้น ๆ ด๎วย อาจเป็นการทํองเที่ยวใน
แหลํงทํองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ( Identity or Authentic or Endemic 
or Unique) ธรรมชาตินั้นอาจรวมถึงแหลํงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ        
(Eco-system) ในพ้ืนที่ด๎วยเชํน จุดหมายปลายทางที่ดอยอํางกาหลวง อุทยานแหํงชาติดอยอินทนนท์
จะต๎องผํานหมูํบ๎านชาวเขาเผําม๎งขุนกลางซึ่งมีวิถีชีวิตอยูํกับปุาผืนนั้นด๎วย เป็นต๎น  
 2. องค์ประกอบด๎านการจัดการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) 
โดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และอัตลักษณ์ท๎องถิ่น ซึ่งมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล๎อม การปูองกันและการจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางมีขอบเขตจึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีการจัดการอยํางยั่งยืน (Sustainable Managed 
Tourism) เพ่ือให๎เกิดเป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsibly Travel) ที่ไมํมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น     

 3. องค์ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู๎ 
(Learning Process) โดยมีการให๎การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยว 
เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร๎างจิตส านึกที่ถูกต๎องกับผู๎ เกี่ยวข๎อง 
นักทํองเที่ยว ประชาชนท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว จึงเป็นการทํองเที่ยวด๎านสิ่งแวดล๎อม
ศึกษา (Environmental Education-based Tourism)   
 4. องค์ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการทํองเที่ยวที่มีการค านึงถึงการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนท๎องถิ่นหรือชุมชนท๎องถิ่น ( Involvement of Local Community or People 
Participation) ที่มีบทบาทในสํวนรํวมแสดงความคิดเห็น รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติตามแผน และรํวมได๎รับ
ประโยชน์อยํางเสมอภาค คอยติดตามตรวจสอบ รวมถึงรํวมบ ารุงรักษาทรัพยากรทํองเที่ยว อันจะ
กํอให๎เกิดผลประโยชน์ในท๎องถิ่น ทั้งการกระจายรายได๎ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได๎รับ
ผลตอบแทน เพ่ือน ากลับมาบ ารุงรักษาและจัดการแหลํงทํองเที่ยวด๎วย ในที่สุดแล๎ว ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมใน
การควบคุมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพ ท๎องถิ่นในที่นี้เริ่มต๎นจากระดับฐานราก (Grass Root) 
คือ องค์กรชุมชนจนถึงการปกครองสํวนท๎องถิ่น และรวมไปถึงการมีสํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎องจึงเป็นการ
ทํองเที่ยวอยํางมีสํวนรํวมของชุมชน (Community Participation-based Tourism) หากการทํองเที่ยว
ใดมีองค์ประกอบทีส่มบูรณ์ตามลักษณะดังกลําวข๎างต๎น จัดได๎วําเป็นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์หาก
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ขาดหรือปราศจากข๎อใดข๎อหนึ่งไปความสมบูรณ์จะลดน๎อยลงจนอาจกลายเป็นการทํองเที่ยวรูปแบบ          
อ่ืน ๆ  ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุํงเน๎นในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ 
เพ่ือประสานการทํองเที่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู๎และสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco-system) มีความ
แตกตํางอยํางชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอา
ลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือเป็นสํวนหนึ่งในระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ) 
ลักษณะเฉพาะนี้จึงทาให๎การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมํใชํการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism 
และ Historical Tourism) แม๎วําจะมีคาบเกี่ยวกันในพ้ืนที่ก็ตาม ในท านองเดียวกัน การทํองเที่ยว
ธรรมชาติ (Natural Tourism) จึงไมํใชํการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท้ังหมด จึงมีบางสํวนจัดเป็นแหลํงทํองเที่ยว
เชิงนิเวศได๎ หรือแหลํงทํองเที่ยวหนึ่ง ๆ อาจมีการทํองเที่ยวเชิงนิเวศควบคูํไปกับการทํองเที่ยวแบบอ่ืน ๆ 
ได๎จากลักษณะดังกลําว จึงมีสิ่งที่ควรท าความเข๎าใจเพิ่มเติม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ดังนี้   
  4.1. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการทํองเที่ยวแนวใหมํที่แตกตํางจากการทํองเที่ยวแบบ
ปกติหรือแบบประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวเป็นหลัก และ
เน๎นการสํงเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ     
  4.2. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมํใชํสิ่งตรงกันข๎ามกับการทํองเที่ยวแบบคณะใหญํ (Mass 
Tourism) เพราะการทํองเที่ยวเชิงนิเวศไมํได๎ถูกจ ากัดที่ขนาดของการทํองเที่ยว แตํจ ากัดที่รูปแบบ
กิจกรรมและขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ นักทํองเที่ยวกลุํมเล็ก ๆ สามารถทาลายสิ่งแวดล๎อมได๎เชํนเดียวกัน
หรือมากกวํานักทํองเที่ยวคณะใหญํ หากปราศจากการจัดการที่ดี การจัดการกับการทํองเที่ยวคณะใหญํใน
ทิศทางและภายใตร๎ูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎ จัดเป็น Mass Ecotourism  

4.3. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมํจ าเป็นต๎องเป็นการจัดการที่งําย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ
ทํองเที่ยวที่ยากล าบาก มีรายได๎จากการทํองเที่ยวน๎อย เพียงแตํมีการจัดการที่ดี มีการรักษาสิ่งแวดล๎อม
อยํางมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเข๎าใจกับนักทํองเที่ยวและให๎ประโยชน์ที่เหมาะสม ตามความ
คาดหวังของนักทํองเที่ยว การทํองเที่ยวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนักทํองเที่ยวได๎ทุกกลุํม ทุกระดับ และมี
รายได๎สูง ได๎เชํนกัน      
  4.4. การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงให๎ความส าคัญในการให๎การศึกษาและสร๎างจิตส านึก
มากกวําการให๎ความพึงพอใจอยํางไมํมีขอบเขตของนักทํองเที่ยว ดังนั้นจึงเป็นการทํองเที่ยวที่ต๎องมีการ
ประสานความเข๎าใจกันอยํางเหมาะสมตลอดกระบวนการ      
 สรุปจากการศึกษา ทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศแล๎วท าให๎ทราบวําองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประเภท (ไพริน เวชธัญญะกุล และคณะ 
(2558), ธัญชนก บุญเจือ และคณะ, (2558), เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552), ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2544) และ 
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พิมพ์ภัทรา สุพาณิชย์ (2558)  คือ องค์ประกอบด๎านพ้ืนที่ องค์ประกอบด๎านการจัดการ  องค์ประกอบ
ด๎านกิจกรรมและกระบวนการ และองค์ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการจัดการทํองเที่ยวที่รักษา
คุณภาพ ทั้งการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติ (Natural-based Tourism) และแหลํงวัฒนธรรม 
(Cultural-based Tourism) อันจะน าไปสูํการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่มี
จุดมุํงหมายเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช๎ทรัพยากร
อันทรง คุณคําอยํางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมไว๎ นานที่สุด 
เกิดผลกระทบน๎อยที่สุดและใช๎ประโยชน์ได๎ตลอดกาลยาวนานที่สุด โดยสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2.2 แผนภาพขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ดัดแปลงจาก : ไพริน เวชธัญญะกุล และคณะ (2558), ธัญชนก บุญเจือ และคณะ, (2558),  
เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552), ยุวดี นิรัตน์ตระกูล (2544) และ พิมพ์ภัทรา สุพาณิชย์ (2558) 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 3.1 ความหมายการทํองเที่ยวโดยชุมชน       
 ศูนย์ประสานงานเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชน (2557) กลําววํา การทํองเที่ยวโดยชุมชน 
(Community – Based Tourism – CBT) เป็นเครื่องมือสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรชาวบ๎านในการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ให๎ชุมชนได๎มีสํวน
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รํวมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและได๎รับประโยชน์จากการทํองเที่ยว โดยการที่จะให๎ชุมชน
ด าเนินการทํองเที่ยวตามหลักการดังกลําวข๎างต๎น มีความจ าเป็นที่จะต๎องเตรียมความพร๎อมและสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนในการ จัดการการทํองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต๎องรณรงค์กับคนในสังคมให๎เห็น
ความแตกตํางของการทํองเที่ยว โดยชุมชนกับการทํองเที่ยวทั่วไป กระตุ๎นให๎คนในสังคมเห็นความส าคัญ
และเป็นนักทํองเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ระหวํางเจ๎าของบ๎านกับผู๎มาเยือน นอกจากนี้ยังเ ป็น
การเพ่ิมการรับรู๎และความเข๎าใจในบทบาทของชุมชนท๎องถิ่นตํอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็น
ก าลังใจหรือสนับสนุนให๎เกิดความตํอเนื่องในการท างานอนุรักษ์ท้ังด๎านธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 พจนา สวนศรี (2550) กลําววํา “การทํองเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable 
tourism) คือการทํองเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทาง
โดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ๎าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให๎เกิด
การเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือน” โดยมองวําการทํองเที่ยวต๎องท างานครอบคลุม 5 ด๎าน พร๎อมกัน ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม โดยมีชุมชนเป็นเจ๎าของและมีสํวนในการจัดการ นอกจากนี้
การทํองเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช๎การทํองเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร๎างโอกาสให๎
องค์กรชุมชนเข๎ามามีบทบาทส าคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน๎มวําการทํองเที่ยวจะรุกคืบเข๎าไปถึง หรือต๎องการเปิดเผยชุมชนของตนให๎เป็นที่
รู๎จักในวงกว๎าง ให๎มีการสร๎างให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร
และกระจายอ านาจการตัดสินใจโดยเน๎นความส าคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล๎อมและใช๎การ
ทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร๎อมกัน   
 สินธุ์ สโรบล (2546) กลําววํา การทํองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การเดินทางทํองเที่ยวในหมูํบ๎าน
ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร๎างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเดํน เพ่ือความเพลิดเพลิน 
ได๎ความรู๎ ดูผลงานสร๎างสรรค์ และภูมิปัญญาพ้ืนบ๎าน มีความเข๎าใจในวัฒนธรรมท๎องถิ่นบนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบและมีจิตส านึกตํอการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณคําของสภาพแวดล๎อม โดย
ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตํอการจัดการการทํองเที่ยว     

เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552) กลําวํา การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) 
หรือ CBT กับ การทํองเที่ยวชุมชน (Community Tourism) หรือ CT โดยงานทั้งสองด๎านมีความเกาะ
เกี่ยว ใกล๎เคียงกันอยูํ แตํจะแตกตํางกันก็ที่บทบาทของชุมชน โดยที่ผํานมารัฐบาลจะใช๎ค า วํา การ
ทํองเที่ยวชุมชน คือ มองชุมชนเป็นสินค๎าและบริการที่เปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวไปเยี่ยมชม เพราะฉะนั้น
จึงมุํงเน๎นด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งแตกตํางกับ การทํองเที่ยวโดยชุมชน คือ การทํองเที่ยวที่ชุมชนมี
บทบาทในการบริหารจัดการ ในการมาชํวยพัฒนา แตํที่ผํานมา สองค านี้ มีการใช๎กันอยํางสับสน 
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เพราะฉะนั้น หัวใจของ CBT หรือ การทํองเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีสํวนรํวมของชุมชน ชุมชนต๎องมีสิทธิ
มาบริหารฐานทรัพยากร แหลํงทํองเที่ยวของเขา สรุปแล๎ว CBT เป็นการพัฒนาที่ท าให๎ชุมชนได๎รับ
ผลประโยชน์ในแงํของท าให๎ชุมชนเข๎มแข็งขึ้น สํวน CT ชุมชนจะได๎ผลประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจและรายได๎
ที่เข๎ามาในชุมชนเป็นหลักมากกวํา 

การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism) คือการทํองเที่ยวที่ค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม  ก าหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ๎าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือน (โครงการ
ทํองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ, 2540)  

ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) กลําววํา การทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นการทํองเที่ยวที่สมาชิกในชุมชน
มีสํวนรํวมบริหารจัดการการทํองเที่ยว เพ่ือประโยชน์ตํอชุมชน ลักษณะการทํองเที่ยวมุํงสร๎างการ
ปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันระหวํางเจ๎าบ๎าน (Host) กับผู๎มาเยือน (Guest) ผํานการมีสํวนรํวมในกิจกรรม
การทํองเที่ยว ซึ่งน าไปสูํการเรียนรู๎ เข๎าใจถึงรากเหง๎า (Authenticity) ของชุมชนอยํางลึกซึ้ง เน๎นความ
ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างความสมดุลระหวํางทรัพยากรการทํองเที่ยว สังคม วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนการทํองเที่ยวโดยชุมชนสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับสมาชิกในชุมชน และ
กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ ประสบการณ์ท่ีมีคุณคํากับผู๎มาเยือน  

พิมพ์ระวี โรจน์รุํงสัตย์ (2553) ได๎ให๎ความหมายของการทํองเที่ยวชุมชนต๎องทราบถึงหัวใจของ
การทํองเที่ยวชุมชนกํอนวําหากจะด าเนินการจัดการการทํองเที่ยวชุมชนที่สมบูรณ์นั้นต๎องให๎ชุมชนมีสํวน
รํวมในทุกกระบวนการของการพัฒนาการทํองเที่ยวส าหรับความหมายของชุมชนในองค์กรประกอบของ
การทํองเที่ยวชุมชน คือ 

1. กลุํมคนที่อยูํรํวมกัน รํวมเป็นเจ๎าของในพ้ืนที่หนึ่งรํวมกันและเกิดกระบวนการการสร๎างความ
เป็นเอกลักษณ์ของกลุํมคนนั้นขึ้น 

2. มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมของคนแตํละคน จนรวมเป็นการปฏิสัมพันธ์ของกลุํมคนและองค์กรใน
พ้ืนที่เฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งขึ้น  

อยํางไรก็ตามผู๎มีสํวนรํวมหลักที่ควรน ามารํวมในกระบวนการพัฒนาและจัดการการทํองเที่ยว
ชุมชนด๎วยนอกจากสํวนของชุมชนแล๎วคือ ผู๎มีอ านาจตัดสินใจ เชํน ภาครัฐ (Decision maker) ภาคธุรกิจ 
(Business operator) และไมํควรลืมนักทํองเที่ยว (Visitor) ที่ควรสร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยว
ที่มาในชุมชน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนที่ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายและมีประสิทธิภาพ
ที่สุดคือ การบอกตํอด๎วยความประทับใจของนักทํองเที่ยวที่เคยมาชุมชนตํอไปและพวกเขาจะกลับมาอีก
เรื่อย ๆ หากเกิดความประทับใจ 
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ก าเนิดการทํองเที่ยวโดยชุมชน เกิดขึ้นในชํวงที่โลกตื่นตัวเรื่องการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนและหาทาง
เลือกใหมํของการ ทํองเที่ยว  ชํวงปี 2535–2540 การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เข๎ามาเป็น
กระแสใหมํและกระแสใหญํในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย โดยการผลักดันของการทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย ในขณะที่การทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เริ่มกํอตัวขึ้นเติบโต
คูํขนานไปกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยการท างานในระดับพ้ืนที่ของโครงการทํองเที่ยวเพ่ือชีวิตและ
ธรรมชาติ (REST) ซึ่งในชํวงดังกลําวนั้นชื่อที่เรียกขานการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ  
มีหลากหลายชื่อ อาทิ การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทํองเที่ยวเชิงเกษตร การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ทํองเที่ยวสีเขียว 

หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ปี รัฐบาลไทยใช๎การทํองเที่ยวเป็นตัวกระตุ๎นเศรษฐกิจ โดยประกาศ
ให๎ปี 2541-2542 เป็นปีสํงเสริมการทํองเที่ยวไทย (Amazing Thailand)  ในปี 2544 มีโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) หลังปี 2545 การทํองเที่ยวลงไปในชนบท
หลากหลายรูปแบบ ในปี 2547  มีการให๎มาตรฐานโฮมสเตย์ หรือเรียกชื่ออยํางเป็นทางการวํา           
“ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท”  

ซึ่งในปัจจุบัน หากให๎ชุมชนนิยามตนเองวําเรียกชื่อการด าเนินการทํองเที่ยวของตนวําชื่ออะไร  
จะพบวํามีชื่อเรียก 4 ชื่อด๎วยกันในกลุํมชุมชนที่ท าการทํองเที่ยวโดยชุมชน ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การทํองเที่ยวโดยชุมชน และการทํองเที่ยวแบบ โฮมสเตย์ (สถาบันการทํองเที่ยว
โดยชุมชน, 2560) 

จากการศึกษาพบวํา การทํองเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือ
การทํองเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน 
จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ๎าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎
แกํผู๎มาเยือน” โดยมองวําการทํองเที่ยวต๎องท างานครอบคลุม 5 ด๎าน พร๎อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม โดยมีชุมชนเป็นเจ๎าของและมีสํวนในการจัดการ ทั้งนี้การค๎นหาอัต
ลักษณ์ที่มีอยูํในชุมชนน ามาสร๎างเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดบุคคลจากภายนอกชุมชนให๎เดินทางเข๎าไปสัมผัส
และค๎นหาสิ่งตําง ๆ ในชุมชน เชํน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีตําง ๆ เป็นต๎น โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการบริหารจัดการ การดูและรักษาทรัพยากรในท๎องถิ่น ข๎อปฏิบัติและการจัดการ
ผลประโยชน์ที่ได๎ เป็นต๎นให๎เป็นสํวนหนึ่งสํวนเดียวกันของคนในชุมชนทั้งหมด โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรตําง ๆ ที่มีอยูํจริงในชุมชนให๎เกิดความยั่งยืน 
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 3.2 แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวโดยชุมชน   
 หลักการของการทํองเที่ยวโดยชุมชน      
 การทํองเที่ยวโดยชุมชนที่ใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี้
(สถาบันการทํองเที่ยวโดยชุมชน, 2560)        
 1. ชุมชนเป็นเจ๎าของ        
 2. ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ   
 3. สํงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง      
 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต        
 5. มีความยั่งยืนทางด๎านสิ่งแวดล๎อม      
 6. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท๎องถิ่น      
 7. กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ระหวํางคนตํางวัฒนธรรม     
 8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตํางและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    
 9. เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแกํคนท๎องถิ่น     
 10. มีการกระจายรายได๎สูํสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

ความส าคัญและประโยชน์ของการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
  การจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนต๎องเริ่มต๎นที่สมาชิกในชุมชนให๎ความรํวมมือในการจัดการ
ทํองเที่ยว หากไมํได๎รับความรํวมมือแล๎วก็ไมํสามารถเกิดการทํองเที่ยวในชุมชนได๎เลย หรือหากเกิดขึ้นจะ
เป็นการทํองเที่ยวที่ไมํยั่งยืน เพราะไมํได๎รับความรํวมมือจากสมาชิกในชุมชน ดังนั้น เพ่ือให๎สมาชิกทุกคน
ในชุมชนรํวมมือด๎วยดีต๎องเห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการทํองเที่ยวในชุมชน (สถาบันการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน, 2560; ส านักงานจังหวัดกระบี่, 2560) ดังนี้  
  1. เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพราะ
เป็นทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ดึงดูดใจนักทํองเที่ยวให๎เดินทางมาทํองเที่ยวในชุมชน 
  2. การทํองเที่ยวโดยชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเน๎นคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา กิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมที่เชื่อมกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน อ่ืน ๆ ที่ต๎องอาศัยการ
เรียนรู๎  
  3. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นผลทางอ๎อมของการทํองเที่ยว เชํน เกิดรายได๎เสริม
จากก าการทํองเที่ยวในชุมชน โครงสร๎างพ้ืนฐานที่อ านวยความสะดวกตํอนักทํองเที่ยวเกิดขึ้น ถนน 
ห๎องน้ าสาธารณะ ระบบไฟฟูา น้ าประปา เป็นต๎น  
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  4. การทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือของการเผยแพรํวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาของท๎องถิ่น และวิถีชีวิตของผู๎คนในชุมชนตํอสาธารณ 

5. สร๎างการตระหนักรู๎ในชาติพันธุ์ของตนเองให๎กับเยาวชน และวัยรุํนให๎เห็นคุณคําของการฟ้ืนฟู 
รักษา สืบทอด และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนให๎          
คงอยูํและสืบทอดไปรุํนตํอรุํน 

เครื่องมือสูํความส าเร็จของการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยูํดีมีสุข การรักษาอัตลักษณ์วิถี

วัฒนธรรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่น โดยด าเนินการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน           
ซึ่งเป็นการทํองเที่ยวทางเลือกที่จะน าไปสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ผํานเครื่องมือการพัฒนาการทํองเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวชํวยส าคัญในการไปสูํเปูาหมายของการทํองเที่ยวโดยชุมชน 

การรํวมด๎วยชํวยพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน หรือ Co-creation เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนต๎องท าอยํางมีสํวนรํวม หรือ Co-creation ทฤษฎีนี้คิดค๎นและเขียนขึ้นโดย พันเอก 
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู๎อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2553-2561) ถือเป็นกุญแจเพ่ือการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน โดยใช๎การ
ประสานเชื่อมโยงเครือขํายจากทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง ทั้งภาควิชาการ หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนมา ‘รํวมคิด รํวมวางแผน รํวมปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ และรํวมรับผลประโยชน์’ โดยมีองค์        
ประกอบ 5 ประการ ดังนี้     

1. เน๎นการน าเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับนักทํองเที่ยวกลุํม
คุณภาพมากกวําเน๎นปริมาณนักทํองเที่ยว โดยมุํงการสร๎างคุณคําและเพ่ิมมูลคําให๎กับสินค๎าและบริการ
การทํองเทีย่วอยํางตํอเนื่อง  

2. มีการบริหารจัดการที่สมดุลระหวํางความต๎องการของนักทํองเที่ยวกับผลประโยชน์ของ
เจ๎าของแหลํงทํองเที่ยว ยึดหลักความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือมิให๎เกิด
ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ และปูองกันกลุํมทุนนอกพ้ืนที่เข๎ามากอบโกยผลประโยชน์และทิ้งปัญหา
สิ่งแวดล๎อมท่ีเสื่อมโทรมให๎กับแหลํงทํองเที่ยว 

3. มีการสร๎างสรรค์กิจกรรมใหมํๆเพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาในชํวงนอกเทศกาลทํองเที่ยว
โดยต๎องเป็นกิจกรรมใหม ํๆ ที่นําสนใจและซ้ าเสริมกัน 

4. เน๎นการบูรณาการการท างานระหวํางชุมชนทํองเที่ยวและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาการทํองเที่ยว โดยชุมชนให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุํงเปูาหมายการพัฒนาการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน 
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5. มีการรับฟังความเห็นระหวํางกัน ทั้งชุมชน ประชาชน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว 
เพ่ือรํวมกันแก๎ไขปัญหาและหาทางออกเพ่ือเป็นที่ยอมรับจากทุกฝุาย 

เกณฑ์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 
เป็นเครื่องมือให๎ชุมชนที่ต๎องการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนให๎เป็นเครื่องมือในการวางแผน 

ด าเนินการและประเมินผล อ๎างอิงมาจากแนวทางการพัฒนามาตรฐานการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนระดับ
สากลของ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยมีองค์ประกอบที่ชุมชนสามารถใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนา ทั้งหมด 5 ด๎าน ดังนี้ 

 
1. ด๎านการบริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
2. ด๎านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ด๎านการอนุรักษ์และสํงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 
4. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบและยั่งยืน 
5. ด๎านคุณภาพการบริการการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
โดยเกณฑ์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยทั้ง 5 ด๎าน ประกอบด๎วยเกณฑ์ยํอย

ที่ใช๎วัดระดับประสิทธิภาพของแตํละเปูาประสงค์จากการประเมินตนเอง ตํอยอดเพ่ิมมูลคําสิ่งที่ดี พัฒนา
สิ่งที่ขาดเชิญคนนอกมารํวมให๎ข๎อเสนอแนะ และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาตํอ 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 กลํองเครื่องมือ 9+1 Building Blocks พัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางมีสํวนรํวม 
ที่มา นาฬิกอติภัค แสงสนิท (2561) 
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กรอบแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือให๎ชุมชนสามารถเข๎ามามี

สํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา พร๎อมไปกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนอยํางทั่วถึง 
โดยชุมชนที่จะท าการทํองเที่ยว ต๎องค านึงถึง 9 เครื่องมือ คือ การหาเพ่ือนรํวมทาง สร๎างกิจกรรม 
น าเสนอสิ่งทีม่ี ท าให๎ดี ท าให๎เดํนท าให๎ดัง สานและผูกสัมพันธ์ หากันให๎เจอ เขาและเธอคือใครที่ใจตรงกัน 
ฉันให๎เธอไป ฉันจึงได๎เธอมา และสานเสวนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎การทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็นจุดคานงัดตํอ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ได๎อยํางยั่งยืน 

ขั้นตอนการท าการทํองเที่ยวโดยชุมชน ไมํใชํเพียงทฤษฎีที่จับต๎องไมํได๎ แตํเป็นองค์ความรู๎ที่
รวบรวมจากการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา การทํองเที่ยวโดยชุมชนจาก 14 ชุมชนต๎นแบบของ 
อพท. โดยทุกประสบการณ์บอกกับเราวํา การทํองเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปเพ่ือความยั่งยืนของเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 

1. ผลประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจ 
การทํองเที่ยวโดยชุมชนไมํมุํงหมายให๎การทํองเที่ยวเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชน เพราะอาจจะ

ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และชุมชนจะไมํสามารถอยูํได๎หากภาวะทํองเที่ยวในชุมชนซบเซาลง แตํ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการทํองเที่ยวโดยชุมชนคืออาชีพเสริมที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนที่
ให๎เกิดมูลคําและประโยชน์สูงสุด น ามาซึ่งความเป็นอยูํที่ดี พร๎อมทั้งน าบรรยากาศแหํงความอบอํุนและ
ความเข๎มแข็งกลับคืนสูํชุมชนอีกด๎วย ดังเชํนที่ ชุมชนบ๎านชากแง๎ว จ.ชลบุรี เป็นตัวอยํางของชุมชนที่ได๎ผล
ประโยชน์ด๎านเศรษฐกิจจากการทํองเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากผู๎น าชุมชนและคนในชุมชนตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน จึงรํวมกันพัฒนาและผลักดันให๎คนในชุมชนรํวมกันเปิดชุมชนเป็น ตลาดจีน
โบราณชุมชนบ๎านชากแง๎ว เพ่ือเปลี่ยนความเงียบเหงาให๎กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยให๎คนในชุมชนมีสํวน
รํวมน าของดี ของอรํอย มารํวมกันขายให๎นักทํองเที่ยว กํอให๎เกิดรายได๎เสริม พร๎อมทั้งเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมจีนในชุมชนไว๎ไมํให๎สูญหายแตํเหนือกวําสิ่งอ่ืนใด คือการกลับมารวมตัวพร๎อมหน๎าพร๎อมตาของ
ลูกหลานซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนตํอไป 
 2. ผลประโยชน์ด๎านสังคมวัฒนธรรม 

คือผลประโยชน์ที่ประจักษ์ชัดสุดและเกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มต๎น จากการรํวมมือกันของคนในชุมชน การ
ส ารวจชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ที่เป็นมรดกทางสังคมของแตํละชุมชนซึ่งไมํเพียงเป็นเสนํห์
ของการท าการทํองเที่ยวโดยชุมชน แตํยังเป็นการค๎นพบคุณคําที่กํอให๎เกิดความภาคภูมิใจ ความมีสํวน
รํวม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนซึ่งชุมชนบํอสวก จ.นําน เป็นชุมชนต๎นแบบของ อพท.           
ที่หยิบอัตลักษณ์ของชุมชนมาน าเสนอแกํนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี เพราะได๎รับมรดกล้ าคําจากบรรพ
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บุรุษ นั่นคือ เตาเผาโบราณอายุราว 750 ปี ที่คนบํอสวกเห็นคุณคําสร๎างเป็นแหลํงเรียนรู๎ เตาเผา
ประวัติศาสตร์ มีเยาวชนมานั่งปั้นหม๎อดินเผา รวมทั้งคนรุํนใหมํที่เข๎ามาเรียนรู๎การทอผ๎าด๎วยมือ โดยการ
สอนและถํายทอดจากคนรุํนเกํา ล๎วนเป็นผลของการสืบทอดที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

3. ผลประโยชน์ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
คือการคืนสิ่งแวดล๎อมสูํชุมชนผํานเงื่อนไขของการทํองเที่ยวที่ใช๎ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล๎อมเป็น

สิ่งน าเสนอในรูปแบบของการทํองเที่ยวขณะเดียวกันยังสามารถปูองกันการเข๎ามาของนายทุนที่อาจสร๎าง
เงินสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎กับชุมชนแตํสิ่งที่ถูกท าลายคือสิ่งแวดล๎อมจากการเข๎ามาโดยไมํ
ค านึงถึงชุมชนดังนั้นการท าการทํองเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นทั้งการรักษาสิ่งแวดล๎อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
และปกปูองสิ่งแวดล๎อมในชุมชนไมํให๎ถูกรุกรานจากคนภายนอกดังเชํนการได๎ผืนปุาคืน ของชุมชนปลาบํา 
จ.เลย ที่รํวมแรงรํวมใจคืนผืนปุากวํา 2,000 ไรํ ให๎กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูหลวง นับเป็นจุดเริ่มต๎นของ
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศขนาดใหญํที่ให๎ประโยชน์ยั่งยืนไปสูํรุํนหลัง ซึ่งต๎องอาศัยความเสียสละและการพูดคุย 
เพ่ือให๎ชุมชนเห็นพ๎องต๎องกันวํา การคืนที่ดินท ากินให๎เป็นพ้ืนที่ปุาจะเกิดประโยชน์มหาศาลเพราะเมื่อ
ระบบนิเวศสมดุล ชาวบ๎านจะสามารถประกอบอาชีพ ท ามาหากินได๎งํายขึ้น 

การทํองเที่ยวโดยชุมชน ไมํได๎ท าเพ่ือปัจจุบันเทํานั้น แตํยังเป็นความหวังไปถึงความยั่งยืนใน
อนาคต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมเพราะการทํองเที่ยวโดยชุมชนไมํใชํการ
ทํองเที่ยวกระแสหลัก แตํเป็นการเดินทางไปในชุมชนหรือท ากิจกรรมทํองเที่ยวที่มีคุณคํา มีเอกลักษณ์ 
มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง น ามาซึ่งความอยูํดีมีสุขของเจ๎าของบ๎าน และความประทับใจของผู๎มาเยือนจน
ต๎องเดินทางกลับมาเยือนซ้ า พร๎อมทั้งบอกตํอให๎ผู๎อ่ืนได๎มาสัมผัสประสบการณ์เชํนเดียวกัน ซึ่งจะเป็น
โอกาสให๎การทํองเที่ยวไทยเติบโตได๎อยํางยั่งยืน     
 ประโยชน์ที่ชุมชนได๎รับ 

1. การทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสํวนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
“ความอยูํรอดของชุมชนขึ้นอยูํกับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท๎องถิ่นมีความ
เชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ า ปุา” 

การทํองเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการสํงเสริมการจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืน ทั้งการ
สร๎างความภาคภูมิใจให๎กับชุมชนในการเผยแพรํภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร สื่อสารปัญหาความ
ขัดแย๎งในการแยํงชิงทรัพยากรให๎คนภายนอกได๎รับทราบ สร๎างสรรค์กิจกรรมการทํองเที่ยวให๎ผู๎มาเยือนมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ จัดสรรรายได๎จากการทํองเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สร๎างความ
รํวมมือของหนํวยงานในการท างานเป็นพันธมิตรรํวมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
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2. การทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสํวนสนับสนุนการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่น “วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข๎มแข็งของชุมชนจะท าให๎ชุมชนสามารถ
ปรับตัวให๎อยูํในสังคม โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับยุคสมัย มีการ       
สืบทอดสูํคนรุํนหลังได๎อยํางตํอเนื่อง” ซึ่งการทํองเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร๎างความ
ภาคภูมิใจให๎กับชาวบ๎านในการน าเสนอ “ของดี” ชุมชนให๎คนภายนอกได๎รับรู๎ ท าให๎เกิดการสืบค๎น 
ถํายทอด และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจากรุํนสูํรุํน ชุมชนมีการบริหารจัดการและรํวมกันก าหนดวําวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอะไรบ๎างที่ชุมชนพร๎อมในการน าเสนอและสร๎างการเรียนรู๎แกํผู๎มาเยือน ตลอดจนมีแนวทาง
ปฏิบัติตัวส าหรับนักทํองเที่ยว           

การที่มีนักทํองเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท๎องถิ่น เป็นตัวกระตุ๎นอีก
ทางหนึ่งที่ท าให๎ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการน าเสนอข๎อมูล สามารถสร๎างการมีสํวน
รํวมให๎กับนักทํองเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน สร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎มาเยือน และท าให๎
เยาวชนคนรุํนหลังเห็นคุณคําของชุมชนตนเอง 

3. เที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสํวนสนับสนุนการพัฒนาคน “ความภาคภูมิใจในความเป็นท๎องถิ่น 
หรือชาติพันธุ์ของตน ความรํวมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพ้ืนที่ทางสังคม ได๎รับการ
ยอมรับจากคนภายนอก เป็นหัวใจส าคัญของการด ารงไว๎ซึ่งความเป็นชุมชน”    

การทํองเที่ยวโดยชุมชน ชํวยให๎คนในชุมชนได๎มีสํวนรํวมและก าหนดบทบาทของชุมชนตํอการ
ทํองเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู๎ภายในชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมเติมความรู๎ใหมํ
ให๎กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการทํองเที่ยว สร๎างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคน
ภายนอก มีความเชื่อมั่นให๎คนในชุมชนในการน าเสนอ “ปัญหาและความต๎องการ” กับหนํวยงานภายนอก 
น าเสนอประสบการณ์และความส าเร็จในการพัฒนากับคนและหนํวยงานที่มาศึกษาดูงาน นอกจากเป็น
การพัฒนา “คนใน” แล๎วยังให๎การศึกษากับ “คนนอก” ด๎วย 

4. การทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีสํวนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท๎องถิ่น 
“การทํองเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู๎ชุมชน แรงจูงใจที่ท าให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาในชุมชนคือ 
วิถีชีวิตที่แตกตํางและวัฒนธรรมดั้งเดิม จุดดึงดูดคือ วิถีที่เรียบงํายและมีการด ารงชีวิตที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติ การทํองเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได๎เสริมที่สามารถน ารายได๎นั้นไปปรับปรุงที่อยูํอาศัย การ
ออมทรัพย์ไว๎ใช๎ยามขาดแคลน เจ็บปุวย หรือเป็นทุนการศึกษาให๎กับลูกหลาน โดยที่ชาวบ๎านยังคงด าเนิน
วิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร๎างทางเลือกเรื่องรายได๎ให๎กับบางครอบครัวในการสร๎างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทํองเที่ยว สร๎างงานให๎กับคนในชุมชนการทํองเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเรื่องความ
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สะอาด และสุขอนามัย นอกจากนี้ เมื่อชุมชนเริ่มเป็นที่รู๎จักก็จะมีหนํวยงานลงไปสนับสนุนเรื่องอุปโภค
บริโภค”  

การที่การทํองเที่ยวเป็นเพียงรายได๎เสริม ท าให๎ชาวบ๎านไมํคิดพ่ึงพารายได๎หลักจากการทํองเที่ยว 
และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางปกติตํอเนื่องไมํวําจะมีนักทํองเที่ยวมาเที่ยวหรือไมํก็ตาม 
 

3.3 องค์ประกอบของการทํองเที่ยวโดยชุมชน      
 องค์ประกอบของการทํองเที่ยวโดยชุมชน มี 4 ด๎าน ดังนี้ (พจนา สวนศรี, 2546; วีระพล ทองมา, 
2559; ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม, 2560)       

1. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน และชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น      

2. ด๎านองค์กร คือ ชุมชนชุมชนมีระบบสังคมที่เข๎าใจกัน มีปราชญ์หรือผู๎มีความรู๎ และมีทักษะใน
เรื่องตําง ๆ หลากหลาย และชุมชนรู๎สึกเป็นเจ๎าของ และเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา  

3. ด๎านการจัดการ คือ มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม และการทํองเที่ยว       
มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพ่ือจัดการการทํองเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมได๎ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน     

4. ด๎านการเรียนรู๎ คือ ลักษณะของกิจกรรมการทํองเที่ยวสามารถสร๎างการรับรู๎ และความเข๎าใจ
ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตําง มีระบบจัดการให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ระหวํางชาวบ๎านกับผู๎มาเยือน 
สร๎างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งชาวบ๎านเองและผู๎มาเยือน 
 สถาบันการทํองเที่ยวโดยชุมชน (2558) กลําววํา องค์ประกอบของการจัดการทํองเที่ยวโดย
ชุมชน มี องค์ประกอบหลักของการทํองเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT มีอยูํ 4 ด๎าน ดังนี้  

1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
2. องค์กรชุมชน  
3. การจัดการ  
4. การเรียนรู๎  
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สินธุ์ สโรบล (2554) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักในการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
สามารถแบํงออกเป็นปัจจัยตําง ๆ  ได ๎ดังนี้ 

1. ในเชิงพ้ืนที่ คือทรัพยากรที่เก่ียวเนื่องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ในพ้ืนที่ ท าอยํางไรจึงจะเพ่ิมคํา
ได ๎

2. ในเชิงการจัดการ คือการรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม และเน๎นเรื่องความยั่งยืน 
3. ในด๎านการมีสํวนรํวม คือท๎องถิ่นมีสํวนรํวมตลอดกระบวนการ ได๎ประโยชน์ และยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
4. ในด๎านกิจกรรม คือการเรียนรู๎ การศึกษา การเพ่ิมพูนความรู๎ ความประทับใจ จิตส านึกที่ดี 

และประสบการณ์ 
สุดถนอม ตันเจริญ (2561) กลําวํา ศักยภาพในการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนด๎าน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พบวํา ชุมชนมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ยั่งยืนมีความเกี่ยวข๎องกับศักยภาพในการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้   
 1. ด๎านองค์กรชุมชน พบวํา การที่ชุมชนมีระบบสังคมที่เข๎าใจกันเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ศักยภาพในการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน และมีปราชญ์หรือผู๎มีความรู๎และความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ตําง ๆ หลากหลาย อยูํในระดับมาก       
 2. ด๎านการจัดการ พบวํา ชุมชนสามารถเชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได๎ 
และการมีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม และการทํองเที่ยวเกี่ยวข๎องกับศักยภาพใน การ
จัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน 

3. ด๎านการเรียนรู๎ พบวํา การเรียนรู๎เกี่ยวกับการทํองเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องการสร๎างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสํวนของชาวบ๎านและผู๎มาเยือนและลักษณะของ
กิจกรรมการทํองเที่ยวสามารถสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตํางจาก
การศึกษาพบวํา องค์ประกอบของการทํองเที่ยวโดยชุมชน CBT มีอยูํ 4 ด๎านกลําวคือ 1) ทรัพยากร 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู๎ (พจนา สวนศรี (2546) , วีระพล 
ทองมา (2559), ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม (2560),  สถาบันการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
(2558), สินธุ์ สโรบล (2554) และ สุดถนอม ตันเจริญ (2561) ซึ่งในการวิจัยนี้แนวคิดการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นแนวคิดที่สามารถน ามาบูรณาการกับการพัฒนาพ้ืนที่ชุนชนบ๎านเกาะเคี่ยม เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษา
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 2.4 แผนภาพขององค์ประกอบของการทํองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 
ดัดแปลงจาก : พจนา สวนศรี (2546), วีระพล ทองมา (2559), 

ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม (2560),  สถาบันการทํองเที่ยวโดยชุมชน (2558), 
สินธุ์ สโรบล (2554) และ สุดถนอม ตันเจริญ (2561) 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียว (7 Green)  
 
 4.1 ความหมายของกับการทํองเที่ยวสีเขียว (7 Green)   
 กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2560) กลําววํา แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดส าคัญที่
ค านึงถึงผลกระทบของการพัฒนาตํอคนรุํนอนาคต ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองตํอ
ความต๎องการของคนรุํนปัจจุบันโดยไมํท าให๎คนรุํนอนาคตต๎องเสียโอกาสในการตอบสนองความต๎องการ 
อยํางไรก็ตามเพ่ือให๎แนวคิดดังกลําวมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ให๎ความส าคัญกับประเด็นสิ่งแวดล๎ อมที่
มักถูกมองข๎าม และน าไปสูํการขับเคลื่อนจริงในเชิงนโยบายและปฏิบัติแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวหรือ 
Green Economy จึงได๎เกิดขึ้นโดยเศรษฐกิจสีเขียวคือการพัฒนาหรือสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจที่มีการ
รักษาระบบธรรมชาติให๎เกิดความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจึงถูกน าไปใช๎อยํางแพรํหลายในภาค
เศรษฐกิจ เชํน ผลิตภัณฑ์สีเขียว โรงงานสีเขียว การขนสํงสีเขียว และการทํองเที่ยวสีเขียว เป็นต๎น 
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 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2561) กลําววํา การทํองเที่ยวสีเขียวหรือที่รู๎จักกันดีในชื่อ              
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ คือค าเฉพาะที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในปัจจุบัน แตํค านี้หมายความอยํางไร 
สมาคมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศระหวํางประเทศได๎ให๎ค าจ ากัดความของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวําเป็น                   
“การทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบตํอพ้ืนที่ทางธรรมชาติด๎วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและพัฒนาความ
เป็นอยูํของคนท๎องถิ่นให๎ดีมากยิ่งขึ้น” ถ๎านักทํองเที่ยวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของความ
รับผิดชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และการฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นคนอยูํของคนในท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนดไว๎ มี
ความเป็นไปได๎วํา กิจกรรมการทํองเที่ยวหรือประสบการณ์ด๎านการทํองเที่ยวตําง ๆ จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่วําด๎วยเรื่องของความยั่งยืน หรือความสามารถในการท ากิจกรรมซ้ าแล๎วซ้ าเลําโดยไมํสร๎าง
ความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อม  
 
 4.2 แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ   
 การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และการแสดงความรับผิดชอบตํอสังคมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม     
 เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552) การตลาดสีเขียว (Green Market) คือ การแสดงความรับผิดชอบตํอ
สังคมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด๎วยการผลิตสินค๎าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม (Green 
Product) สามารถยํอยสลายหรือน ากลับไปใช๎ใหมํได๎ (Recycle)ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ผู๎ประกอบการสร๎างบทบาทด๎าน “การอนุรักษ์” เพ่ือสํงเสริมภาพพจน์ของตนเอง 7 แนวคิดการตลาดสี
เขียวถูกน ามาใช๎ในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเพราะแนวโน๎มพฤติกรรมการบริโภคของนักทํองเที่ยวใน
อนาคตจะค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นนักพัฒนาการทํองเที่ยวควรน าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติทั้งด๎านการตลาด
และการพัฒนาที่วางอยูํบนฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวความคิดของค าวํา “สีเขียว” 
เมื่อถูกน ามาใช๎กับสินค๎า ก็เรียกวํา “สินค๎าสีเขียส” (Green Product) ซึ่งต๎องมีกระบวนการผลิตที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม สรุปไดด๎ังนี้     
 สินค๎าสีเขียว มีความจ าเป็นต๎องเข๎าสูํกระบวนการทางตลาดแบบที่เรียกวํา การตลาดสีเขียว ซึ่งก็
คือ การตลาดที่ผู๎ประกอบการมีจิตส านึกด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่ง “สินค๎าสีเขียว” จะต๎องประกอบไปด๎วย
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้        
 1. การลดของเสีย (Reduce)        
 2. การใช๎ซ้ า (Reuse)        
 3. การน ามาปรับใช๎ใหมํ (Recycle)       
 4. ปฏิเสธการใช๎ (Reject)        
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 การตลาดสีเขียวเป็นแนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวตําง ๆ  ควรน ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพราะไมํได๎มุํงหวังเพียงผลก าไรในเม็ดเงินเทํานั้น หากแตํมีจิตส านึกและ
รับผิดชอบตํอสํวนรวม โดยเฉพาะด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ดังนั้นหากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไมํถูกท าลาย การทํองเที่ยวก็สามารถ
ด าเนินการตํอไปได๎อยํางยั่งยืน อีกทั้งกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับความ
สนใจมากในปัจจุบัน การตลาดสีเขียวจึงเป็นอีกหนึ่งจุดขายของอุตสาหกรรมตําง ๆ ไมํเพียงการทํองเที่ยว
เทํานั้น         

แนวคิดทุนทางสังคมและวัฒนธรรมฐานรากที่ส าคัญในการพัฒนาการทํองเที่ยวสูํความยั่งยืนทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Capital) เป็นทุนที่เป็นนามธรรม แตํก็มีความส าคัญตํอ
การเป็นชุมชนและความเป็นปึกแผํนของชุมชนอยํางมาก ทุนทางสังคมที่เน๎นความสัมพันธ์ที่อยูํบนพ้ืนฐาน
ของการปฏิบัติที่กํอให๎เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทรตํอกันเกิดความไว๎วางใจกันและเกิดความรํวมมือ
ในลักษณะกลุํมหรือเครือขํายซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่อยูํบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ (Norm) แบบ
เดียวกัน นั่นคือ การเคารพตํอผู๎อาวุโส เคารพตํอการเป็นเพ่ือนรํวมชุมชนเดียวกัน ซึ่งได๎ปฏิบัติตํอกันโดย
อัตโนมัติ ท าให๎เกิดการสํงเสริมและเกื้อหนุนให๎มีองค์กรทางสังคมหรือเครือขําย (Network) ที่เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผํตํอกันได๎งํายขึ้น แม๎การเกิดกลุํมหรือเครือขํายนั้นจะเป็นไปได๎อยํางช๎า  ๆ แตํก็กํอให๎เกิดความ
รํวมมือในการด าเนินงาน และมีความไว๎วางใจ(Trust) ตํอกันได๎ โดยมีเปูาหมายสูงสุดเดียวกัน สํวนทุนทาง
วัฒนธรรม เน๎นการใช๎ความรู๎ ภูมิปัญญาและเน๎นคํานิยมท๎องถิ่น ตลอดจนเน๎นอนุรักษ์และพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชุมชนไว๎ ถึงแม๎วําโดยประวัติศาสตร์ของชุมชนเองนั้น มิได๎เกิดจากการ
เป็นเครือญาติกันทั้งหมดก็ตาม แตํได๎มีการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมและซึมซับกันโดยอัตโนมัติ มีการคิดค๎น
และพัฒนาความรู๎ ภูมิปัญญาจากการประกอบอาชีพของตนเองแล๎วบอกตํอ ๆ กันเมื่อใช๎แล๎วดี หรือการ
ถํายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งต๎นทุนทางวัฒนธรรมเหลํานี้ได๎ถูกอนุรักษ์และถํายทอดไปยังคนรุํน
ตํอ ๆ ไป  

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นทุนที่ส าคัญมากตํอความเข๎มแข็งของชุมชนและมีความส าคัญยิ่ง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเพราะการทํองเที่ยวจะต๎องวางอยูํบนฐาน “ทุน” นี้ ดังจะเห็นได๎
วําในปัจจุบันกระแสการทํองเที่ยวหวนกลับสูํความเป็นชุมชนดั้งเดิม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
วิถีชีวิตจึงกลายเป็นสินค๎าทางการทํองเที่ยวที่ได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวได๎ไมํน๎อย ดังนั้นการ
บริหารจัดการเพ่ือรักษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมเชิงพหุภาคี โดยเฉพาะ
การมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งเป็นเจ๎าของทุนดังกลําวอยํางแท๎จริงเพ่ือเตรียมความพร๎อมของชุมชนใน
การรองรับการทํองเที่ยว ดังนั้นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะองค์กรภาครัฐที่ใกล๎ชิดประชาชนมาก
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ที่สุดก็ควรกระตุ๎นให๎เกิดกลไกการสํงเสริมและรักษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมให๎คงอยูํเพ่ือเป็นฐาน
ทรัพยากรการทํองเที่ยวของท๎องถิ่นตํอไป  
  

4.3 องค์ประกอบการทํองเที่ยวสีเขียว      
 กรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2557) กลําววํา กํอนหน๎านี้ได๎เคยพูดถึง 7 
Greens ของการทํองเที่ยวไปแล๎ว แตํไมํได๎ลงในรายละเอียดมากนัก มาถึงตอนนี้บทความในนิตยสารสกุล
ไทย และเห็นวําควรน ามาบอกตํอ เพ่ือความกระจํางของทุกคนเชํนกัน ซึ่งรูปแบบการทํองเที่ยวสีเขียว 7 
แบบหรือรูปแบบการทํองเที่ยว 7 Greens เริ่มต๎นด๎วย    

1. Green Heart: หัวใจสีเขียว        
 เป็นเรื่องความรู๎ ความเข๎าใจ และการเห็นถึงความส าคัญ ที่ผู๎ที่ เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนใน
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว จ าเป็นต๎องมีทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิด การรับรู๎ และตระหนักถึงคุณคําของ
สิ่งแวดล๎อม และภัยคุกคามจากภาวะโลกร๎อนที่มีตํอการทํองเที่ยว พร๎อมมีการปฏิบัติเพ่ือปูองกันรักษา
และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ด๎วยความรู๎ ความเข๎าใจ และวิธีการที่
ถูกต๎องและเหมาะสมหมายถึงทุกคนที่อยูํในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวทั้งระบบ ต๎องสร๎าง
ทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิด การรับรู๎ และตระหนักถึงคุณคําของสิ่งแวดล๎อมและภัยคุกคามจากภาวะโลก
ร๎อนที่มีตํอการทํองเที่ยว ที่ส าคัญกวํานั้นคือ ต๎องลงมือปฏิบัติอยํางจริงจังเพ่ือปูองกัน รักษา และ ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล๎อม ควบคูํไปกับการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ด๎วยความรู๎ ความเข๎าใจ และวิธีการที่ถูกต๎อง
เหมาะสม        
 2. Green Logistics: รูปแบบการเดินทางสีเขียว      
 วําด๎วยเรื่องของวิธีการเดินทางและรูปแบบการให๎บริการในระบบการคมนาคมหรือการขนสํงจาก
แหลํงพ านัก/อาศัย ไปยังแหลํงทํองเที่ยว ที่เน๎นการประหยัดพลังงาน การใช๎พลังงานทดแทน การลดการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกและชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม เชํน การเลือกใช๎พาหนะในการเดินทางให๎เหมาะสม 
พาหนะที่เลือกใช๎นั้นลดหรือประหยัดพลังงานลงได๎หรือไมํ ขณะที่ผู๎ประกอบการ รวมถึงเจ๎าของแหลํง
ทํองเที่ยวก็อาจมีการบริการจัดการในเรื่องของการเดินทาง จัดหาพาหนะทั้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
หรือการจัดการด๎วยรถบริการสาธารณะมากกวําการเน๎นให๎นักทํองเที่ยวใช๎พาหนะสํวนตัว 
 วิธีการเดินทางไปสูํจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หมายความวํา วิธีการเดินทาง 
และรูปแบบการให๎บริการในระบบการคมนาคม หรือการขนสํงทางการทํองเที่ยวจากแหลํงพ านักอาศัยไป
ยังแหลํงทํองเที่ยว ต๎องเน๎นการประหยัดพลังงาน การใช๎พลังงานทดแทน การลดการปลํอยก๏าซเรือน
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กระจก และชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม เชํน ใช๎รถ หรือ เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ใช๎ระบบขนสํงมวลชนอยําง
คุ๎มคํา ขี่จักรยานเพ่ือชมทิวทัศน์รอบเมืองแทนการขับรถ ฯลฯ   
 3. Green Attraction: แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวแหลํงทํองเที่ยว 
 ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแหลํงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก โดยแหลํงทํองเที่ยวต๎องมี
การบริหารจัดการตามกรอบนโยบายและการด าเนินงานใน ทิศทางของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎ความระมัดระวังหรือ มีปณิธาน (Commitment) อยํางชัดเจนในการปกปูองรักษา
สิ่งแวดล๎อม และชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกอยํางถูกวิธี ในฐานะของเจ๎าของแหลํงทํองเที่ ยว การ
อยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่กํอให๎เกิดการเคารพธรรมชาติ 
ฯลฯ เข๎ามาใช๎ให๎มากขึ้น นอกเหนือจากการค านึงถึงการสร๎างจุดสนใจเพ่ือดึงดูดจ านวนนักทํองเที่ยวและ
การเพ่ิมการจับจํายของนักทํองเที่ยวให๎มากขึ้น และต๎องมีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย และการ
ด าเนินงานในทิศทางของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เป็นการประสานการใช๎ประโยชน์เพ่ือการทํองเที่ยวกับ
สภาพดั้งเดิมของแหลํงไว๎ให๎ได๎ ภายใต๎การจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 4. Green Community: ชุมชนสีเขียว      
 ให๎ความส าคัญกับแหลํงทํองเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มีการบริหารจัดการการทํองเที่ยว
ในทิศทางที่ยั่งยืน พร๎อมมีการด าเนินงานที่เน๎นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะอยํางยิ่ง การด ารงไว๎ซึ่ง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การรักษาสมดุลระหวํางความเกําและความใหมํให๎
งดงามด๎วยธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ดึงดูดใจด๎วยวัฒนธรรมพ้ืนบ๎านที่ซื่อใส ของสถานที่ ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น เพราะคนในชุมชนต๎องมีความภาคภูมิในวิถีชีวิต และรู๎สึกเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน เห็น
แกํสํวนรวม อีกทั้งต๎องเข๎าใจอยํางถํองแท๎วํา ชุมชนที่มีความเข๎มแข็ง ทั้งในเรื่องทํองเที่ยวและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม จะท าให๎การทํองเที่ยวของชุมชนยั่งยืนไปได๎ตลอด  

5. Green Activity: กิจกรรมสีเขียว       
 ให๎ความส าคัญกับกิจกรรมทํองเที่ยวที่มีความสอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําของทรัพยากร และ
สิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ให๎ความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ให๎โอกาสในการเรียนรู๎
และเพ่ิมพูนประสบการณ์แกํนักทํองเที่ยว โดยสํงผลกระทบตํอทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด
กิจกรรมที่คุณสามารถท าได๎เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตราบเทําที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม ไมํวําจะเป็น
ขีจ่ักรยาน ปีนเขา ด าน้ า ฯลฯ 
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6. Green Service : การบริการสีเขียว       
 ให๎ความส าคัญกับรูปแบบการให๎บริการของธุรกิจทุกแขนงที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวทั้งหมด 
เน๎นที่สร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวด๎วยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคูํไปกับการมีปณิธานและการ
ด าเนินการรักษาสิ่งแวดล๎อม พร๎อมชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการให๎บริการตําง ๆ รูปแบบ
การให๎บริการของธุรกิจทํองเที่ยวแขนงตําง ๆ ที่สร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวด๎วยมาตรฐาน
คุณภาพที่ดี เลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สิ่งเหลํานี้รวมถึงการจัดระบบบ าบัดของเสีย ขยะ   
สิ่งปฏิกูลทีเ่กิดจากนักทํองเที่ยวด๎วย     
 7. Green Plus : ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม    
 ให๎ความส าคัญกับการแสดงออกของบุคคล กลุํมบุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือ
สติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือรํวมมือด าเนินการในการปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมของ
แหลํงทํองเที่ยว หรือกิจกรรมที่ชํวยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร๎อน ซึ่งในมิตินี้เองที่มีความ
สอดคล๎องกับแนวคิดหลักของการทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบ (Responsibility Tourism) ที่ก าลัง
เป็นแนวคิดและรูปแบบการทํองเที่ยวที่สามารถชํวยให๎เกิดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎เชํนเดียวกัน 
 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2556) กลําววําแนวคิดสีเขียว 7 ประการ ทํองเที่ยวสดใส ใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม แนวคิดที่น าไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมภายใต๎โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) เพ่ือให๎เกิดผลส าคัญ 2 ประการ คือ 
ลดผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน และสร๎างรูปแบบการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให๎
ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน 
รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเชื่อวําจะสามารถสร๎างความเปลี่ยนแปลงระดับทัศนคติและน าไปสูํการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการทํองเที่ยว คุณภาพดังนี้   

1. Green Heart: หัวใจสีเขียว        
 ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว มีทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิด การรับรู๎ และ
ตระหนักถึงคุณคําของสิ่งแวดล๎อม และภัยคุกคามจากภาวะโลกร๎อนที่มีตํอการทํองเที่ยว พร๎อมมีการ
ปฏิบัติเพ่ือปูองกันรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ด๎วยความรู๎ 
ความเข๎าใจ และวิธีการที่ถูกต๎องและเหมาะสม      
 ถ๎าหากจะยกค าสอนในพระพุทธศาสนามาใช๎อ๎างอิงในข๎อนี้ ก็คิดวําชาวพุทธสํวนใหญํมักจะเคยได๎
ยินวําการจะท าอะไรให๎ส าเร็จนั้น “ยํอมต๎องมีใจมุํงมั่น หรือมีใจเป็นใหญํ ใจเป็นประธาน” เชํนเดียวกับ
กรณีนี้ หากใครที่มีหัวใจสีเขียว คือคนที่ใสํใจในเรื่องของสิ่งแวดล๎อม บุคคลผู๎นั้นก็ยํอมค านึงถึงผลกระทบ
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ของสิ่งที่ตนกระท าอยูํเสมอ และเขาก็จะหาหนทางในการลดผลกระทบ ท าทุกวิถีทางที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมโดยไมํต๎องอาศัยกฎเกณฑ์มาบังคับกะเกณฑ์    

 คนที่จะมีใจสีเขียวจะต๎องศึกษา องค์ประกอบด๎วย 3 ปัจจัย คือ    
 1. ความรู๎          
 2. ความเข๎าใจ          
 3. เห็นความส าคัญ        
 ความรู๎ในที่นี้ก็คือ การเปิดรับข๎อมูลขําวสาร การติดตามปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในมุมตําง ๆ ของ
โลก จะท าให๎เราได๎ทราบวําสภาวะของโลกก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล๎อมก าลังเป็นอันตรายตํอชีวิตของมนุษย์และสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อยํางที่เราเองก็คาดไมํถึง ไมํ
วําสถานการณ์ของการละลายของน้ าแข็งขั้วโลกที่เร็วขึ้นสํงผลตํอการอยูํรอดของหมีขั้วโลก ผลกระทบที่
ตามมาเป็นลูกโซํคือการคาดการณ์วําโลกอาจต๎องเผชิญกับภาวะน้ าทํวมโลก สํงผลไปถึงแหลํงอาหารของ
มนุษย์ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ าอํุนและน้ าเย็นที่เคย
ไหลเวียนไปทั่วทุกทวีปของโลก การเปิดใจรับรู๎สภาพความเปลี่ยนแปลงเชํนนี้ยํอมน ามาซึ่งการตระหนักใน
ฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่ต๎องอาศัยอยูํบนโลก และในฐานะของผู๎กํอผลกระทบแม๎จะเพียงเล็กน๎อยก็ตาม
แนํนอนวําข๎อมูลขําวสารที่เปิดรับมากขึ้น ยํอมสร๎างความเข๎าใจ และท าให๎เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของ
สิ่งแวดล๎อม ปัญหาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไมํวําในมุมใดของโลก ยํอมสํงผลกระทบตํอเนื่องเป็นหํวงโซํมาถึง
เราเข๎าสักวัน เมื่อรู๎มากข้ึน เข๎าใจมากข้ึน สองสิ่งนี้จะท าให๎เราเห็นถึงความส าคัญวําเหตุใดเราจึงต๎องลงมือ
ท าไมํวําจะเริ่มต๎นด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ าวันเพ่ือไมํสร๎างมลภาวะ
ตํอโลกให๎มากขึ้น กระทั่งพยายามหาวิธีใช๎และรักษา น้ า ดิน อากาศ ปุาไม๎ ฯลฯ อยํางรู๎คุณคํา  
 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยเองนั้นได๎จ าแนกการสร๎างหัวใจสีเขียวส าหรับทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว โดยจัดท าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถน าไปปรับใช๎ให๎เกิดผลอยํางแท๎จริง 

ส าหรับแหลํงทํองเที่ยวและวัฒนธรรม       
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีดังนี้   
 แนวปฏิบัติที่ 1 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักถึงผลกระทบของการทํองเที่ยวตํอ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่นให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 
วิธีการนั้นสามารถท าได๎หลายกิจกรรม       

แนวปฏิบัติที่ 2 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก หรือภาวะโลกร๎อนที่มีผลกระทบตํอการทํองเที่ยว และผลกระทบของการทํองเที่ยว ตํอการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน และแนวทางปฏิบัติที่ชํวยลด
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ        
 แนวปฏิบัติที่ 3 ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวแสดงออกถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน ดังนี้  
 แนวปฏิบัติที่ 4 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษา มรดกทางวัฒนธรรม และสร๎างผลกระทบที่น๎อย
ที่สุด          
 ส าหรับผู๎ประกอบการเรื่องที่พัก       
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะผู๎ประกอบการเรื่องที่พัก     
 แนวปฏิบัติของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในธุรกิจที่พัก ท าได๎โดยการแสดงออกถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรทํองเที่ยว ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเ พ่ือรับมือกับ
ภาวะโลกร๎อน          

ส าหรับนักทํองเที่ยว        
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของนักทํองเที่ยว โดยนักทํองเที่ยวที่ต๎องการสร๎างหัวใจสีเขียว
สามารถปฏิบัติได๎ด๎วยการ ชํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ  
 ส าหรับเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว        
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว ซึ่งแนวปฏิบัติของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในธุรกิจ
น าเที่ยวท าได๎โดยการ แสดงออกถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทํ องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน 

ส าหรับชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่         
การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่     

 แนวปฏิบัติที่ 1 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักถึงผลกระทบของการทํองเที่ยวตํอ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่นให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ด๎วย
การผลิตสื่อรูปแบบตําง ๆ  การประชุมสัมมนา เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน  

แนวปฏิบัติที่ 2 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก หรือภาวะโลกร๎อนที่มีผลกระทบตํอการทํองเที่ยว และผลกระทบของการทํองเที่ ยว ตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน และแนวทางปฏิบัติที่ชํวยลด
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ         
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แนวปฏิบัติที่ 3 ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวแสดงออกถึง ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรทํองเที่ยวทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะ
โลกร๎อน  

2. Green Logistics : รูปแบบการเดินทางสีเขียว     
 วิธีการเดินทางและรูปแบบการให๎บริการในระบบการคมนาคมหรือการขนสํงจากแหลํงพ านัก/
อาศัย ไปยังแหลํงทํองเที่ยว ที่เน๎นการประหยัดพลังงาน การใช๎พลังงานทดแทน การลดการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกและชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม เมื่อพูดถึงการทํองเที่ยว ไมํวําแหลํงทํองเที่ยวเปูาหมายของการ
เดินทางนั้นจะอยูํระยะใกล๎ๆ หรือไกลข๎ามจังหวัด หรือข๎ามประเทศ ยํอมไมํพ๎นที่จะต๎องอาศัยพาหนะใน
การเดินทาง แตํการเดินทางที่ใสํใจสิ่งแวดล๎อมนั้นเราก็สามารถท าได๎ในหลายๆวิธี เชํน การเลือกใช๎พาหนะ
ในการเดินทางให๎เหมาะสม พาหนะที่ เลือกใช๎นั้นลดหรือประหยัดพลังงานลงได๎หรือไมํ ขณะที่
ผู๎ประกอบการ รวมถึงเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยวก็อาจมีการบริการจัดการในเรื่องของการเดินทาง จัดหา
พาหนะทั้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือการจัดการด๎วยรถบริการสาธารณะมากกวําการเน๎นให๎
นักทอํงเที่ยวใช๎พาหนะสํวนตัว       

ซึ่งที่ผํานมาก็มีหลายโครงการที่ได๎รับความส าเร็จทั้งในเรื่องของจ านวนนักทํองเที่ยว และการลด
การใช๎พลังงานได๎ อยํางเชํนโครงการที่การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย รํ วมกับการรถไฟแหํงประเทศไทย 
จัดกิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวโดยรถไฟ ที่ให๎ทั้งความสนุก สะดวก ปลอดภัย และยังลดการใช๎พลังงานและ
พาหนะ(สํวนตัว) ได๎อยํางเห็นผล สํวนอีกโครงการหนึ่งที่ได๎รับความส าเร็จไมํแพ๎กัน ก็คือ เส๎นทางทํองเที่ยว
ของการขนสํงมวลชนกรุงเทพฯ อาทิ ทัวร์ไหว๎พระในกรุงเทพฯ เส๎นทางวัฒนธรรมพาไปดูชุมชนและความ
งดงามรอบเมืองเกําในกรุงเทพฯ      

นอกจากนั้นการสํงเสริมเส๎นทางทํองเที่ยวโดยการปั่นจักรยานทั้งในกรุงเทพฯและตํางจังหวัด
นอกจากจะท าให๎คนได๎เรียนรู๎ในเรื่องของการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นแล๎ว นักทํองเที่ยว
ประเภทนี้ก็ยังได๎สุขภาพที่ดีกลับไปเป็นของแถมอีกด๎วย และจะเป็นการดีมากขึ้น หากสถานที่ทํองเที่ยว
ตําง ๆ นอกจากให๎ข๎อมูลในเรื่องของแหลํงทํองเที่ยวแล๎ว การเสนอทางเลือกในเรื่องของการเดินทางที่
สามารถเข๎าถึงพ้ืนที่หลากหลายรูปแบบ ให๎กับนักทํองเที่ยวที่สนใจ ก็จะชํวยนักทํองเที่ยวสามารถใช๎เป็น
ข๎อมูลส าหรับเลือกการเดินทางให๎เหมาะสม ไมํเกิดการสิ้นเปลืองโดยใชํเหตุ    

ส าหรับนักทํองเที่ยว        
 การสร๎างรูปแบบการเดินทางสีเขียวในฐานะของนักทํองเที่ยว     

แนวทางปฏิบัติส าหรับนักทํองเที่ยวคือ ปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง และพฤติกรรมการใช๎
ยานพาหนะสํวนตัว จากที่พักอาศัยไปยังแหลํงทํองเที่ยวที่ชํวยประหยัดพลังงาน หรือใช๎พลังงานอยํางมี



 
  

67 

ประสิทธิภาพ และเปลี่ยนมาใช๎พลังงานทดแทน ในกรณีที่เลือกใช๎รถยนต์สํวนตัวเดินทางไปยังแหลํง
ทํองเที่ยว ดังนั้น การวางแผนการเดินทางลํวงหน๎า ด๎วยการเลือกวิธี เดินทางโดยไมํสร๎างมลภาวะ หรือลด
การใช๎พลังงานลงเทําที่จ าเป็นเราก็ถือวําได๎ท าหน๎าที่สมบูรณ์ขึ้นมาอีกข้ัน   
 ส าหรับผู๎ประกอบการเรื่องที่พัก        
 การสร๎าง รูปแบการเดินทางสีเขียว ในฐานะผู๎ประกอบการที่พัก ซึ่งแนวปฏิบัติของผู๎ประกอบการ
ท าได๎โดย ปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสามารถ ลดการใช๎พลังงานหรือใช๎
พลังงานทดแทน          

ส าหรับเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว       
 การสร๎างรูปแบบการเดินทางสีเขียวในฐานะผู๎ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติของ
ผู๎ประกอบธุรกิจน าเที่ยวท าได๎ด๎วยการปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสามารถ 
ลดการใช๎พลังงานหรือใช๎พลังงานทดแทน 

3. Green Attraction: แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว     
 “ทํองเที่ยวทั่วทิศ เลือกแหลํงเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม” แหลํงทํองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการตาม
กรอบนโยบายและการด าเนินงานใน ทิศทางของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎ความ
ระมัดระวังหรือ มีปณิธาน (Commitment) อยํางชัดเจนในการปกปูองรักษาสิ่งแวดล๎อม และชํวยลดการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกอยํางถูกวิธี ในฐานะของเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยว การน าแนวคิด 7 Greens ไปใช๎ใน
การบริการจัดการพื้นที่ทํองเที่ยวของตนเอง ก็คงต๎องหันมาใสํใจในเรื่องของการบริการจัดการพ้ืนที่ โดยน า
หลักการตําง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การอยูํรํวมกับธรรมชาติอยํางยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่กํอให๎เกิดการเคารพธรรมชาติ ฯลฯ เข๎ามาใช๎ให๎มากขึ้น นอกเหนือจากการค านึงถึง
การสร๎างจุดสนใจเพ่ือดึงดูดจ านวนนักทํองเที่ยวและการเพ่ิมการจับจํายของนักทํองเที่ยวให๎มากขึ้น โดย
แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ส าหรับภาคสํวนตําง ๆ คือ  

การสร๎างแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวในฐานะของแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ  
 แนวปฏิบัติที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแหลํงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก        
 แนวปฏิบัติที่ 2 การปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก 
 ส าหรับแหลํงทํองเที่ยวและวัฒนธรรม      
 การสร๎างแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวในฐานะของแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม การปฏิบัติของเจ๎าของ
พ้ืนที่ที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม อาจจัดให๎มีการถํายทอด สืบสานและด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น แยกเป็นแนวทางการปฏิบัติได๎    
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ส าหรับชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่         
การสร๎าง แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว ในฐานะของชุมชนของแหลํงทํองเที่ยว   

 แนวปฏิบัติที่ 1 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
 แนวปฏิบัติที่ 2 การปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษา มรดกทางวัฒนธรรม และสร๎างผลกระทบที่น๎อย
ที่สุด            

ส าหรับผู๎ประกอบการเรื่องที่พัก       
 การสร๎างแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวในฐานะของผู๎ประกอบการที่พัก    
 แนวปฏิบัติที่ 1 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
 แนวปฏิบัติที่ 2 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นให๎เกิดประโยชน์สูงสุดด๎านสังคม และเศรษฐกิจแกํชุมชน
โดยรอบ โดยลดการเกิดผลกระทบทางลบน๎อยที่สุด      
 ส าหรับเจ๎าของธุรกิจน าเที่ยว       
 การสร๎างแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวในฐานะของผู๎ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว  
 แนวปฏิบัติที่ 1 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
 แนวปฏิบัติที่ 2 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษา มรดกทางวัฒนธรรม และสร๎างผลกระทบที่น๎อย
ที่สุด            

แนวปฏิบัติที่ 3 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นให๎เกิดประโยชน์สูงสุดด๎านสังคม และเศรษฐกิจแกํชุมชน
โดยรอบ และเกิดผลกระทบทางลบน๎อยที่สุด 

4. Green Community : ชุมชนสีเขียว      
 แหลํงทํองเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่มีการบริหารจัดการการทํองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน 
พร๎อมมีการด าเนินงานที่เน๎นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะอยํางยิ่ง การด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนการทํองเที่ยวนั้นสามารถเป็นได๎ทั้งผู๎สร๎างและผู๎ท าลายไปพร๎อม ๆ กัน 
สถานที่ทํองเที่ยวบางแหํงนั้นครั้งหนึ่งเคยได๎ชื่อวํางดงามด๎วยธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ดึงดูดใจด๎วย
วัฒนธรรมพื้นบ๎านที่ซื่อใส แตํหลายแหํงเวลาผํานไปไมํกี่ปีแหลํงทํองเที่ยวที่เคยยอดฮิตกลับลดนําสนใจลง 
เพราะการพัฒนาพ้ืนที่ที่ผิดที่ผิดทาง ใสํความสะดวกสบายและการบริการโดยไมํค านึงถึงความแปลกแยก 
ระหวํางความใหมํและความเกําที่งดงาม การลงทุนที่แหํแหนเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือรองรับความต๎องการ
ที่เพ่ิมมากข้ึน สิ่งที่ตามมาก็คือ ความเสื่อมโทรม ของสถานที่ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

ดังนั้น การจัดการแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือความยั่งยืนจึงจ าเป็นต๎องท าควบคูํกันไปทั้งการรักษาความ
สมบูรณ์ของสถานที่และการด ารงอยูํของวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพราะสิ่งนี้ก็ถือได๎วําเป็นรากฐานของจิต
วิญญาณชุมชน ในปัจจุบันก็มีแหลํงทํองเที่ยวหลายแหํงที่ถือได๎วํามีการจัดการที่เป็นต๎นแบบในเรื่องของ
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การเป็นชุมชนสีเขียว อาทิ การท างานของกลุํมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ๎านแมํก าปอง จังหวัดเชียงใหมํ ที่มี
รางวัลอุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย ปี 2550 ทางด๎านชุมชนดีเดํนทางด๎านการทํองเที่ ยวเป็นเครื่องรับรอง
ความพิเศษของหมูํบ๎านแมํก าปองคือชุมชนที่มีอายุกวํา 100 ปี ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมวิ ถีชีวิตของชาว
ชุมชนได๎อยํางเข๎มแข็ง แม๎แตํละปีจะมีนักทํองเที่ยวจ านวนมากเข๎ามาทํองเที่ยวและพักค๎างแรมในหมูํบ๎าน
มากขึ้นวันแล๎ววันเลํา กระทั่งต๎องมีการจัดตั้งโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักทํองเที่ยว ซึ่งการเกิดขึ้นของโฮมสเตย์
ก็เกิดขึ้นจากความคิดของผู๎ใหญํบ๎านรํวมตัดสินใจกับคณะกรรมการหมูํบ๎าน กระทั่งโฮมสเตย์ของหมูํบ๎าน
ยังได๎รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 

ส าหรับชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่        
การสร๎างชุมชนสีเขียวในฐานะชุมชนในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว    

 แนวปฏิบัติที่ 1 มีการปรับปรุงหรือพัฒนาให๎มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เป็นมิต รกับ
สิ่งแวดล๎อมและชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวปฏิบัติที่ 2 มีการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งภายในชุมชน และบริเวณโดยรอบ 
รวมทั้งชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก       
 แนวปฏิบัติที่ 3 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการถํายทอด สืบสานและด ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น         
 แนวปฏิบัติที่ 4 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอสภาพสังคม และเศรษฐกิจของ
ชุมชนโดยรวม และกํอให๎เกิดผลกระทบทางลบ น๎อยที่สุด     
 แนวปฏิบัติที่ 5 มีการต๎อนรับและบริการตําง ๆ  แกํนักทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐานและสะท๎อนถึง
ความเป็นไทยที่ด ี         

5. Green Activity : กิจกรรมสีเขียว       
กิจกรรมทํองเที่ยวที่มีความสอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําของทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมของ

แหลํงทํองเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ให๎ความเพลิดเพลิน หรือสนุกสนาน ให๎โอกาสในการเรียนรู๎และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์แกํนักทํองเที่ยว โดยสํงผลกระทบตํอทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด 

ส าหรับชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่        
การสร๎างกิจกรรมสีเขียวในฐานะของชุมชนในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว แนวปฏิบัติ คือเจ๎าของแหลํง

ทํองเที่ยวทุกประเภทจัดให๎มีกิจกรรมทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําและความโดดเดํนของ
ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล๎อมมากท่ีสุด และสร๎างผลกระทบทางลบน๎อยที่สุด   
 ส าหรับนักทํองเที่ยว        
 การสร๎างกิจกรรมสีเขียวในฐานะของนักทํองเที่ยว แนวปฏิบัติคือ มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษา
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สิ่งแวดล๎อมและลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ  ซึ่งมีการจัดซื้อสินค๎า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม และชํวยลดการใช๎พลังงาน หรือปลํอยก๏าซเรือนกระจกน๎อยที่สุด  
 ส าหรับเจ๎าของธุรกิจน าเที่ยว        
 การสร๎างกิจกรรมสีเขียวในฐานะผู๎ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว    
 แนวปฏิบัติที่ 1 จัดให๎มีกิจกรรมทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกลมกลืน กับคุณคําและความโดดเดํนของ
ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล๎อมมากท่ีสุด และสร๎างผลกระทบทางลบน๎อยที่สุด    
 แนวปฏิบัติที่ 2 กิจกรรมทํองเที่ยวที่จัดให๎มีขึ้นในแหลํงทํองเที่ยวทุกประเภท ให๎ประสบการณ์การ
เรียนรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของท๎องถิ่นแกํนักทํองเที่ยว
ได๎มากที่สุด          

แนวปฏิบัติที่ 3 บริษัทหรือผู๎ประกอบการน าเที่ยว จัดรายการน าเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และลดการใช๎พลังงาน หรือใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ หรือใช๎พลังงานสะอาด   

แนวปฏิบัติที่ 4 มัคคุเทศก์อาชีพและมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ด าเนินกิจกรรมน าเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตามกรอบ
จรรยาบรรณได๎อยํางสูงสุด         

ส าหรับเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว       
 การสร๎างกิจกรรมสีเขียวในฐานะเจ๎าของพ้ืนที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ    
 แนวปฏิบัติที่ 1 จัดให๎มีกิจกรรมทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําและความโดดเดํนของ 
ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล๎อมมากท่ีสุด และสร๎างผลกระทบทางลบน๎อยที่สุด   
 แนวปฏิบัติที่ 2 กิจกรรมทํองเที่ยวที่จัดให๎มีขึ้นในแหลํงทํองเที่ยว ควรสร๎างประสบการณ์ และการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแกํนักทํองเที่ยวได๎มากท่ีสุด    
 การสร๎างกิจกรรมสีเขียวในพ้ืนที่ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม    
 แนวปฏิบัติที่ 1 จัดให๎มีกิจกรรมทํองเที่ยวที่สอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําและความโดดเดํนของ
วัฒนธรรมมากที่สุด และสร๎างผลกระทบทางลบน๎อยที่สุด     
 แนวปฏิบัติที่ 2 กิจกรรมทํองเที่ยวที่จัดให๎มีขึ้นในแหลํงทํองเที่ยว ให๎ประสบการณ์การเรียนรู๎ 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของท๎องถิ่นแกํนักทํองเที่ยวได๎มากที่สุด 

6. Green Service: การบริการสีเขียว       
รูปแบบการให๎บริการของธุรกิจทํองเที่ยวแขนงตําง ๆ ที่สร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวด๎วย

มาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคูํไปกับการมีปณิธานและการด าเนินการรักษาสิ่งแวดล๎อม พร๎อมชํวยลดการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากการให๎บริการตําง ๆ        
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หากใครที่เดินทางอยํางสม่ าเสมอจะสังเกตได๎ถึงความเปลี่ยนแปลงของผู๎ประกอบการทางด๎าน
การทํองเที่ยวที่เห็นได๎ชัดประการหนึ่งคือ การจัดการเรื่องสิ่งแวดล๎อม ไมํวําจะเป็นการการ์ดที่ขอความ
รวํมมือผู๎เข๎าพักในโรงแรม รีสอร์ทวํา หากต๎องการลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมก็สามารถท าได๎ เชํน หากไมํ
ต๎องการให๎พนักงานเปลี่ยนผ๎าเช็ดตัวผืนใหมํก็สามารถท าได๎โดยการไมํวางในจุดที่โรงแรมก าหนด การลด
การใช๎กระดาษช าระเทําท่ีจ าเป็น ฯลฯ หรือโรงแรมมีการใช๎ผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ซึ่ง
สิ่งเหลํานี้ไมํได๎ท าให๎ผู๎เข๎าพักสํวนใหญํรู๎สึกวําต๎องประหยัดทั้งๆที่เสียเงินส าหรับการบริการ กลับกลายเป็น
วําการที่ผู๎ประกอบการใสํใจกับเรื่องสิ่งแวดล๎อมเทํากับวําผู๎ประกอบการมิได๎ละเลยความรับผิ ดชอบกับ
เรื่องเหลํานี้       

ซึ่งนโยบายของผู๎ประกอบการเหลํานี้ก็ดูเหมือนวําจะสอดคล๎องกับแผนการสร๎าง การบริการสี
เขียว ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยเชํน สํวนในรายละเอียดของการท าให๎แหลํงทํองเที่ยว 
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวสร๎างการบริการสีเขียวได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะประกอบไปด๎วย 
 ส าหรับแหลํงทํองเที่ยวและวัฒนธรรม       
 การสร๎างการบริการสีเขียวในฐานะพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม โดยแนวปฏิบัติส าหรับผู๎ประกอบการเพ่ือ
สํงเสริมให๎เกิดการบริการสีเขียว ท าได๎โดยที่ให๎บริการทางการทํองเที่ยวทุกแขนงที่กํอให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดตํอมรดกทางวัฒนธรรมและสร๎างผลกระทบน๎อยที่สุด      

ส าหรับผู๎ประกอบการเรื่องที่พัก       
 การสร๎างบริการสีเขียวส าหรับผู๎ประกอบการด๎านที่พัก    
 แนวปฏิบัติที่ 1 ผู๎ประกอบการที่ให๎บริการทางการทํองเที่ยวทุกแขนงมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ชนิดตําง ๆ            

แนวปฏิบัติที่ 2 มีการปฏิบัติที่มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิด
ตําง ๆ             

แนวปฏิบัติที่ 3  ผู๎ประกอบการไมํวําจะอยูํในภาคสํวนใดในธุรกิจการทํองเที่ยว หากน าสิ่งเหลํานี้
ไปปฏิบัติก็สามารถสร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวได๎ นอกเหนือจากการบริการที่มีมาตรฐานและมี
คุณภาพ           

ส าหรับนักทํองเที่ยว         
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของนักทํองเที่ยว คือ นักทํองเที่ยวที่ต๎องการสร๎างหัวใจสีเขียว
สามารถปฏิบัติได๎ด๎วยการ ชํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ และ
ทั้งหมดนี้ หากทุกภาคสํวนสามารถปฏิบัติได๎ตามแนวทางที่กลําวมา เราก็สามารถหวังได๎วํา เราก็สามารถ
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รํวมปกปูองสภาพแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยวอยํางถูกต๎องและจริงจัง เพ่ือที่จะคืนสีเขียวสูํโลกของเรา
อยํางแท๎จริง          

ส าหรับเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว        
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว คือแนวปฏิบัติของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในธุรกิจ
น าเที่ยวท าได๎โดยการ แสดงออกถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทํองเที่ยว ทั้งธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน   

ส าหรับชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่        
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่     
 แนวปฏิบัติที่ 1 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักถึงผลกระทบของการทํองเที่ยวตํอ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่นให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว ด๎วย
การผลิตสื่อรูปแบบตําง ๆ  การประชุมสัมมนา เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน  

แนวปฏิบัติที่ 2 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก หรือภาวะโลกร๎อนที่มีผลกระทบตํอการทํองเที่ยว และผลกระทบของการทํองเที่ยว ตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน และแนวทางปฏิบัติที่ชํวยลด
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ         

แนวปฏิบัติที่ 3 ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวแสดงออกถึง ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรทํองเที่ยวทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะ
โลกร๎อน โดยการปฏิบัติ        

7. Green Plus: ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม     
การแสดงออกของบุคคล กลุํมบุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือ

บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อรํวมมือด าเนินการในการปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว หรือ
กิจกรรมที่ชํวยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร๎อน  

หลักสามประการที่จะบอกความเป็นคนสีเขียวอยํางแท๎จริงก็เห็นจะเป็นค าวํา Reduce reuse 
recycle หรือจะแปลกวําลด ละ เลิก และน ากลับมาใช๎ใหมํก็เรียกได๎วําครบองค์ของความเป็นคนสีเขียวตัว
จริงเสียงจริง และค าสามค านี้ก็สามารถใช๎ได๎ทั้งในฐานะปัจเจก คือการลดการใช๎สิ่งของเทําที่จ าเป็น ละ
ปริมาณสิ่งของที่คิดวําเกินพอดี เลิกหากคิดวําสิ่งของนั้นไมํจ าเป็นตํอชีวิต และหากน าสิ่งที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎
ใหมํได๎ ก็ถือวําคุณเป็นคนสีเขียวได๎เต็มร๎อยทีเดียว เชํนเดียวกัน หากคุณเป็นคนที่อยูํ ในฐา นะ
ผู๎ประกอบการทางด๎านการทํองเที่ยว ที่น าหลักการนี้มาใช๎ในการบริหารจัดการธุรกิจด๎วย หรือคุณจะเป็น
คนในชุมชนที่อยูํในแหลํงทํองเที่ยวนั้น คาถานี้ก็น ามาปฏิบัติได๎ให๎ผลไมํตํางกัน และหากการน าสิ่งใด
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กลับมาใช๎ใหมํ โดยใสํความคิดสร๎างสรรค์เข๎าไปผสมด๎วยแล๎วลํะก็ ไมํแนํ วําคุณอาจจะได๎เป็นเจ๎าของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่อาจมีรางวัลติดไม๎ติดมือกลับมาไมํมากก็น๎อย แตํอยํางน๎อย  ๆ ก็คือ คุณ
สามารถลดต๎นทุนของชีวิต และลดต๎นทุนของทรัพยากรธรรมชาติได๎ไปพร๎อม ๆ กันทีเดียว  
 ส าหรับผู๎ประกอบการเรื่องที่พัก       
 การสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมในฐานะผู๎ประกอบการด๎านที่พัก โดยแนว
ปฏิบัติคือ มีสํวนรํวมหรือสนับสนุน การรักษาหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว และกิจกรรมที่ชํวย
ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ         

ส าหรับเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว       
 การสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมในฐานะผู๎ประกอบการด๎านธุรกิจทํองเที่ยว 
โดยแนวปฏิบัติคือ บุคคล กลุํมบุคคล และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีสํวนรํวมหรือสนับสนุน             
การรักษาหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว และกิจกรรมที่ชํวยลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิด          
ตําง ๆ            

ส าหรับเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว       
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของเจ๎าของธุรกิจทํองเที่ยว โดยแนวปฏิบัติของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในธุรกิจ
น าเที่ยวท าได๎โดยการ แสดงออกถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทํองเที่ยว ทั้งธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน   

ส าหรับชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่        
 การสร๎างหัวใจสีเขียวในฐานะของชุมชนเจ๎าของพ้ืนที่     
 แนวปฏิบัติที่ 1 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักถึงผลกระทบของการทํองเที่ยวตํอ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่นให๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว  
ด๎วยการผลิตสื่อรูปแบบตําง ๆ การประชุมสัมมนา เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน     

แนวปฏิบัติที่ 2 สร๎างการรับรู๎ และความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก หรือภาวะโลกร๎อนที่มีผลกระทบตํอการทํองเที่ยว และผลกระทบของการทํองเที่ยว ตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน และแนวทางปฏิบัติที่ชํวยลด
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกชนิดตําง ๆ         

แนวปฏิบัติที่ 3 ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวแสดงออกถึง ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรทํองเที่ยวทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่น รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะ
โลกร๎อน โดยการปฏิบัติ          
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แตํหากต๎องการได๎ชื่อวําเป็นผู๎ที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม หรือเป็น Green Plus 
อยํางแท๎จริง การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยก็ได๎ท าแผนส าหรับการด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไว๎ 
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2560) กลําวในยุทธศาสตร์การสํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียว (Green 
Tourism) ปี 2560-2564 วําจากการทบทวนประสบการณ์ที่ดีในการจัดการการทํองเที่ยวสีเขียวใน
ตํางประเทศสามารถสรุปปัจจัยแหํงความส าเร็จได๎ 7 ประการ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียวของประเทศไทย ได๎ดังนี้     

1. การมีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนท าให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเห็น
เปูาหมายประเทศทีมุ่ํงสูํการทํองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) รํวมกัน   
 2. ประเทศได๎น าหลักการเรื่องการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development) ผนวกใน
นโยบายของประเทศทั้งในภาพรวมหรือในสาขาการทํองเที่ยว ประเทศที่ประสบความส าเร็จจะก าหนด
นโยบายของประเทศโดยได๎น าหลักการการพัฒนาอยํางยั่งยืนมาใช๎กับการพัฒนาสาขาการทํองเที่ยว หรือ
ขยายขอบเขตไปถึงสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว อาทิ การขนสํงคมนาคมหรือในบางประเทศ
ได๎ยึดหลักการพัฒนาอยํางยั่งยืนเป็นกรอบใหญํทั้งระบบเศรษฐกิจ    

3. การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกการขับเคลื่อน การน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
การสร๎างแรงจูงใจ หรือหลักการและมาตรการทางด๎านสิ่งแวดล๎อมมาใช๎เป็นกลไกส าคัญที่ท าให๎ภาคธุรกิจ
ในสาขาการทํองเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข๎องปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและมี
การพัฒนาอยํางยั่งยืนได๎ผลรวดเร็วมากขึ้น ตัวอยํางเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่นิยมใช๎ ได๎แกํ ก าหนด
เกณฑ์ทางสิ่งแวดล๎อม การงดเว๎นภาษีศุลกากรและให๎เงินทุนสนับสนุนส าหรับเทคโนโลยีสะอาด สํงเสริม
การออกใบรับรอง การใช๎หลักการผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จําย (Polluter Pays) เป็นต๎น   
 4. การพัฒนาอิงบริบทฐานพ้ืนที่ (Area Based Development) และการบริหารจัดการโซนนิ่ง
พ้ืนที่ (Zoning) การทํองเที่ยว นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาภาพใหญํของประเทศที่มุํงสูํการทํองเที่ยว
สีเขียวจะต๎องมีความชัดเจนแล๎ว การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติที่เห็นผลอยํางเป็นรูปธรรมนั้นต๎องค านึงถึง
บริบทพื้นที่ การพัฒนาอิงฐานพ้ืนที่ หรือบริหารจัดการโซนนิ่งพ้ืนที่นั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญตํอ
ความส าเร็จ ตัวอยํางที่มีความส าเร็จโดดเดํน เชํน การจัดการการทํองเที่ยวทะเลแดงอยํางยั่งยืน (Red 
Sea Sustainable Tourism Initiative : RSSTI) ของประเทศอียิปต์ และการพัฒนาเมืองตําง ๆ  ของ
ประเทศญี่ปุุน เชํน เกียวโต นารา โอซากา เป็นต๎น     

5. การพัฒนาในพ้ืนที่การทํองเที่ยวจากลํางขึ้นบน (Bottom up Approach) มีความส าคัญโดย
จ าเป็นต๎องเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ หรือกรอบการพัฒนาระดับโลก ตัวอยํางที่ประสบความส าเร็จ
อยํางมาก คือ กรณีเมืองไคคูรําของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได๎พัฒนาเมืองและได๎รับการรับรองการมุํงสูํการ
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เป็นจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบ Green Globe 21 และตัวอยํางกรณีการบริหารจัดการที่ดี
ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยขับเคลื่อนการพัฒนาและบริหารจัดการอยํางบูรณาการใน
ระดับท๎องถิ่น มีการวางแผนการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับรัฐ (Queensland Ecotourism Plan) 
เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ       

6. การมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐ ผู๎ประกอบการ นักทํองเที่ยวและชุมชน การมีสํวนรํวมมี
ความส าคัญอยํางมากในการผลักดันให๎การทํองเที่ยวสีเขียวเกิดผลจริงในทางปฏิบัติและยั่งยืน ตัวอยําง
ประเทศที่ประสบความส าเร็จ เชํน ประเทศเกาหลีใต๎สร๎างความรํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย               
ภาคสํวนตําง ๆ ของสาขาการทํองเที่ยวให๎มีสํวนรํวมในปฏิบัติการในทุกระดับ ประเทศนอร์เวย์เน๎นการมี
สํวนรํวมของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ยังต๎องมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอสังคมและนับวําเป็นประเทศหนึ่งที่
โดดเดํนเรื่องความรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)   

7. การมีระบบการติดตาม ข๎อมูลขําวสาร และตัวชี้วัดความส าเร็จ ระบบการติดตามการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร มีสํวนชํวยให๎การด าเนินนโยบายการทํองเที่ยวสีเขียวบรรลุตามเปูาหมายที่วาง
ไว๎โดยตัวอยํางประเทศที่ด าเนินการได๎ดี เชํน ประเทศเกาหลีใต๎ด าเนินการนโยบายการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน และติดตามความก๎าวหน๎า รวมทั้งสํงเสริมการแบํงปันข๎อมูลและแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร ประเทศ
นอร์ เวย์วางกรอบตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน ติดตามและผลักดันให๎บรรลุจุดหมายปลายทางที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Destination)        

 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวสีเขียว ประเทศไทยมีโครงการและการ
รับรองเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียวส าคัญหลายโครงการ ได๎แกํ ใบไม๎เขียว (Green Leaf 
Environmental Certification Of Hotel Operational Standards) โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) 
แนวคิด ๗ Green ตลอดจนการรับรองผลิตภัณฑ์สีเขียวตําง ๆ เชํน ฉลากสีเขียว ฉลากเบอร์ 5 สัญลักษณ์
ของวัสดุรีไซเคิล เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหาร (Q) สัญลักษณ์ของมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมของหนํวยงานตําง ๆ เชํน โครงการอุทยาน
แหํงชาติสีเขียว โครงการชายหาดติดดาว โครงการแผนที่สีเขียว เป็นต๎น โดยมีรายละเอียดเหมือนดังที่
ระบุไว๎ในยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาประเทศ
ไทย ได๎ให๎ความส าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล๎อมทั้งในด๎านฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ประเทศไทยยังได๎ให๎ความส าคัญกับการด าเนินการด๎านการดูแล
สิ่งแวดล๎อมตามนโยบายหรือข๎อตกลงสากลตําง ๆ  เพ่ือสร๎างการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่ได๎
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเพ่ือสร๎างความรํวมมือในเรื่องสิ่งแวดล๎อมรํวมกับนานาชาติ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผํานมา ประเทศไทยได๎ท าข๎อตกลงเรื่องสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรทางธรรมชาติดังนี้    
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1. พิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol)         
2. อนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)       
3. พิธีสารมอนทรีออลวําด๎วยสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน (1989)      
4. ข๎อตกลงอนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity : CBD)    
5. พิธีสารคาร์ตาเฮนาวําด๎วยความหลากหลาย ทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on 

Biosafety)    
6. อนุสัญญาวําด๎วยพื้นที่ชุํมน้ า (Ramsar Convention on Wetlands)     
7. อนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศซึ่ งชนิดพันธุ์สัตว์ปุา และพืชปุาที่ใกล๎สูญพันธุ์ 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 
CITES)      

8. อนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)     

9. โครงการมนุษย์และชีวมณฑล (Man and Biosphere Programme: MAB)    

10. อนุสัญญารอตเตอร์ดัม วําด๎วยกระบวนการแจ๎งข๎อมูลสารเคมีลํวงหน๎าส าหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ บางชนิดในการค๎าระหวํางประเทศ (Rotterdam 
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 
and PesticPIC)          

11. สนธิสัญญาระหวํางประเทศวําด๎วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGR) 
 12. อนุสัญญาบาเซลวําด๎วยการเคลื่อนย๎ายข๎ามแดนของของอันตรายและการก าจัด (Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their 
Disposal: BASEL)         
 13. ความตกลงอาเซียนวําด๎วยมลพิษจากหมอกควันข๎ามแดน (ASEAN Agreement on Trans 
boundary Haze Pollution)         

ปัจจุบันโลกก าลังแบกรับกับปัญหาในทุก ๆ ด๎านอยํางหนักหนํวง ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ลดจ านวนลง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตําง ๆ ของมนุษย์ ผลกระทบที่วํานี้สํงผลไปในทุก ๆ 
สํวน ตั้งแตํแหลํงน้ า ปุาไม๎ ผืนดิน และอากาศ จากการคมนาคมทางอากาศ 40% การขนสํงทางบก 32% 



 
  

77 

และการขนสํงอ่ืน ๆ รวม 3% ขณะที่ที่พักแรมก็สร๎างมลภาวะไว๎ถึง 21% สํวนกิจกรรมทํองเที่ยวนั้นอยูํที่
ประมาณ 4% นั้น เป็นเพียงตัวเลขของผลกระทบของการทํองเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่ผํานมา การทํองเที่ ยวแหํง
ประเทศไทย (2561)      

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู๎วําการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยวํา “การทํองเที่ยว
แหํงประเทศไทย มองเห็นความส าคัญในการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษา
สิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ  ผํานโครงการ “ทํองเที่ยวสไตล์ 7 Greens” เพ่ือน าเสนอเส๎นทาง
การทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นที่รู๎จักและสร๎างกระแสการทํองเที่ยวสไตล์ 7  Greens ให๎
เกิดข้ึน นอกจากนี้ยังน าเสนอแหลํงทํองเที่ยวทางเลือกใหมํ เพื่อลดการกระจุกตัวของนักทํองเที่ยวในแหลํง
ทํองเที่ยวหลัก ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถเลือกการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับตัวเอง ถึง 7 รูปแบบ ประกอบ
ไปด๎วย          

1. Green Heart: เที่ยวด๎วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ต๎องมีหัวใจที่เคารพ และตระหนักถึง
คุณคําของสิ่งแวดล๎อม นับเป็นหัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม     

2. Green Logistics: เทีย่วใกล๎ไกล เลือกใช๎พลังงานสะอาด ผํานรูปแบบการเดินทางสีเขียว เน๎น
การประหยัดพลังงาน ชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม         

3. Green Attraction: มุํงสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว มีการบริหาร
จัดการการทํองเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของพ้ืนที่นั้นไว๎ได๎       

4. Green Activity: กิจกรรมทํองเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม     
5. Green Community: ชุมชนสีเขียว เที่ยวอยํางรู๎คุณคํา รักษาเอกลักษณ์ชุมชน เน๎นการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่ส าคัญต๎องคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน    
6. Green Service: จัดการธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ใสํใจธุรกิจทํองเที่ยวแขนงตําง ๆ 

เลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม          
7. Green Plus: จิตอาสาดูแลสิ่งแวดล๎อม นับเป็นการชํวยเหลือแหลํงทํองเที่ยวงําย ๆ ด๎วยตัว

นักทํองเที่ยวเอง 
ซึ่งทางการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ได๎มีการจัดเส๎นทางทํองเที่ยว 7 Greens ใน 3 

พ้ืนที่ ที่มีต๎นทุนความเป็นธรรมชาติของแหลํงทํองเที่ยวคํอนข๎างสูง และเป็นชุมชนที่เข๎มแข็ง ได๎แกํ เกาะ
หมาก จังหวัดตราด ถือเป็นชุมชนต๎นแบบ Low Carbon ชุมชนพลังงานทดแทนใช๎พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือผลิตไฟฟูา เป็นพ้ืนที่ๆ ไมํมีร๎านสะดวกซื้อ จังหวัดพังงา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีกิจกรรมทางการ
ทํองเที่ยวที่หลากหลาย พร๎อมรองรับนักทํองเที่ยว และ จังหวัดนําน เมืองเล็กๆ ที่มีมนต์เสนํห์ เป็นที่รู๎จัก
ของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางชาติ โดยมีการสนับสนุนให๎ปั่นจักรยานชมเมืองรอบ ๆ เมือง ซึ่งมี
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คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ พรีเซ็นเตอร์โครงการ 7 Greens กลําววํา “รู๎สึกดีใจที่สามารถมาเป็นตัวแทนให๎กับ
โลกสีเขียวและสิ่งแวดล๎อม ได๎เป็นสํวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ที่จะท าให๎คนหันมาให๎ความส าคัญกับ
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให๎ความส าคัญกับวิถีชีวิตของชาวบ๎าน อยํางที่ทราบกันดีวําการทํองเที่ยวมี
ผลกระทบตํอทรัพยากรเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็นการทํองเที่ยวใต๎น้ า เที่ยวปุา แตํจะท าอยํางไรที่ให๎การ
ทํองเที่ยวเดินทางไปพร๎อม ๆ กับการดูแลรักษาธรรมชาติ ที่ทุกคนได๎เข๎าไปสัมผัส เพ่ือให๎วิวหรือทิวทัศน์ที่
งดงามคงอยูํไปถึงคนรุํนตํอ ๆ ไป ซึ่งแนํนอนเราต๎องรํวมแรงรํวมใจกัน เที่ยวแบบรักษ์โลกตั้งแตํตอนนี้         
ใคร ๆ ก็ชอบเที่ยว ถ๎าแบบนั้นเรามาเที่ยวโดยที่อรรถรสของการทํองเที่ยวยังคงอยูํ โดยไมํท าลาย
สิ่งแวดล๎อมจะดีกวําไหม เชื่อวําโครงการ 7 Greens จะชํวยสร๎างความเปลี่ยนแปลงและท าให๎เห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากรที่สร๎างสีสัน ให๎ความสวยงามกับสถานที่ทํองเที่ยวในแตํละพ้ืนที่ที่แตกตํางกัน
ออกไป ซึ่งเมื่อให๎ความส าคัญ การทํองเที่ยวก็จะยั่งยืนมากข้ึน"  

อเล็กซ ์กลําวจากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํองเทียวสีเขียว สรุปได๎วํา เป็นรูปแบบและ
แนวคิดการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ไมํท าลายธรรมชาติ และสร๎างความยั่งยืนให๎กับทรัพยากร
ทางการทํองเที่ยว โดยเน๎นสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจและความตระหนักตํอการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน และ
น าไปสูํการปฏิบัติทั้งของธุรกิจการทํองเที่ยว นักทํองเที่ยว ชุมชน ตลอดจนผู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวทั้งหมดเพ่ือลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เพราะ
ทุกกิจกรรมการทํองเที่ยว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการทํองเที่ยวที่ต๎องใช๎ยานยนต์และน้ ามันจะสํงผลกระทบตํอ
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกคํอนข๎างมาก และพบวํามีแนวทางที่มุํงเน๎นไปที่กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสียหลัก 
ได๎แกํ นักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และชุมชนเจ๎าของแหลํงทํอง โดยมีหนํวยงานภาครัฐเป็นผู๎สนับสนุน
นโยบายและงบประมาณที่จะชํวยสร๎างการเรียนรู๎ การปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเพ่ือกํอให๎เกิดความยั่งยืน 
ผําน 7 มิติ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญแบํงหมวดหมูํออกเป็น7 Greens ดังนี้ 1. หัวใจสีเขียว (Green 
Heart) 2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 
4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 5. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 6. การบริการสีเขียว 
(Green Service) 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) (การทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย (2556),กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2561), และกลุํมนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา. (2560) และในงานวิจัยนี้จะใช๎แนวคิดการทํองเที่ยวสีเขียว 7 
Green เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 แผนภาพของการทํองเที่ยวสีเขียว (7 Greens) 
ดัดแปลงจาก : การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (2556), 

กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2561), 
กลุํมนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา. (2560) 
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บริบทพ้ืนที่ของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  

ที่ตั้ง           
  บ๎านเกาะเคี่ยมตั้งอยูํที่ หมูํ 4 ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 แผนที่บ๎านเกาะเคี่ยมภาพ ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ที่มา https://www.google.com/maps/dir/%E0%B8%9A%E0%B9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.7 ปูายทางเข๎าหมูํบ๎านเกาะคี่ยม 
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 ลักษณะภูมิประเทศ          
  คลองเกาะเคี่ยมไหลผํานตอนใต๎และตอนกลางมีห๎วยวังพรูไหลผําน มีเส๎นทางคมนาคมที่
ส าคัญ คือ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 403 
 ลักษณะภูมิอากาศ         
  เนื่องจากจังหวัดตรัง ตั้งอยูํในคาบสมุทรที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได๎รับมรสุมอยําง
เต็มที่ คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต๎ และ
อําวไทย ท าให๎ได๎รับไอน้ าและความชุํมชื้นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไมํสูงมากจากทะเลและมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎เต็มที่ ท าให๎มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูกาลเทํานั้น คือฤดูฝน เริ่ มตั้งแตํเดือนเมษายนไปจนถึงเดือน
ธันวาคม และฤดูแล๎ง เริ่มจากเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคม 
 ประชากร           
  บ๎านเกาะเคี่ยม มีทั้งหมด 573 ครัวเรือน ชาย 1,138 คน หญิง 1,182 คน รวมทั้งหมด          
2,320 คน        
 อาชีพ            
  สภาพทางเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎ ประชาชนสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่การเกษตร ทั้งหมด 768 ไรํ เชํน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม๎ 
พืชไรํ พืชสวนครัว และอาชีพอ่ืน เชํน เลี้ยงก๎ุงกุลา ประมง ปศุสัตว์ รับราชการ ค๎าขาย และรับจ๎างทั่วไป 
 งานรายได๎ – รายจํายของครัวเรือน        

1. รายได๎ในภาคเกษตร         
- การเลี้ยงสัตว์          
- การประมงทะเล         
- การเลี้ยงกุ๎งกุลาด า การเลี้ยงปลากระพง       

2. รายได๎นอกภาคเกษตร          
- รับจ๎างโรงงานปลาปุนหรือแพปลา       

   - รับจ๎างเป็นลูกจ๎างประมง        
- รับจ๎างท างานกํอสร๎าง         
- ค๎าขาย          
- ขับรถจักรยานยนต์รับจ๎าง        
- รับราชการและลูกจ๎างขึ้นอยูํกับเงินเดือนและคําจ๎างวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
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3. รายจํายของประชากร       
  รายจํายของประชากรโดยเฉลี่ยสํวนใหญํ แบํงออกเป็น  
  - รายจํายในครัวเรือน        
  - รายจํายเพื่อการศึกษา        
  - รายจํายเพ่ือการประกอบอาชีพ       

การคมนาคมและขนสํง          
  สภาพถนนปัจจุบันชุมชนองค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎ทั้ง 6 หมูํบ๎าน สามารถติดตํอ
ระหวํางชุมชนตําง ๆ และพ้ืนที่ภายนอก ได๎สะดวก โดยมีเส๎นทางคมนาคมสายส าคัญดังนี้การคมนาคม
ติดตํอระหวํางต าบล อ าเภอและจังหวัด  
 การไฟฟูา           
  การไฟฟูาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎ มีไฟฟูาเข๎าถึงหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน
ประชากรขององค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎มีไฟฟูาใช๎แล๎ว 99%    
 การศึกษา          
  โรงเรียนบ๎านเกาะเคี่ยม 
 ศาสนา 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา         
   - มัสยิด จ านวน 2 แหํง คือ มัสยิดมูญาฮีดีน (บ๎านเกาะเคี่ยม) หรือมัสยิดใหญํ 
และ มัสยิดซุ๎นกอตุ๎ลวะฮ์ดะห์ มัสยิดเล็ก 

ขนบธรรมเนียมประเพณี        
  - ประเพณีเข๎าสุนัตหมูํ        
  รวมไปถึงวันอีดหรือวันอารีรายอในศาสนาอิสลาม ได๎แกํ   
  1. วันอีดี้ลฟิตริ        
  2. วันอีดี้ลฮัฎฎา 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  

วรวลัญช์ สัจจาภิรัตน์ และกฤช จรินโท (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยว          
เชิงนิเวศ: กรณีศึกษาชุมชนทุํงเพล ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวํา การศึกษาการ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทุํงเพล จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพของ
ทรัพยากรการทํองเที่ยว การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น องค์ประกอบทางการตลาด และแนวทางการ
พัฒนาการทํองเที่ยวของชุมชนทุํงเพล ให๎ได๎รับการพัฒนาทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎ดียิ่งขึ้น สํงเสริมให๎
ประชาชนในชุมชนทุํงเพลมีรายได๎จากการทํองเที่ยว และสํงเสริมด๎านการตลาดการทํองเที่ยวให๎
นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงให๎หนํวยงานทางภาครัฐหรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเห็นถึงความส าคัญของการทํองเที่ยวในชุมชนทุํงเพลและท าการพัฒนาให๎เป็นการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศอยํางยั่งยืนตํอไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช๎
วิธีการเก็บข๎อมูลแบบเชิงคุณภาพเป็นหลักด๎วยการสัมภาษณ์ระดับลึก และใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยําง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุํมเปูาหมายที่เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลจะเป็นหนํวยงานของ
ภาครัฐ จ านวน 3 คน หนํวยงานของภาคเอกชนหรือผู๎ประกอบการ จ านวน 4 คน ประชาชนในท๎องถิ่น 
จ านวน 6 คน และนักทํองเที่ยวชาวไทย จ านวน 7 คน และการวิจัยในครั้งนี้จะท าการวิเคราะห์รํวมกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด๎วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให๎การ
วิจัยมีผลลัพธ์ที่มีความนําเชื่อถือและความถูกต๎องมากขึ้น ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์โดยใช๎
สถิติ Conjoint Analysis และ Multidimensional Scaling ในการวิเคราะห์ผลข๎อมูลกับกลุํมนัก          
ทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวในชุมชนทุํงเพล ผลจากการศึกษาพบวํา ชุมชนทุํงเพลนั้นต๎องพัฒนา
ทางด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว ด๎านการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนท๎องถิ่น ด๎านการตลาดการประชาสัมพันธ์ ด๎านการสรรหาบุคลากร และด๎านการสนับสนุนจาก
หนํวยงานทางภาครัฐ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข๎อมูลในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาให๎ชุมชนทุํงเพลได๎รับ
การพัฒนาให๎เป็นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อจะได๎น าไปด าเนินการและพัฒนาให๎
เป็นประโยชน์กับชุมชนตํอไป         

พชรวรรณ ทวงชน และ นวลฉวี แสงชัย (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการ
จัดการทํองเที่ยวเชิงนิ เวศ จากมุมมองของชุมชน :  กรณีศึกษาอุทยานสัตว์ปุาอีสานตอนบน             
ขอนแกํน - อุดรธานี จังหวัดขอนแกํน พบวํา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือเสนอแนว
ทางการเพ่ิมศักยภาพการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศจากมุมมองของชุมชน 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ



 
  

84 

และรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีสํวนรํวม 3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส และอุปสรรคของแหลํงทํองเที่ยว 4) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน
มีสํวนรํวมโดยการเก็บข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์เจาะลึก จานวน 10 คน จากการประชุมกลุํมยํอย จานวน 
29 คน และจากแบบสอบถามสาหรับประชาชนที่อาศัยอยูํในอ าเภอ เขาสวนกวาง จานวน 400 คน ผล
การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ คําเฉลี่ย ร๎อยละ และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
อธิบายข๎อมูล พบวํา 1) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเพ่ิมแนวทาง 5 
ด๎าน คือ (1) การวางแผน (2) การปฏิบัติตามแผน (3) การใช๎ประโยชน์ (4) การติดตามประเมินผล (5) 
การบ ารุงรักษา 2) องค์ประกอบและรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวตามหลักของการจัดการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนมีสํวนรํวม 5 ด๎าน 3) ผลวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรคและระดับศักยภาพของแหลํง
ทํองเที่ยวโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 4) ปัญหาและอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวมเห็นวําอยูํในระดับมาก    

วีระศักดิ์ กราปัญจะ (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศใน พ้ืนที่ปุา
ชุมชนบ๎านอําวทําเลน-บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบวํา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาบริบทชุมชนและปุาชุมชน บ๎านอําวทําเลน - บ๎านทําพรุ ต าบล เขาทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (2) ศึกษาหลักเกณฑ์ กฎ กติกา ที่เหมาะสมตํอการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่
ปุาชุมชนบ๎านอําวทําเลน-บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (3) ศึกษาแนวทางการ
จัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ปุาชุมชน บ๎านอําวทําเลน-บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ (4) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวและแนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่ปุา
ชุมชนบ๎านอําวทําเลน-บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน และ 
(5) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะของชุมชนในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ปุา
ชุมชน บ๎านอําวทําเลน-บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุํมตัวอยําง 2 กลุํม ดังนี้ กลุํมที่ 1 นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู/อาจารย์ 
ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว ในเขตพ้ืนที่ต าบล และคณะกรรมการปุาชุมชน รวม 40 คน กลุํมที่ 2 กลุํม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ต าบล จานวน 72 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเห็นราษฎร วิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์และการประชุมระดม
ความคิดเห็น ประกอบกันเป็นการสังเคราะห์ข๎อมูล เพ่ือหาความสัมพันธ์ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผล
การศึกษาพบวํา (1) ปุาชุมชนบ๎านอําวทําเลน-บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มี
ศักยภาพเหมาะสมตํอการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ แตํขาดการมีสํวนรํวมของชุมชน (2) การก าหนดหลักเกณฑ์ 
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กฎ กติกา ควรให๎ชุมชนมีสํวนรํวมตั้งแตํระดับหมูํบ๎าน ต าบล และออกเป็นข๎อบัญญัติต าบล เพ่ือบังคับใช๎
ให๎ครอบคลุมทุกด๎าน (3) การบริหารจัดการปุาชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการปุาชุมชน 
โดยมีผู๎แทนของหมูํบ๎าน เป็นคณะกรรมการปุาชุมชน รายงานสืบเนื่องจาก (4) รูปแบบกิจกรรม ควร
เกี่ยวเนื่องประเพณีท๎องถิ่นหรือการประกอบอาชีพของชุมชน การพัฒนาควรพัฒนาในด๎านการจัดการการ
ทํองเที่ยว ด๎านความรู๎ในท๎องถิ่น ด๎านเครือขํายการทํองเที่ยว ด๎านการประชาสัมพันธ์ และด๎านความ
ปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวก และ (5) ปัญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะ ชุมชนขาดการมีสํวนรํวม 
ควรสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการปุาชุมชน    
 รัฐกานต์ สามสี (2558) ศึกษาเรื่อง การจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยาแหํงชาติหาดเจ๎าไหม 
จังหวัดตรัง ผลการศึกษา พบวํา นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาเที่ยวในอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัด
ตรัง สํวนใหญํ เป็นเพศหญิง มีชํวงอายุระหวําง 20-29 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 
อาชีพนักเรียนนักศึกษา ระดับรายได๎ตํอเดือน 10,000–30,000 บาท ภูมิล าเนาอยูํภาคใต๎ สํวนใหญํ
เดินทางมาเที่ยวแบบไมํค๎างคืน ใช๎ยานพาหนะรถยนต์สํวนบุคคล โดยการเดินทางมาทํองเที่ยวให๎ความ
สนใจในกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีอยูํ กิจกรรมที่อยากท าในอุทยาแหํงชาติหาดเจ๎าไหม คือ พักผํอนริมหาด
มากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมเลํนน้ าทะเล ด๎านระดับความต๎องการด๎านองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ด๎านพ้ืนที่ ด๎านการมีสํวนรํวม ด๎านกิจกรรมและกระบวนการ 
และอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ การจัดการจากการศึกษาแนวทางการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ   

ยุทธนา ค าพา และอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบการทํองเที่ยว 
5A’S ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักทํองเที่ยวชาวจีน พบวํา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการทํองเที่ยว 5A’s ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยว แหลํงเที่ยว
เขาชีจรรย์ของนักทํองเที่ยวชาวจีนครั้งนี้ ผู๎วิจัยด าเนินการเพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลและองค์ประกอบการทํองเที่ยว 5A’s ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยว
แหลํงทํองเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักทํองเที่ยวชาวจีน จากการศึกษากลุํมตัวอยํางนักทํองเที่ยวชาวจีนจ านวน 
400 คนพบวํา สํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 51.00 มีอายุอยูํในชํวง 31 -40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 
29.75 มีการศึกษาสํวนใหญํระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 46.25 มีสถานภาพ หยําร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 
39.50 อาชีพนักบวช คิดเป็นร๎อยละ 18.75 มีรายได๎ตํอเดือน 5,001–7,000 หยวน คิดเป็นร๎อยละ 35.50 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวชาวจีนที่แตกตํางกันมีผลตํอการตัดสินใจ         
มาทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักทํองเที่ยวจีนแตกตํางกันพบวํา อายุและอาชีพที่แตกตํางกัน 
มีผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักทํองเที่ยวชาวจีนแตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ พบวําองค์ประกอบการทํองเที่ยว 5A’S ด๎าน การตระหนัก (Awareness) 
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มีผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักทํองเที่ยวชาวจีนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงเห็นได๎วํา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎านการทํองเที่ยวควรสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
องค์ประกอบด๎านการทํองเที่ยวทั้ง 5 องค์ประกอบของแหลํงทํองเที่ยวเขาชีจรรย์ให๎มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ไปเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักทํองเที่ยวชาวจีน อันจะสํงผลให๎เพิ่มรายได๎ตํอชุมชนและท๎องถิ่น  
 จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด (2559) ได๎ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของ
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา 1) ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม ได๎แกํ  ดอน
หอยหลอด ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านบางพลับ ตลาดน้ าอัมพวา อุทยาน ร.2 งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแมํกลอง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมทางการทํองเที่ยวที่นําสนใจมาก ได๎แกํ กิจกรรมลํองเรือไหว๎พระ 9 วัด และกิจกรรมปั่นจักรยาน
ชมสวน 2) ผลการวิเคราะห์ SWOT ที่มีความส าคัญมากที่สุด จุดแข็ง : มีแหลํงเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม๎ 
การท านาข๎าว การท านาเกลือสมุทร และท าประมง จุดอํอน : ขาดการสํงเสริมและสนับสนุนในการบริหาร
จัดการเรื่องการทํองเที่ยวแบบครบวงจรจากภาครัฐ และหนํวยงานเอกชน โอกาส  : นโยบายรัฐบาล
สํงเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัวโลกและการบริการทางการทํองเที่ยวระดับสากล และอุปสรรค : มี
มลภาวะทางน้ าจากจังหวัดใกล๎เคียง 3) ผู๎วิจัยขอน าเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 5 แนวทาง โดยมาบูรณาการรํวมกันเพื่อสร๎างแนวทางการพัฒนา การทํองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
จังหวัดสมุทรสงคราม   

อรัญยา ปฐมสกุล, วิศาล ศรีมหาวโร และสมคิด รัตนพันธุ์ (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลทําชนะ อ าเภอทําชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวํา การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาและความต๎องการ พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
และสร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของ ชุมชน ต าบลทําชนะ อ าเภอทําชนะ จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช๎ศึกษา คือ ผู๎น าชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ผู๎ประกอบการที่
พักและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ผู๎แทนสํวนราชการ และประชาชนในชุมชน จ านวน 50 คน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุํม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช๎เทคนิค SWOT 
Analysis ผลการศึกษาพบวํา บริบทชุมชนต าบลทําชนะเป็นประตูสูํจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็น
สังคมชนบท มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ประกอบชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน
และประมงชายฝั่ง มีถนนติดตํอกับตัวอ าเภอและจังหวัด ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคมีความ
สมบูรณ์ พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม บางสํวน เป็นภูเขา และมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอําวไทย มีชายหาด
เหมาะกับกิจกรรมการทํองเที่ยว คือ หาดส าเร็จ หาดปากน้ าทํากระจาย หาดนางลอยและถ้ าเขาประสงค์ 
ปัญหาด๎านการทํองเที่ยว เชิงนิเวศ คือ ประชาชนในชุมชนสํวนใหญํยังขาดความรู๎ ขาดความรํวมมือ และ
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ขาดผู๎น าความคิด ด๎านกิจกรรมที่สอดคล๎องกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ความต๎องการพัฒนาการทํองเที่ยว
จาก ภาครัฐในด๎านงบประมาณที่สนับสนุน เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการทํองเที่ยว การประชาสัมพันธ์ 
แผนผังปูายบอกสถานที่ การให๎ความรู๎อบรมมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น รวมทั้งแหลํงจ าหนํายสินค๎า จากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ผลการศึกษาเพ่ือสร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ของชุมชนได๎ยุทธศาสตร์             
4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก ได๎แกํ การพัฒนา การทํองเที่ยว สํงเสริม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร๎อย การสร๎างความเชื่อมั่น 
และสํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 2) ยุทธศาสตร์เชิงปูองกัน คือ เพ่ือ
การพัฒนาฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวให๎เกิด ความยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์เชิงแก๎ไข คือ เสริมสร๎างองค์ความรู๎เพ่ือ
สํงเสริมกิจการการทํองเที่ยว และ 4) ยุทธศาสตร์เชิงวิกฤต คือ การพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือการทํองเที่ยว 

มัสศิตา เด็งจิ (2561) ได๎ศึกษาเรื่อง การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮา
ลา-บาลา อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส พบวํา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่มีตํอศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส กลุํมตัวอยําง คือนักทํองเที่ยวที่เข๎า
มาทํองเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ประเมินศักยภาพและแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การแจก
แจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวํา ข๎อมูลทั่วไปของนักทํองเที่ยว
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 51.50) มีอายุระหวําง 20 -30 ปี 
(ร๎อยละ51.20) มีสถานภาพโสด (ร๎อยละ72.20) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร๎อยละ53.50) สํวนใหญํ
ประกอบอาชีพธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย (ร๎อยละ52.00) นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีรายได๎ 10,001  – 20,000 
บาท (ร๎อยละ 40.50) มีลักษณะการทํองเที่ยว แบบอ่ืน ๆ (มากับหนํวยงาน) (ร๎อยละ77.30) มีลักษณะการ
เดินทางของนักทํองเที่ยวโดยรถอ่ืน ๆ (รถของหนํวยงาน) (ร๎อยละ79.00) 1. ด๎านศักยภาพการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศในภาพรวมทั้ง 7 ด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมของ
แหลํงทํองเที่ยว ด๎านคุณคําและความส าคัญของแหลํงทํองเที่ยว มีศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในแหลํงทํองเที่ยว ด๎านการตอบรับของประชาชนในท๎องถิ่น มีศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํ ใน
ระดับมาก สํวนในด๎านของการจัดการเชิงนิเวศ มีศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํในระดับน๎อย 2. ด๎าน
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่มีตํอศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา นักทํองเที่ยวมีความต๎องการให๎มีการพัฒนา 
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ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ด๎านการบริการทํองเที่ยว             
ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น  

Chen W. and Wang W. (2009) ได๎ศึกษาเรื่อง Sustainable Developmentof 
China’sEcotourism หรือการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่ง
สาระส าคัญได๎กลําวถึง การสร๎างกลยุทธ์ในการด าเนินการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน๎นการผสานความสัมพันธ์ระหวํางสภาพแวดล๎อมของระบบนิเวศในแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนท๎องถิ่น และนักทํองเที่ยวโดยต๎องตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาเสถียรภาพความ
สามัคคีและการพฒันาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน   

Ayob M.Z., Mohd SamanF.M., Hussin Z.H. and JusoffK (2009) ได๎ศึกษาเรื่อง Kilim 
River Mangrove Forest Ecotourism Services หรือการบริการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตปุาชาย
เลนของแมํน้ าคิลิม ซึ่งสาระส าคัญได๎กลําวถึงแหลํงมรดกโลกอุทยานธรณีโลกลังกาวี ( Langkawi 
UNESCO Global Geopark) เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของประเทศมาเลเซียโดย
ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหลํงมรดกโลก เมื่อ พ.ศ.2507 ตั้งอยูํในเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ประกอบด๎วยแหลํงที่มีความส าคัญอยํางโดดเดํนทางด๎านธรณีวิทยา และยังรวมถึงคุณคําทางด๎าน
โบราณคดีนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม”อุทยานธรณีโลกลังกาวีมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศปุาชายเลน
ของแมํน้ าคิลิมมีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ปุาและมีกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายเชํน การเดิน
ปุาศึกษาธรรมชาติการดูนกการทัวร์ปุาชายเลน เป็นต๎น ซึ่งจะท าให๎นักทํองเที่ยวได๎รับประสบการณ์การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณคํา นอกจากนี้ ยังได๎กลําวถึงการวัดระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยวที่มีตํอการบริการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ท าให๎ทราบถึงข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับปัจจัยและ
องค์ประกอบที่จ าเป็นตํอการพัฒนาการบริการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศแกํนักทํองเที่ยวโดยพบวํา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว ประกอบด๎วย 4 ปัจจัยคือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) การ
จัดการสิ่งแวดล๎อม 3) การตลาดและการจัดการธุรกิจ และ 4) ระบบการด าเนินงาน   
        

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวโดยชุมชน   
จิราภรณ์ แก๎วมณี (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจชุมชนบ๎านหัวเขาจีน อ าเภอปากทํอ จังหวัดราชบุรี พบวํา 1) ระดับการจัดการการทํองเที่ยวโดย
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ๎านหัวเขาจีนพบวําทุกด๎านอยูํในระดับมากเรียงล าดับ 
ดังนี้ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาเป็นด๎านการเรียนรู๎และด๎านที่
ต่ าที่สุดคือ ด๎านการจัดการ 2) ระดับการปฏิบัติที่ดีในการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ๎านหัวเขาจีนพบวําทุกด๎านอยูํ ระดับมากด๎านที่มีระดับการปฏิบัติที่ดีสูงคือ ด๎าน
การทํองเที่ยวตั้งอยูํบนพ้ืนฐานเดิมของชุมชนไทยทรงด า รองลงมาเป็นด๎านการทํองเที่ยวตั้งอยูํบนภูมิ
สังคม และด๎านที่ต่ าที่สุด คือ ด๎านการทํองเที่ยวดีหลักความคุ๎มคํามากกวําคุ๎มทุน 3) แนวทางในการ
จัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ๎านหัวเขาจีน พบวํา 1) ชุมชน
บ๎านหัวเขาจีนมีทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิปัญญาชาวบ๎านเป็นเอกลักษณ์ไทยทรงด าแล๎วนั้น หากได๎
ความรํวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข๎ามาชํวยจัดการวางแผนด าเนินงานรํวมกับผู๎น าชุมชนจะท าให๎การ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนนั้นก๎าวหน๎าได๎มาก 2) ชุมชนมีการรวมกลุํมอาชีพกันด๎วยความสมัครใจและมี
หลากหลายกลุํมอาชีพได๎รับรางวัลมากมายหากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสนับสนุนงบประมาณในการรํวมกลุํม
อาชีพของชุมชนจะเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาสินค๎าให๎สํงออกได๎จ านวนมาก 3) หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเข๎ามาชํวยเหลือท าปูายบอกทางการประชาสัมพันธ์ให๎รู๎จักแกํบุคคลภายนอกมากยิ่งข้ึน   

พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) ได๎ศึกษาเรื่องการจัดการการทํองเที่ยวชุมชนอยํางยั่งยืน 
กรณีศึกษา บ๎านโคกไคร จังหวัดพังงา พบวํา กลุํมการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านโคกไครด าเนินงานในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชนที่ ให๎บริการน าเที่ยวกับนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ โดยมีกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวที่โดดเดํน ได๎แกํ สปาโคลนร๎อนและทรายร๎อน การชมปูมดแดง การเก็บหอยตลับ การพายเรือ
คายัค ทั้งนี้ กลุํมการทํองเที่ยวชุมชน บ๎านโคกไครได๎เข๎ารํวมเป็นเครือขํายการทํองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 
มุํงเน๎นการสํงเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตอยํางยั่งยืนของชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมทางการทํองเที่ยว โดย
กลุํมการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านโคกไครมีศักยภาพทางการจัดการใน 4 ด๎าน ได๎แกํ ศักยภาพทางด๎าน
ทรัพยากรการทํองเที่ยว ศักยภาพทางด๎านการบริการและให๎ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแกํนักทํองเที่ยว 
ศักยภาพทางด๎านการบริหารจัดการการทํองเที่ยว และศักยภาพทางด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน   

สุดถนอม ตันเจริญ (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน พบวํา ด๎วยลักษณะส าคัญของการทํองเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด๎วยการสํงเสริม
เศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม ด๎วยกระบวนการทางสังคมที่มุํงการพัฒนาโดยมีคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
การรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนที่ยึดมั่นตํอความเป็นธรรมในการจัดการ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชนและเป็นประชาธิปไตยอยํางแท๎จริงสะท๎อนมิติเชิงการเมือง รวมถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ด๎วยกระบวนการสํงผํานวัฒนธรรมไปสูํคนรุํนตํอ ๆ ไป ซึ่งเป็นผลของการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนด๎วยสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ ลักษณะสุดท๎ายคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด๎วยการรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของ
ความรํวมมือกันในการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนจะสํงผลให๎ชุมชนมีอาชีพและมีรายได๎อยํางตํอเนื่อง 
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ปราศจากการท าลายสิ่งแวดล๎อม ทุกปัจจัยจึงจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการก๎าวไปสูํความส าเร็จของการ
พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎อยํางแท๎จริง   

ธีรกานต์ โพธิ์แก๎ว และสุพัฒนชัย โพธิ์แก๎ว (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมในการจั ดการ
ทํองเที่ยวชุมชนบ๎านบางโรง ต าบลปุาคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบวํา การมีสํวนรํวมในจัดการ
ทํองเที่ยวชุมชนของบ๎านบางโรงยังเป็นสมาชิกกลุํมเดิม มีการจัดการทํองเที่ยวอยํางมีระบบรํวมกัน ยังคงมี
การแบํงปันผลประโยชน์ที่ได๎เข๎าสูํกลุํมออมทรัพย์ แม๎นวํากลุํมจะได๎รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทมาสูํความเป็นเมืองมากขึ้น ปัจจุบันชุมชนอยูํในชํวงของการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
สังคมและการเมืองภายในชุมชน การทํองเที่ยวของชุมชนอยูํในชํวงที่ถดถอยอยํางมาก แตํจุดแข็งที่กลุํมมี 
คือ จิตใจที่เข๎มแข็งในการที่จะตํอสู๎เพ่ือชุมชน การจัดการภายใต๎แนวคิด “ลดจุดตําง สร๎างจุดรํวม” เพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน สมาชิกพร๎อมที่จะเรียนรู๎ความล๎มเหลวเพ่ือพัฒนาไปสูํความส าเร็จอีกครั้ง ส าหรับ
การจัดการทํองเที่ยวชุมชนบางโรงยังคงมุํงเน๎นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยึดธรรมชาติ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมเป็นจุดเดํนในการสํงเสริมการทํองเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนและ
นักทํองเที่ยวมีความต๎องการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนที่การจัดการขยะในพ้ืนที่ การจัดการลิงในพ้ืนที่ 
สิ่งส าคัญที่สุด คือ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจรํวมกันสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับคนในชุมชน การจัดการ
เรียนรู๎รํวมกันเพื่อให๎มีความเข๎าใจในเรื่องการทํองเที่ยวชุมชนมากขึ้น และสร๎างความตระหนักในจิตส านึก
แหํงการรักชุมชนบ๎านเกิด โดยการสํงเสริมเยาวชนคนรุํนใหมํเข๎ามามีสํวนรํวมในการจั ดการทํองเที่ยวให๎
มากขึ้น      

ปาริฉัตร ศรีหะรัญ และพรพิมล ข าเพชร. (2561). การทํองเที่ยวโดยชุมชน : ทางเลือกใหมํสูํ
ความยั่งยืน พบวํา การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความส าคัญมีผลตํอระบบเศรษฐกิจ
สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศเป็นอยํางมาก โดยการทํองเที่ยวในปัจจุบันมีหลายรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความต๎องการของผู๎บริโภค เพ่ือให๎เกิดเป็นทางเลือกใหมํของการทํองเที่ยวที่มีความ
เชื่อมโยงกับชุมชนและเกิดความยั่งยืน คือ การทํองเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยสูํความส าเร็จของการทํองเที่ยวโดยชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศและตํางประเทศ ค๎นหาปัจจัยที่จะท าให๎การทํองเที่ยวโดยชุมนประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ผลการศึกษาพบวํา กุญแจสูํความส าเร็จของการทํองเที่ยว
โดยชุมชนที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในชุมชน การอนุรักษ์ และการจัดการ ที่เ น๎น
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางคนในชุมชนท๎องถิ่นกับธรรมชาติ ลักษณะเป็นการเกื้อหนุนกันระหวํางการอนุรักษ์
ทรัพยากรส าหรับการทํองเที่ยวกับการพัฒนาของชุมชนท๎องถิ่นให๎เกิดความเข๎มแข็ง ที่จะท าให๎การ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนประสบความส าเร็จได๎ โดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนรํวมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร
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ของชุมชนผํานการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให๎ชุมชนได๎น าศักยภาพของทรัพยากรทั้งคนทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต๎น มาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

Sifuna (2010) ได๎ศึกษาเรื่อง Community-Based Natural Resource Management: 
Suitability and Effectiveness หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ความเหมาะสมและ
ประสิทธิผล โดยท าการศึกษาในบอตสวานา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัตว์ปุาอุดมสมบูรณ์ที่สุดใน
แอฟริกา และท าให๎มีรายได๎นับพันล๎านจากนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาเพ่ือดูสัตว์ปุา ซึ่งรัฐบาลมีความมุํงมั่น
ในการอนุรักษ์สัตว์ปุา โดยการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับปุาสงวน เชํนเดียวกับการก าหนดนโยบายกฎหมาย 
และหนํวยงานเพ่ือจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ปุาบอตสวานาได๎ความรํวมมือจากชุมชนในการการ
จัดการสัตว์ปุา เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เน๎นบทบาทของชุมชนท๎องถิ่น บทบาทหน๎าที่ของชุมชน
ท๎องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์ปุาต๎องรับผิดชอบในแตํละชุมชนหรืออาจรํวมมือกับหนํวยงานภาคเอกชน เพ่ือ
ท าให๎เกิดประโยชน์แกํชุมชน แม๎วํากฎหมายของประเทศจะออกมานาน แตํรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนของภาครัฐและหนํวยงานภายนอกจะยังคงใช๎เป็นรูปแบบและหลักการใน
การปฏิบัติงาน        

Farai Manwa (2014) ได๎ศึกษาเรื่อง Poverty Alleviation through Pro-Poor Tourism: 
The Role of Botswana Forest Reserves ซึ่งเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนผํานการทํองเที่ยว          
เชิง Pro-Poor: บทบาทของปุาสงวนบอตสวานา ผลการวิจัยพบวํา การเปิดปุาสงวนเพ่ือการทํองเที่ยว           
เชิงอนุรักษ์ มีศักยภาพในการบรรเทาความยากจนในหมูํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสที่อาศัยติดกับปุาสงวนผําน
ทางตรง (การจ๎างงาน, วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยํอม (SMEs)) รองลงมา คือ การเชื่อมโยงและ 
พันธมิตร และผลกระทบของพลวัตรที่นั่งยืนหรือวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการศึกษาสรุปโดยการเตือนวําใน
ขณะที่การทํองเที่ยวไมํเอ้ืออ านวย อาจให๎ผลตอบแทนในระยะสั้น และระยะปานกลาง ซึ่งสอดคล๎องกับ
ความยั่งยืน ทั้งนี้ผู๎เข๎ารํวมในโครงการต๎องระวังการรุกล้ าปุาไม๎ และยึดตามกลยุทธ์เพ่ือให๎แนํใจถึงความ
ยั่งยืนของบอตสวานาในเขตปุาสงวน         

Tek B. Dangi (2016) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางบูรณาการเพ่ือ “การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของ
ชุมชน” โดยศึกษาเกี่ยวกับการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน (ST) และการทํองเที่ยวตามชุมชน (CBT) ภายใต๎ค า
นิยามที่แตกตํางกันทั้งสองหลักเกณฑ์ เกณฑ์ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญและผลประโยชน์ที่ต๎องการ หรือ
ผลลัพธ์ที่ต๎องการ ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตําง ๆ จากองค์กรกึ่งรัฐและองค์กรที่ไมํ
แสวงหาผลก าไรให๎กับภาครัฐและเอกชน และผลประโยชน์ทางวิชาการนี้เป็นความท๎าทายที่ส าคัญส าหรับ
ผู๎ที่สนใจในการสร๎างทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติในการพัฒนาและการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 
 ตรีทิพ บุญแย๎ม (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การทํองเที่ยวสีเขียวเพ่ือความยั่งยืนของโลกและแนวทาง
ส าหรับผู๎ประกอบการ พบวํา การทํองเที่ยวสีเขียวถือเป็นหนทางส าหรับผู๎ประกอบการในประเทศไทย           
ที่จะใช๎ในการสร๎างความแตกตํางให๎กับบริการของตนเองในสายตาของผู๎บริโภค อยํางไรก็ตามในเชิงปฏิบัติ 
พบวําผู๎ประกอบการจ านวนไมํน๎อยที่พบกับ อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจทํองเที่ยวสีเขียวให๎ส าเร็จ ได๎ใน
บทความนี้ดังชี้ให๎เห็นถึงวิธีการที่ได๎รับการศึกษาวําเป็นหนทางในเชิงปฏิบัติที่น าไปสูํความส าเร็จในเชิง
ธุรกิจ ได๎ และยังสามารถสร๎างความยั่งยืนให๎กับโลกนี้ เนื่องจากการลงทุนเพ่ือโลกในครั้งนี้ ถือเป็นการ
ลงทุนเพื่ออนาคตของลูกหลานของเรานั่นเอง     
 อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2555) ได๎ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการ
รับรู๎ของนักทํองเที่ยวที่มีตํอการจัดการประเด็นปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการบริโภคการทํองเที่ยวสีเขียว 
โดยศึกษาถึงคุณลักษณะสํวนบุคคล พฤติกรรมการทํองเที่ยว และทัศนคติเชิงจริยธรรมตํอสิ่ งแวดล๎อม 
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมภายหลังการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในผืนปุา
ดงพญาเย็น ใช๎การเก็บข๎อมูลโดยการออกแบบสอบถามและท าการวิจัยเชิงปริมาณ จากนั้นวิเคราะห์ข๎อมูล
ด๎วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์คุณลักษณะสํวนบุคคลพฤติกรรมการทํองเที่ยวและทัศนคติเชิงจิตวิทยาตํอ
สิ่งแวดล๎อมด๎วยสถิติไคสแควร์ ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช๎ One-Way 
ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกตํางความแตกตํางระหวํางความบํอยของพฤติกรรม ผลการศึกษา
พบวํา พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวผืนปุาดงพญาเย็น-เขาใหญํ สํวนใหญํมีกิจกรรม
ประเภท การเที่ยวถ้ าหรือน้ าตก การศึกษาธรรมชาติ การตั้งแคมป์ การนั่งช๎าง สํวนใหญํเดินทางมา
ทํองเที่ยวด๎วยตนเอง สํวนในด๎านการเลือกที่พักของอุทยานแหํงชาติและสาเหตุของการเลือกทํองเที่ยวที่
สถานที่นี้คืออากาศดี บริสุทธิ์ รองลงมาคือ ความงามความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม ๎    
 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ และคณะ (2558) ได๎ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวสีเขียวเชิงพ้ืนที่ของเกาะสมุยภายใต๎พลวัตของโลก เพ่ือมุํงหมายให๎สถานที่ทํองเที่ยวอยํางเกาะ 
สมุยให๎ เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Destination) พร๎อมทั้งเรื่องการรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ผู๎ศึกษาท าการศึกษาในเชิงของการการวิเคราะห์ทางการตลาดโดยใช๎
เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอํอน ปัญหาและอุปสรรค แล๎วน าผลการวิเคราะห์ที่
ได๎จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวสีเขียวของเกาะสมุยเพ่ือให๎เป็นการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน
และสอดรับกับความต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศในอนาคต ในที่นี้พบวํามีกลยุทธ์ที่ส าคัญๆ ที่
ท าให๎เกาะสมุยกลายเป็นเกาะสีเขียว ในด๎านแหลํงทํองเที่ยวต๎องพัฒนาพ้ืนที่ให๎เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให๎
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ทรัพยากรธรรมชาติโดนผลกระทบจากการทํองเที่ยวน๎อยที่สุด พร๎อมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับชุมชน
ท๎องถิ่น การพัฒนาทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎สอดรับกับการทํองเที่ยว   

อัญภัคร์ ประพันธ์เนติวุฒิ (2559) ได๎ศึกษาเรื่อง ตลาดน้ าดอนหวายกับแนวทางการพัฒนาให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (7 Green) พบวํา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตลาดน้ าดอนหวายให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม            
(7 Green) โดยประกอบไปด๎วย หัวใจสีเขียว (Green Heart) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green 
Logistics) แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) ชุมชนสีเขียว (Green Community) กิจกรรมสี
เขียว (Green Activity) การบริการสีเขียว (Green Service) และความรับผิดชอบตํอสังคม (Green 
Plus) รวมไปถึงเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่มีตํอการสํงเสริมและพัฒนาตลาดน้ าดอนหวาย
ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลนักทํองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทํองเที่ยวตลาดน้ าดอนหวายจ านวน 400 ชุด และท าการสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่ขององค์กร
ภาครัฐบาล จ านวน 3 ทําน สถิติที่ใช๎ T-test,One-way ANOVA และ เมื่อพบความแตกตํางจะท าการ
ทดสอบด๎วยการเปรียบเทียบด๎วยวิธีแอล เอส ดี (LSD) ผลการวิเคราะห์คําทางสถิติท่ีใช๎ในการเปรียบเทียบ
ความแตกตํางด๎านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือนของนักทํองเที่ยว พบวําระดับความ
คิดเห็น โดยภาพรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แตํผลการวิเคราะห์คําทางสถิติ
ที่ใช๎ในการเปรียบเทียบความแตกตําง ด๎านระดับการศึกษาของนักทํองเที่ยว โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นาข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์เพ่ือเสนอ
เป็นแนวทางการสํงเสริมและพัฒนาตลาดน้ าดอนหวายให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม           
7 Green รวมไปถึงยังสามารถใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาตลาดน้ าในจังหวัดอ่ืน ๆ และแหลํงทํองเที่ยวใน
แตํละรูปเเบบที่เเตกตํางกันตํอไป 
 ล ายอง ปลั่งกลาง (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียว 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอํางทอง พบวํา วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพื่อศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยวตามองค์ประกอบมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียว 
และเพ่ือวิเคราะห์สรุปเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการทํองเที่ยวตามหลักการและมาตรฐาน
การทํองเที่ยวสีเขียว (7 Greens) แกํวิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอํางทอง 
รวม 6 กลุํม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม กลุํมเปูาหมายคือ ผู๎น ากลุํมวิสาหกิจชุ มชนการ
ทํองเที่ยว ผู๎แทนหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎อง และผู๎นาชุมชน ผลการวิจัยพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนการ
ทํองเที่ยวมีบริบทด๎านคุณภาพที่สอดคล๎องกับหลักการและมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียวใกล๎เคียงกันคือมี
คะแนนประเมินอยูํในเกณฑ์ระดับดีเดํนและระดับดี โดยเรียงลาดับมาตรฐานได๎ คือด๎านแหลํงทํองเที่ยว
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และด๎านบริการ รองลงมาคือด๎านการตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม และด๎านชุมชน มีคะแนน
น๎อยที่สุดในด๎านรูปแบบการเดินทางและกิจกรรมทํองเที่ยว สํวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพไปสูํมาตรฐาน
การทํองเที่ยวสีเขียว กลุํมจะต๎องให๎ความส าคัญกับความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม (หัวใจสี
เขียว) เป็นลาดับแรกเพราะจะนาไปสูํมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียวในองค์ประกอบ อ่ืน ๆ ตํอไปได๎ 
โครงการพัฒนาที่จัดดาเนินการครั้งนี้ได๎แกํการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวโดยการปลูกต๎นไม๎ทั้งไม๎ยืนต๎น
และไม๎ล๎มลุกเพ่ือชํวยลดภาวะโลกร๎อน โครงการคัดแยกขยะและโครงการศึกษาดูงานชุมชนสีเขียวจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อสร๎างความตระหนักและรับผิดชอบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    
 ศราวัสดี นวกัณห์วรกุล (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การให๎ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจนาเที่ยวสีเขียวของบริษัทขนอมฟิชชิ่งแอนด์ทัวร์ พบวํา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการให๎ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ในการด าเนินธุรกิจนาเที่ยวสีเขียว รวมถึงการแก๎ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช๎วิธีแนวปรากฏการณ์วิทยา ในการศึกษาและ     
ท าความเข๎าใจในการด าเนินธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวของบริษัทขนอมฟิช ชิ่งแอนด์ทัวร์ ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูล
ด๎วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ๎าของกิจการ มัคคุเทศก์ของบริษัทและนักทํองเที่ยวที่มาใช๎บริการจ านวน 
10 คน โดยใช๎เครื่องมือการวิจัย คือ ค าถามปลายเปิดที่ใช๎ในการสัมภาษณ์การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและมี
การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ผลการศึกษาพบวํา ทั้งเจ๎าของกิจการ มัคคุเทศก์และ
นักทํองเที่ยว ได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวสีเขียววํา เป็นธุรกิจที่ยึดหลักการสร๎างสรรค์รายการ
จัดน าเที่ยวที่เน๎นกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างงานกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น พร๎อมทั้งรักษา               
อัตลักษณ์ของชุมชนในท๎องถิ่นให๎ยั่งยืน ส าหรับรูปแบบในการดาเนินธุรกิจนาเที่ยวสีเขียว ทางบริษัทได๎ให๎
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยว ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่ น 
รวมทั้งการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภาวะโลกร๎อน ด๎วยการยึดมั่นนโยบายการท างานที่วํา “Service”             
การบริการที่ดีที่สุด “Save” ชํวยกันรักษาธรรมชาติ และ “Smile” กาลังใจจากรอยยิ้มของลูกค๎า ผําน           
กลยุทธ์การทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือ Seven Green ประกอบด๎วย หัวใจสีเขียว (Green 
Heart) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) ชุมชน
สีเขียว (Green Community) กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) การบริการสีเขียว (Green Service) 
และความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) โดยทางบริษัทได๎จัดรายการน าเที่ยวที่มี
ความสอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําของทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยวในกิจกรรมที่ชื่อวํา 
“Save Dolphin Save Environment” และ “เที่ยวขนอม นอนขนอม ชมโลมาสีชมพู” จนได๎รับรางวัล
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวไทย อยํางไรก็ตาม ยังมีผู๎ประกอบการนาเที่ยวที่ไมํให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์
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สิ่งแวดล๎อมอยํางแท๎จริง โดยเน๎นการแขํงขันการลดราคาเป็นหลัก จึงท าให๎คุณภาพการบริการน าเที่ยวแยํ
ลง  
 สิริภัทร์ โชติชํวง, นนทิภัค เพียรโรจน์, ณัฐมน ราชรักษ์ และ วีระศักดิ์คงฤทธิ์ (2561) ได๎ศึกษา
เรื่องทัศนคติด๎าน 7 Greens ที่มีผลตํอการรับรู๎ภาพลักษณ์ด๎านการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในเกาะสมุย 
พบวํา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติด๎าน 7 Greens ที่มีผลตํอการรับรู๎ภาพลักษณ์ด๎าน
การทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในเกาะสมุย และเพ่ือก าหนดต าแหนํงผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวของ
เกาะสมุย โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูลนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางชาติ จ านวน 400 ชุด 
ผลการวิจัยพบวํา ทัศนคติของนักทํองเที่ยวในด๎าน 7 Greens และการรับรู๎ภาพลักษณ์ด๎านการทํองเที่ยว
ของนักทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก นอกจากนี้พบวําทัศนคติด๎าน 7 Greens มีผลตํอการรับรู๎
ภาพลักษณ์ด๎านการทํองเที่ยวของเกาะสมุย ทั้งนี้เพ่ือให๎เกาะสมุยเป็นเกาะสีเขียวตามแนวคิด 7  Greens 
ควรสร๎างความตระหนักให๎กับคนเกาะสมุยและนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวในเกาะสมุยได๎รํวมกัน
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล๎อมของเกาะสมุยให๎คงอยูํอยํางสมบูรณ์   

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (2561) ได๎ท าการจัดท า
ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) พ.ศ.2560-2564 ได๎ค านึงถึงสถานการณ์
การทํองเที่ยวในปัจจุบันทั้งในภาพรวมระดับโลกและระดับประเทศ มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล๎อมและ
ปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวสีเขียวของประเทศไทยรวมถึงการรวบรวมข๎อมูลและ
วิเคราะห์ทัศนคติตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวสีเขียว ตลอดจนข๎อเสนอแนะและแนวคิดที่เป็นประโยชน์
จากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทางการทํองเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ๎อมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ทุกฝุาย ผํานการจัดการประชุมกลุํมยํอยทุกภูมิภาครวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิใน
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เพ่ือน ามากลั่นกรองเป็นยุทธศาสตร์การสํงเสริม โดยกระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬาหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) พ.ศ.   
2560-2564 จะเป็นประโยชน์แกํภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาการทํองเที่ยวสีเขียว ทั้งใน
รูปของแผนงานโครงการ กรอบการปฏิบัติงาน แนวคิดในการสร๎างกิจกรรมการทํองเที่ยวสีเขียว เพ่ือให๎
ประเทศไทยมีการจัดการการทํองเที่ยวสีเขียวในวงกว๎าง ได๎มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
กํอให๎เกิดความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์ และท าให๎การทํองเที่ยวของประเทศไทยยังคงไว๎ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคําและสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎อยํางตํอเนื่อง     
 Shwn-Meei Lee, Hiroshi Chris Honda, Gui Ren and Yu Chen (2016) ได๎ศึกษาเรื่อง             
The Implementation of Green Tourism and Hospitality พบวํา ในชํวงไมํกี่ปีมานี้บริษัทตําง ๆ    
ทั่วโลกได๎เข๎าสูํยุคธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่งความต๎องการด๎านการพักผํอนและการเดินทางทํองเที่ยวเริ่มที่
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จะสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะเดียวกันการเติบโตของการเดินทางทํองเที่ยวที่ทันสมัย และผู๎มาเยือนไมํ
ตระหนักเกี่ยวกับปัจจัยของภาวะโลกร๎อน ในฐานะประชากรของโลก ทุกคนควรมีความรับผิดชอบและ
สํงเสริมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวสีเขียวคาร์บอนต่ า การทํองเที่ยวสีเขียวจะเป็นทิศทางใหมํของการ
พัฒนาการทํองเที่ยวในอนาคต ดังนั้นในแงํมุมของกระบวนการทํองเที่ยว “การทํองเที่ยวสีเขียว” ที่รวมทั้ง 
นักทํองเที่ยว โรงแรม สถานที่ทํองเที่ยว ตัวแทนบริษัททํองเที่ยว ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว และมัคคุเทศก์
น าเที่ยว ซึ่งการทํองเที่ยวสีเขียวนี้จะท าการปกปูองสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติด๎วยแนวคิดสีเขียวผนวกกับ
กิจกรรมการบริโภคสีเขียวเพ่ือให๎บรรลุความรับผิดชอบตํอสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบนิเวศวิทยา 
และความยั่งยืนของพ้ืนที่ในการศึกษานี้ แนวคิดการทํองเที่ยวสีเขียวจะประสบความส าเร็จด๎วยเรื่อ งราว
ของการตลาดการทํองเที่ยวสีเขียว ดังนั้น เพ่ือสร๎างสภาพแวดล๎อมที่มีคุณภาพและอุตสาหกรรมการ
บริการส าหรับเด็กและที่ท างานสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 Tanti Handriana and Raya Ambara (2016) ได๎ศึกษาเรื่อง Responsible environmental 
behavior intention of travelers on ecotourism sites พบวํา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบตํอพฤติกรรมสิ่งแวดล๎อมของนักเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมสถานที่
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันการทํองเที่ยวเชิงนิเวศได๎กลายเป็นแนวคิดท่ีนิยมของการ
ทํองเที่ยวในอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นแหลํงทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมากมาย 
อยํางไรก็ตาม ไมํอาจปฏิเสธได๎วํานักเดินทางทุกคนที่เยี่ยมชมวัตถุการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีพฤติกรรม
ด๎านสิ่งแวดล๎อมในเชิงบวก การศึกษากํอนหน๎านี้หลายชิ้นได๎เปิดเผยแล๎ววําพฤติกรรมของนักเดินทางอาจ
เปลี่ยนไปหลังจากเยี่ยมชมสถานที่ทํองเที่ยว ตัวแปรสี่ตัวที่ถือวํามีความส าคัญในการก าหนดความตั้งใจ
ของพฤติกรรมสิ่งแวดล๎อมที่รับผิดชอบ ได๎แกํ ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง คุณภาพการเดินทาง 
การรับรู๎คุณคํา และความพึงพอใจ การออกแบบ/ระเบียบวิธีวิจัยใช๎ วิธีส ารวจ กลุํมตัวอยํางการวิจัย
ประกอบด๎วยนักเดินทางที่เคยเยี่ยมชมสถานที่ทํองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่จ านวน
ผู๎ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 210 คน การวิเคราะห์ด๎วยแบบจ าลองสมการโครงสร๎าง (SEM) การค๎นพบ
ของงานวิจัยยืนยันวําทั้งห๎าสมมติฐานที่เสนอได๎รับการสนับสนุน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีสํวนอยํางชัดเจนใน
การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิดของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับ
กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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ภาพที่ 2.8 แสดงกรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์ข๎อที่ 5  
(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
การประชุมกลุํมยํอย  

(Focused Group Discussion) 
 

เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (SWOT analysis) 

1. จุดแข็ง  
2. จุดอํอน 
3. โอกาส 
4. อุปสรรค  

 

เพ่ือศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 1. ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
 2. ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม 
 3. ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นชุมชนต่อองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (5As) 
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions)  
2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  
3. การเข๎าถึง (Accessibility) 
4. กิจกรรม (Activities)   
5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว  
(Ancillary services) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นชุมชนต่อแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว
อย่างมีความรับผิดชอบของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
(7 Green) 
1. หัวใจสีเขียว (Green Heart 
2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 
3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 
4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 
5. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 
6. การบริการสีเขียว (Green Service) 
7. ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ตํ อ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม         
(Green Plus) 

ศึกษาและการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวสี
เขียวอย่างมีความรับผิดชอบของบ้านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง  
1. จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค  
(SWOT analysis) 
2. องค์ประกอบของการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน  
3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ 
รับผิดชอบ (7 Green) 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 (การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
ข๎อมูลทุติยภมูิและปฐมภูม ิ

 

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน สู่แหล่งท่องเท่ียวสีเขยีวอย่างมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม 
 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 2  
(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 

ข๎อมูลทุติยภมูิและปฐมภูม ิ

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 
 (การวิจัยเชิงปริมาณ) แบบสอบถาม  

(Questionnaire) ประชาชนในเขตพื้นที ่
 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 4 (การวิจัยเชิงคุณภาพ)  
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หนํวยงานภาครัฐ 

ผู๎ประกอบการภาคเอกชนและภาคชุมชนที่เกี่ยวข๎อง 
 

ภาพที่ 2.8 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว
อยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตัง
ใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง และ 5. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว
อยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช๎วิธีการศึกษาข๎อมูล แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) โดยการ
วิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) น าเป็นล าดับแรกโดยการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากการลงพ้ืนวิจัยที่ส ารวจและรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ ประกอบกับการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิจาก
การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบการทํองเที่ยวและวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และล าดับตํอไปคือการใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมประชากรคือ ประชาชนในชุน
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและใน
ประเด็นของแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรั ง เ พ่ือท าการวิ เคราะห์ผล ในขณะเดียวกันทางฝั่ งของหนํวยงานภาครัฐ 
ผู๎ประกอบการภาคเอกชนและภาคชุมชนที่เกี่ยวข๎องใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและบริบทพ้ืนที่ของการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุชมและแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในสามประเด็นคือ 1. จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT analysis) 2. องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน และ 3. แหลํงทํองเที่ยวสี
เขียวอยํางมีความ รับผิดชอบ (7 Green) และล าดับสุดท๎าย คือการใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) โดยการประชุมกลุํมยํอย (Focused Group Discussion) จากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
เพ่ือค๎นหาประเด็นข๎อเสนอแนะแนวทางทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํง

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 5  
(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
การประชุมกลุํมยํอย  

(Focused Group Discussion) 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 5  
(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
การประชุมกลุํมยํอย  

(Focused Group Discussion) 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 5  
(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
การประชุมกลุํมยํอย  

(Focused Group Discussion) 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 5  
(การวิจัยเชิงคุณภาพ) 
การประชุมกลุํมยํอย  

(Focused Group Discussion) 
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ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  

และวิธีการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ได๎ก าหนดการน าเสนอ ตามรายวัตถุประสงค์ ทั้งรูปแบบวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
อธิบายถึงขั้นตอนการวิจัยในแตํละขั้นตอนทั้ง 2 รูปแบบการวิจัย โดยแตํละวัตถุประสงค์ประกอบไป
ด๎วย หัวข๎อ 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 3. การตรวจสอบเครื่องมือ           
4. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และ 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล โดยมีรายละเอียดในการศึกษาวิจัยดังตํอไปนี้  

 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง   

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 จะใช๎รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีราย 
ละเอียด ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าทาง
ศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม 

 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
 แบบส ารวจภาคสนาม โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และใช๎เครื่องมือในการตรวจสอบ
องค์ประกอบการทํองเที่ยว ซึ่งผู๎วิจัยได๎น าแบบตรวจสอบทรัพยากรการทํองเที่ยว (Resource audit) 
ของกอดเฟรย์ เคอร์รี และคลาร์ค แจ๏คกี้ (GodfreyKerry. & Clarke Jackie. 2000: 64-71) มาปรับ
ใช๎ในการลงพื้นที่ภาคสนาม กล๎องถํายภาพ เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ที่จ าเป็น และขอข๎อมูลจาก
หนํวยงานตําง ๆ เพ่ือน าข๎อมูลดังกลําวมาใช๎ประกอบการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
 3. การตรวจสอบเครื่องมือ  
 ผู๎วิจัยได๎น าแบบตรวจสอบทรัพยากรการทํองเที่ยว (Resource audit) ของกอดเฟรย์ เคอร์รี 
และคลาร์ค แจ๏คกี้ (GodfreyKerry. & Clarke Jackie. 2000: 64-71) มาปรับใช๎ ประกอบกับข๎อมูล
จากหนํวยงานตําง ๆ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ และข๎อมูลทุติยภูมิ จากการลงพ้ืนที่วิจัยเพ่ือส ารวจ
องค์ประกอบการทํองเที่ยว (5As) ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ตามที่ได๎ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ 1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ            
2.ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม 3.ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างข้ึน แล๎วน ามาเรียบเรียงประเด็นข๎อมูล 
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 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
  ใช๎การเรียบเรียงประเด็นและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปผลและ
เขียนรายงานผลการศึกษา  
 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 2 จะใช๎รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีราย 
ละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าทาง
ศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม  
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 ใช๎เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล๎อมปัจจัยภายในและภายนอก SWOT 
Analysis เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งประกอบไปด๎วย 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได๎แกํ 1. จุดแข็ง 2. จุดอํอน 3. โอกาส และ 4. อุปสรรค  
 3. การตรวจสอบเครื่องมือ  
 ผู๎วิจัยใช๎เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล๎อมปัจจัยภายในและภายนอก 
Swot Analysis ประกอบกับข๎อมลูจากหนํวยงานตําง ๆ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่วิจัย และข๎อมูลทุติยจากการศึกษาข๎อมูลจาก
การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข๎อง โดยใช๎เครื่องมือ Swot Analysis เพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งประกอบไปด๎วย ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ได๎แกํ 1. จุดแข็ง 2. จุดอํอน 3. โอกาส และ 4. อุปสรรค 
  5. การวิเคราะห์ข๎อมูล แล๎วน ามาเรียบเรียงประเด็นข๎อมูล วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือจัดประเด็นในรูปแบบที่เหมาะสม  
 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 จะใช๎รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช๎
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมประชากรคือ ประชาชนในชุนเพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตํอองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและในประเด็นของแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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เพ่ือท าการวิเคราะห์ผล โดยมีรายละเอียดดังนี้      
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง       
 1.1 ประชากร         
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  จ านวน 6,866 คน ซึ่งอาศัย
อยูํในเขตพ้ืนที่ติดตํอกับบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งต าบลกังตังใต๎มีทั้งหมด 6 หมูํบ๎าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรในพ้ืนทีต่ าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง   
หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 
หมูํที่ 1 บ๎านทําเรือ 121 182 183 365 
หมูํที่  2 บ๎านควนมอง 277 551 567 1,118 
หมูํที่  3 บ๎านจุปะ 283 508 551 1,059 
หมูํที่  4 บ๎านเกาะเคี่ยม 573 1,112 1,147 2,259 
หมูํที่  5 บ๎านแตะหร า 274 548 512 1,060 
หมูํที่  6 บ๎านกันตังใต๎ 336 498 507 1,005 
รวม  1,864 3,399 3,467 6,866 

ที่มา :  องค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎ (2561)  
  

1.2 กลุํมตัวอยําง  
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎การเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม โดยก าหนดกลุํมตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํม
ตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตรของ
Taro Yamane (1973) อ๎างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2553) ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคํา
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับร๎อยละ ±5 ซึ่งตัวอยํางที่ได๎นั้น คณะผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก
ตัวอยําง ดังนี้          
   1. ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนของกลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ซึ่งได๎แกํ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และมีจ านวนทั้งหมด 6,866 คน 
(องค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎, 2561)        
  2. ก าหนดขนาดตัวอยํางในการศึกษาโดยใช๎การค านวณขนาดของกลุํมตัวอยํางและ
ได๎ใช๎สูตรการหาขนาดของกลุํมตัวอยํางแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% 
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ความผิดพลาดไมํเกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1973) อ๎างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2553) 
ดังนี้ 

   
 

      
   

โดย    คือ ขนาดของกลมตัวอยําง 

              คือ จ านวนหนํวยประชากร  

        คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ของกลุํมตัวอยํางเทํากับ  0.05   
 

สูตร   n  =    N 
       1 + N (e)² 

n  = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
N  = จ านวนประชากร 
e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ 0.05 

แทนคําสูตร  n  =  6,866 
       1 + 6,866 (0.05)² 

n  =  400 คน   
 

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
ในวัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 นี้ ผู๎ศึกษาวิจัยได๎ใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยแบบสอบถามใช๎กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง เพ่ือใช๎ในการเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามในลักษณะค าถามปลายปิด (Close-
ended Questions) และค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนน
ค าตอบจ านวน 5 ระดับ ตามมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) โดยใช๎วิธีของ Likert ซึ่งทั้ง
ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยใช๎ประเด็น ดังนี้     

สํวนที่หนึ่ง ด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอ
เดือน อาชีพ          
 สํวนที่สอง ความคิดเห็นของประชาชนในบ๎านเกาะเคี่ยมเกี่ยวกับองค์ประกอบการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) ได๎แกํ 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)  2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
3. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) 4. กิจกรรม (Activity) และ 5. บริการเสริมที่คนใน
ท๎องถิ่นเป็นผู๎จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary services)      
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 สํวนที่สาม ความคิดเห็นของประชาชนในบ๎านเกาะเคี่ยมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวสีเขียว 
(7Green) ได๎แกํ 1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) 2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics)     
3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 5. ชุมชนสีเขียว 
(Green Community) 6. บริการสีเขียว (Green Service) 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและ             
สิ่งแวดล๎อมสีเขียว (Green Plus)         

สํวนที่สี่  ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยว
สีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 โดยวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามนั้น คณะผู๎วิจัยได๎ก าหนดลักษณะคะแนน
แบํงออกเป็น 5 ระดับ มีการให๎คะแนนรวมแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ดังตํอไปนี้   

ระดับ 1  หมายถึง   ทํานเห็นด๎วยในระดับน๎อยที่สุด   
 ระดับ 2  หมายถึง  ทํานเห็นด๎วยในระดับน๎อย    
 ระดับ 3   หมายถึง   ทํานเห็นด๎วยในระดับปานกลาง   
 ระดับ 4  หมายถึง  ทํานเห็นด๎วยในระดับมาก    
 ระดับ 5  หมายถึง  ทํานเห็นด๎วยในระดับมากที่สุด  

เมื่อค านวณคําเฉลี่ยแล๎วน าคําที่ค านวณได๎นั้นมาเทียบเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎โดยถืออัตราการแปล
ผลความหมายของคําเฉลี่ย ดังนี้        
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความวํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความวํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความวํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความวํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความวํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับมากท่ีสุด 
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
ผู๎ศึกษาวิจัยศึกษาและด าเนินการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร๎าง

แบบสอบถามดังนี้ 
1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 
2. สร๎างแบบสอบถามในการวิจัยโดยพิจารณาถึงแนวคิดให๎ครอบคลุมถึง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ในลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) และค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนนค าตอบจ านวน 5 ระดับ ตาม
มาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) 
    3. น าแบบสอบถามให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิชํวยตรวจสอบความถูกต๎อง 
   4. ท าการปรับปรุงและแก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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   5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช๎กับกลุํมประชากรตัวอยํางโดยใช๎แบบสอบถามกับ
กลุํมตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ 10 ของแบบสอบถามฉบับจริงทั้งหมด คือ จ านวน 40 ชุด กับประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวใกล๎เคียงและมีชื่อเสียงท าให๎
ประชาชนสามารถให๎ข๎อมูลในการตอบแบบสอบถามและสามารถข๎อมูลไปปรับปรุงแก๎ไขตํอไป   
    6. หาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช๎สูตรวิธีการหาคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1990) เพ่ือทดลองหาความ
นําเชื่อถือของแบบสอบถาม  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล       
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือให๎ครอบคลุมความมุํงหมายของการวิจัยผู๎วิจัยจึงได๎ท าการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลดังนี้        
 ระยะที่ 1 ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง โดยผู๎วิจัยได๎
ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช๎แบบสอบถามปลายปิด 
โดยแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํมตัวอยํางท่ีท าการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด  
 ระยะที่ 2 ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บข๎อมูลแบบสอบถาม    
 ระยะที่ 3 ด าเนินเก็บรวบรวมแบบสอบถามใช๎เวลาประมาณ 3 เดือน    
 ระยะที่ 4 ท าการตรวจสอบข๎อมูลที่ได๎รับ ความถูกต๎องของการกรอกข๎อมูลในแบบสอบถาม 
พร๎อมกับลงรหัสในแตํละข๎อค าถามของแบบสอบถามทุกชุดเพ่ือเตรียมการกรอกข๎อมูลลงในโปรแกรม
ส าเร็จรูป และเก็บข๎อมูลเพ่ิมเติมในสํวนที่ไมํสมบูรณ์เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วนตามจ านวนที่
ก าหนด          
 ระยะที่ 5 น าข๎อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ และท าการสรุปผล    
 ระยะที่ 6 วิเคราะห์ด๎วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาวิจัย  
 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล        
 การวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นเป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะของการแจกแจงข๎อมูลของตัว
แปรโดยใช๎สถิติพรรณนาได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย (mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) โดยใช๎การน าเสนอด๎วยตาราง และพรรณนาข๎อมูลดังกลําว เพ่ืออธิบายและ
วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดยสถิติที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎สถิติ
แบบบรรยาย (Descriptive statistic) ได๎แกํ 
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 1. การหาคําร๎อยละ (Percentage) 

   
 

 
     

   เมื่อ     คือ คําร๎อยละของกลุํมตัวอยําง 

         คือ จ านวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ 

        คือ จ านวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 
 

2. การหาคําเฉลี่ย ( ̅) 

  ̅  
∑ 

 
 

เมื่อ   ̅  คือ คําเฉลี่ย 

          ∑   คือ ผลรวมทั้งหมดของคะแนน  

           คือ จ านวนกลุํมอยํางทั้งหมด  คําเฉลี่ย 
 
3. การหาคาสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 

          √
∑    ̅  

   

   

เมื่อ     คือ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              ̅    คือ คําเฉลี่ย 

          คือ คะแนนของแตํละบุคคล 

           คือ จ านวนกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แหล่ง
ท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง          
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 4 จะใช๎รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎าน
เกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในสามประเด็นคือ 1. จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT analysis) 2. องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน และ 3. แหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ รับผิดชอบ (7 Green) โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง       
 1.1 ประชากร ได๎ก าหนดประชากร ออกเป็น 3 กลุํม ดังนี้    
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  1) หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะ เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการใช๎วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได๎แกํ   
   - ตัวแทนจากองค์การสํวนบริหารต าบลกันตังใต๎     
   - ผู๎ใหญํบ๎านและผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม  
   - ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกันตัง   
   - ตัวแทนอาสาสมัครหมูํบ๎าน เชํน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อพปร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ภายในหมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง           
  2) ผู๎ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการใช๎วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได๎แกํ   
   - ผู๎ประกอบการร๎านขนมพ้ืนบ๎านหรือขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม  
   - ผู๎ประกอบการร๎านอาหารในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม  
   - ผู๎ประกอบการกระชังปูนิ่มในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม  
  3) ภาคชุมชนท๎องถิ่นที่เป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและเกี่ยวข๎องกับแนวทางการ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษา
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยการใช๎วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ได๎แกํ ปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าทางศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม    
 1.2 กลุํมตัวอยําง         
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ ได๎เลือกผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview) โดยการก าหนดกลุํมตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการภาคเอกชน และภาคชุมชนที่เป็นผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย และทั้ง 12 ทําน มีคุณสมบัติดังนี้      
   1. เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีความเชี่ยวชาญ และเคยมีประสบการณ์รํวมในการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในเขตพ้ืนที่ทํองเที่ยวชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ จังหวัด
ตรัง เชํน ผู๎ใหญํบ๎านและผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม และปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าทาง
ศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม       
   2. เป็นผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการใช๎และได๎ประโยชน์จากการสร๎างสาธารณูปโภคด๎าน
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนในในเขตพ้ืนที่ทํองเที่ยวชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
จังหวัดตรัง เชํน ตัวแทนจากองค์การสํวนบริหารต าบลกันตังใต ๎ผู๎ใหญํบ๎านและผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 
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บ๎านเกาะเคี่ยม ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกันตัง ตัวแทนอาสาสมัครหมูํบ๎าน เชํน 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อพปร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ภายในหมูํ 
4 บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง       
  3. เป็นตัวแทนหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยว     
เชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํามีความรับผิดชอบ ได๎แกํ ตัวแทนจากองค์การสํวน
บริหารต าบลกันตังใต๎ ผู๎ใหญํบ๎านและผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม ตัวแทนส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอกันตัง ตัวแทนอาสาสมัครหมูํบ๎าน เชํน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อพปร.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ภายในหมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง           
  4. เป็นหนํวยงานภาคเอกชนหรือผู๎ประกอบการธุรกิจที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับแนว
ทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํามีความรับผิดชอบ ได๎แกํ 
ผู๎ประกอบการร๎านขนมพ้ืนบ๎านหรือขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม ผู๎ประกอบการร๎านอาหารในเขตพ้ืนที่บ๎าน
เกาะเคี่ยม และผู๎ประกอบการกระชังปูนิ่มในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม    
   5. เป็นผู๎ให๎ความรํวมมือกับงานวิจัยด๎วยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลาจนกระทั่ง
งานวิจัยเสร็จลุลํวง และมีรายชื่อดังตํอไปนี้       
   
ตารางท่ี 3.2 จ านวนผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน 
1 ตัวแทนจากองค์การสํวนบริหารต าบลกันตังใต๎    1 
2 ผู๎ใหญํบ๎านเกาะเคี่ยม  1 
3 ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านเกาะเคี่ยม  2 
4 ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกันตัง   1 
5 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อพปร.) 1 
6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 1 
7 ผู๎ประกอบการร๎านขนมพ้ืนบ๎านหรือขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม  1 
8 ผู๎ประกอบการร๎านอาหารในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม   1 
9 ผู๎ประกอบการกระชังปูนิ่มในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม 1 
10 ปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าทางศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนที่บ๎าน

เกาะเคี่ยม 
2 

 รวม 12 
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 2. เครื่องมือในการวิจัย       
 วัตถุประสงค์ที่ 4 ใช๎แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบํงเป็น 3 กลุํม คือ 
หนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการภาคเอกชน และภาคชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยก าหนดประเด็นในกรณีศึกษา 3 ประเด็นดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและบริบทพ้ืนที่ปัจจัยภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) 

 2. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  
   3. การวิเคราะห์การทํองเที่ยวสีเขียว (7 Green) ได๎แกํ 1.หัวใจสีเขียว (Green 
Heart) 2.รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 3.แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green 
Attraction) 4.กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 5.ชุมชนสีเขียว (Green Community) 6.บริการสี
เขียว (Green Service) 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมสีเขียว (Green Plus)  
 3.  การตรวจสอบเครื่องมือ  
  1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 

2. สร๎างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยโดยพิจารณาถึงแนวคิดให๎ครอบคลุมถึงวัตถุ 
ประสงค์ของการศึกษา 
   3. น าแบบสัมภาษณ์ ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิชํวยตรวจสอบความถูกต๎องและแตํงตั้งผู๎ทรง 
คุณวุฒิ จ านวน 3 ทําน เพื่อตรวจสอบแบบสัมภาษณ์       

4. ท าการปรับปรุง และแก๎ไขแบบสัมภาษณ์ตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ 
  5. น าแบบสัมภาษณ์ ไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง    
  6. ปรับปรุงและแก๎ไขแบบสัมภาษณ์ภายหลังการทดลองให๎ได๎เครื่องมือวิจัยที่
สมบูรณ์ และชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจริง 
 4. การเก็บรวบรมข๎อมูล         

ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู๎วิจัยได๎ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อท าให๎ผลการศึกษามีความถูกต๎อง เที่ยงตรง เชื่อถือได๎ไว๎ 3 ประเด็น ได๎แกํ  

  1. การตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงด๎านข๎อมูลวํามีความครบถ๎วน มีความ
พอเพียงของข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา เพ่ือท าให๎ผู๎วิจัยมีข๎อมูล หลักฐานสนับสนุนอยํางเพียงพอที่
สมบูรณ์เป็นรูปธรรมในการสรุป โดยบํงชี้สถานที่จะน าไปสูํการพรรณนา อธิบายสถานการณ์ การ
ด าเนินการและวิเคราะห์หาข๎อสรุปหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อกับผลการศึกษาตามประเด็นที่วิเคราะห์ที่
เชื่อถือได๎    
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  2. การตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงในการสรุปและตีความข๎อมูล ผู๎วิจัยจะ
ด าเนินการโดยประมวลข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร และการจดบันทึกผลสัมภาษณ์มา
เขียนอธิบายสถานการณ์อยํางเป็นรูปธรรม พร๎อมทั้งจัดท าข๎อมูลผลสรุปการศึกษาและน าข๎อมูลที่ได๎
จากการตีความนี้ไปท าการสอบถามแหลํงข๎อมูลได๎อีกครั้งหนึ่งในระหวํางการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือยืนยัน
ความถูกต๎องของผลวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษา   

3. การตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงตามกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยพยายาม
รวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับตัวชี้วัดตําง ๆ อยํางสมบูรณ์ครบถ๎วน เพ่ือน าไปสูํแนวทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 ใช๎การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎
ข๎อมูลคนส าคัญ จากนั้นเป็นขั้นตอนในการน าข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ การส ารวจ มาก าหนดประเด็น
ในการประชุมกลุํมยํอยเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยว  
สีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่  5 เพื่อแนวทางการพัฒนาการ        
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ้าน
เกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 5 จะใช๎รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการโดยการ
ประชุมกลุํมยํอย (Focused Group Discussion) จากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือค๎นหาประเด็น
ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง     

การประชุมกลุํมยํอย ผู๎วิจัยจะเชิญผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การทํองเที่ยวโดยชุมชน การทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ และบริบทพ้ืนที่ของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มาประชุมเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการเพ่ือน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 
กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยน าข๎อมูลจากการประชุม         
กลุํมยํอยมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามข๎อสรุปของวงประชุมกลุํมยํอย และน าผล
ดังกลําวมาสังเคราะห์ วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) จากปรากฏการณ์ตีความกับแนวคิด
และทฤษฎี เพ่ือน าไปสูํแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว
อยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางสรุประเบียบวิธีวิจัย  

วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เพ่ือศึกษา
ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศของ
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐม
ภูมิ และข๎อมูลทุติยภูมิ 
จากการลงพ้ืนที่วิจัยเพื่อ
ส ารวจองค์ประกอบการ
ทํองเที่ยว (5As) 

ประชาชน ใน เขต
พ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

ใ ช๎ ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง
ประเด็นและวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือสรุปผล
และเขียนรายงานผล
การศึกษา 

2. เพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลปฐม
ภูมิจากการลงพ้ืนที่วิจัย 
และข๎อมูลทุติยภูมจิาก
การศึกษาข๎อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัย เอกสารที่
เกี่ยวข๎อง โดยใช๎เครื่องมือ 
Swot Analysis 

ประชาชน ใน เขต
พ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

การวิ เคราะห์ข๎อมูล 
แล๎วน ามาเรียบเรียง
ป ร ะ เ ด็ น ข๎ อ มู ล 
วิ เคราะห์ เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 
เ พ่ื อ จั ดป ร ะ เ ด็ น ใ น
รูปแบบที่เหมาะสม 

3. เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยม ต าบล
กันตงัใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช๎แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลโดย
ก าหนดกลุํมตัวอยํางด๎วย
วิธีการสุํมตัวอยํางแบบ
สะดวก (Convenience 
Sampling) 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง จ านวน 400 
คน 

การวิเคราะห์เพ่ือ
แสดงลักษณะของการ
แจกแจงข๎อมูลของตัว
แปรโดยใช๎สถิติ
พรรณนาได๎แกํ คําร๎อย
ละ คําเฉลี่ย (mean) 
และคําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) โดย
ใช๎การน าเสนอด๎วย
ตาราง และพรรณนา 
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วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์แหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยําง
มีความรับผิดชอบของ
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

บุคลากรใน
หนํวยงานภาครัฐ 
ผู๎ประกอบการ
ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชนที่เป็นผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย 
จ านวน 12 คน 

การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content 
Analysis) และน าผล
ดังกลําวมาสังเคราะห์ 
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
(Critical Analysis) 
เพ่ือสรุปข๎อมูลที่ได๎
จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎
ข๎อมูลคนส าคัญ 
จากนั้นเป็นขั้นตอนใน
การน าข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การส ารวจ 
มาก าหนดประเด็นใน
การประชุมกลุํมยํอย 

5. เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน สูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยําง
มีความรับผิดชอบ 
กรณีศึกษาบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการโดยการประชุม
กลุํมยํอย  

บุคลากรใน
หนํวยงานภาครัฐ 
ผู๎ประกอบการ
ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชนที่เป็นผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย 
จ านวน 12 คน 

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 
ตามข๎อสรุปของวง
ประชุมกลุํมยํอย และ
น าผลดังกลําวมา
สังเคราะห์ วิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ (Critical 
Analysis) จาก
ปรากฏการณ์ตีความ
กับแนวคิดและทฤษฎี 
เพ่ือน าไปสูํแนว
ทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน สูํแหลํง
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วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทํองเที่ยวสีเขียวอยําง
มีความรับผิดชอบ 
กรณีศึกษาบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง คณะผู๎วิจัยน าเสนอ
ผล การวิเคราะห์ข๎อมูล ดังตํอไปนี้        

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง          

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตัง
ใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (SWOT Analysis)       

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง       
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง      
 ตอนที่ 5 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยว           
สีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 
ผลการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 
 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 ใช๎รูปแบบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผล
การศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรังซึ่งสามารถเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว (Attractions) ได๎โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยมุํงเน๎น
การศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม จากการศึกษาพบวํามี 3 ประเภทมี่ส าคัญ 
ได๎แกํ  1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ  2. ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมและ 3. ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น 
น าเสนอในรูปแบบตาราง รายละเอียดดังตารางที่ 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 การส ารวจทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม 

ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ 
ทรัพยากรเชิง
วัฒนธรรม 

ทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างข้ึน 

ปุาชายเลน    
ทางเดินศึกษาปุาชายเลน    
คลองเกาะเคี่ยม    
คลองแตะหร า    
วิถีชีวิตมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม     
อาหารและขนมมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม    
ขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม    
สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า    
ทําเรือบ๎านเกาะเคี่ยม    
กระชังปลา-กระชังปูนิ่ม-กระชังหอย    
การท าประมงพ้ืนบ๎าน    
มัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม    

ข๎อมูลดัดแปลงจาก : องค์การบริหารสํวนต าบลกันตังใต๎, ผู๎ใหญํบ๎านเกาะเคี่ยม, อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 

 
 จากตารางแสดงทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยมจะแบํงได๎ทั้งหมด 3 ด๎านด๎วยกัน
ประกอบด๎วย            

1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสิ่งแวดล๎อมที่คํอนข๎างปลอด
การรบกวนจากมนุษย์ในรูปแบบของธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติมักมีลักษณะของปริมาณความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายของภูมิประเทศในหลายระบบนิเวศ ในหมูํบ๎านเกาะเคี่ยมก็
จะประกอบด๎วย             
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1.1 ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยมและทางเดินศึกษาปุาชายเลนที่มีลักษณะทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ าทะเลทํวมถึงของประเทศในแถบภูมิภาคเขตร๎อนสํวน
เขตเหนือหรือใต๎เขตร๎อน  

 

ภาพที่ 4.1 ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยม 
    
   1.2 คลองเกาะเคี่ยมและคลองแตะหร าที่ตั้งอยูํขนาบหมูํบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งคลอง          
แตะหร าอยูํบริเวณทางตะวันออกของบ๎านเกาะเคี่ยม โดยเป็นเขตติดตํอกับหมูํที่ 5 บ๎านแตะหร า ต าบล
กันตังใต๎ ซึ่งมีปุาคลองแตะหร าและปุาชายเลนเกาะเหลาต าอยูํในบริเวณเดียวกัน สํวนคลองเกาะเคี่ยมนั้น
ตั้งอยูํบริเวณทางตะวันตกของบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ท าการประมงพ้ืนบ๎านและเป็น
ทางออกคมนาคมสูํแมํน้ ากันตังและทะเลอันดามัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ภาพที่ 4.2 แผนที่คลองแตะหร าและคลองเกาะเคี่ยม 
ที่มา : https://www.google.com/maps/place/7%C2%B019'41.6%22N+99%C2% 

B031'36.6%22E/@7.327916,99.522428,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4fbbdda32c0edfc2!8m
2!3d7.3282139!4d99.5268271?hl=en-US (2561) 

 

 

ภาพที่ 4.3 คลองแตะหร า 

https://www.google.com/maps/place/7%C2%B019'41.6%22N+99%C2%25
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ภาพที่ 4.4 คลองเกาะเคี่ยม 
 
 2. ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น วัตถุทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตก
ทอดมายาวนานของมนุษย์ เชํน ศิลปกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน รวมถึงวัฒนธรรม
ที่จับต๎องไมํได ๎โดยบ๎านเกาะเคี่ยมมีทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมที่ประกอบด๎วย     
  2.1. การท าประมงพ้ืนบ๎าน การประมงเพ่ือยังชีพหรือประมงขนาดเล็ก โดยทั่วไปใช๎เรือ
ขนาดเล็ก เชํน เรือพ้ืนบ๎าน เป็นต๎น ปัจจุบันสํวนใหญํจะติดเครื่องยนต์เข๎าไปด๎วย ท าการประมงโดยใช๎
เครื่องมือประมง เชํน แหหรือเบ็ดแบบงําย ๆ ประมงพ้ืนบ๎านเป็นการประมงเพ่ือยังชีพ หาอาหาร สร๎าง
รายได๎ และกํอให๎เกิดการสร๎างงานในท๎องถิ่น ซึ่งปริมาณการจับสัตว์น้ า โดยบ๎านเกาะเคี่ยมมีการประมง 
เชํนการออกเรือหาสัตว์ปุาทะเลตําง ๆ เชํน กุ๎ง หอย ปู ปลา เพ่ือน ามาด ารงชีวิตประจ าวันจากการขาย
และน ามารับประทาน  
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ภาพที่ 4.5 การท าประมงพ้ืนบ๎านในชุนชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 เรือท่ีใช๎ส าหรับการท าประมงพ้ืนบ๎านของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
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ภาพที่ 4.7 เรือท่ีใช๎ส าหรับการการท าประมงพ้ืนบ๎านของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 

  2.2. มัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม ค าวํา มัสยิด เป็นค าภาษา

อาหรับแปลวํา สถานที่กราบ ชาวมุสลิมในแตํละชุมชนจะสร๎างมัสยิดขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรม

ทางศาสนา อันได๎แกํการนมาซ และการวิงวอน การปลีกตนเพ่ือบ าเพ็ญตบะ หาความสันโดษ นอกจากนี้

มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอนอัลกุรอาน และศาสนา สถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ท าบุญเลี้ยง 

สถานที่ท าพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู๎สัญจรผู๎ไร๎ที่พ านัก โดยที่จะต๎องรักษามารยาทของมัสยิด เชํน

การไมํคละเคล๎าระหวํางเพศชายและหญิง การกระท าที่ขัดกับบทบัญญัติห๎ามของอิสลาม เป็นสถานที่ที่มี

ความส าคัญของศาสนาอิสลาม ใช๎ส าหรับการปฏิบัติภารกิจทางศาสนา มัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม มีทั้งหมด 3 

หลังด๎วยกัน โดยจะมีมัสยิดที่จดทะเบียนทั้งหมด 2 หลัง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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ภาพที่ 4.8 มัสยิดใหญํหรือมัสยิดมูญาฮีดีน 

 

ภาพที่ 4.9 มัสยิดซุ๎นกอตุ๎ลวะฮ์ดะห์ 
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    2.3 วิถีชีวิตมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม ชาวบ๎านในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมนิยมประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข๎องกับทะเลหรือประมงพ้ืนบ๎าน และใช๎เรือหางยาวเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ สํวนชาวบ๎าน
ในชุมชนที่ไมํชอบการท างานในทะเล มักจะท าสวนยาง ท าไรํ ปลูกปาล์มน้ ามัน พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เชํน 
แพะ ไกํ และวัว และเลี้ยงกุ๎งกุลา เลี้ยงปลาและปูในกระชัง เลี้ยงปูนิ่ม สํวนประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
เชํน พิธีการเข๎าสุนัตหรือที่ชาวบ๎านเรียกกันติดปากวําการวําเป็นแขก วันอีดหรือวันอารีรายอในศาสนา
อิสลาม วันอีดี้ลฟิตริ และวันอีดี้ลฮัฎฎา 

 

 

ภาพที่ 4.10 วิถีการชํวยกับอาหารในงานบุญของมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม  
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ภาพที่ 4.11 วิถีการชํวยกับอาหารในงานบุญของมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม  

 

 

ภาพที่ 4.12 การเข๎าพิธีสุนัต บ๎านเกาะเคี่ยม 
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  2.4 อาหารและขนมมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม ด๎วยศาสนาอิสลามจะมีบทบัญญัติในการกิน
อยูํชัดเจน แตํศาสนากลับไมํได๎เป็นตัวก าหนดวัฒนธรรมอาหารแตํอยํางใด เพราะวัฒนธรรมอาหารเป็น
เรื่องที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยตําง ๆ ทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ วัตถุดิบในท๎องถิ่น 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผํานการสงครามและการค๎าขาย ที่ท าให๎อาหารเปลี่ยนหน๎าตาและรสชาติ
ไปจากต๎นก าเนิดมากมายมหาศาล โดยเฉพาะในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมนั้นมีเอกลักษณ์ของอาหารและ
วัฒนธรรมการกินท่ีมีชื่อเสียงระดับจังหวัด เพราะในจังหวัดตรัง เมื่อเอํยถึงบ๎านเกาะเคี่ยมจะเป็นที่รู๎กันวํา
จะมีอาหารและขนมอรํอยเลื่องชื่อ เชํน ปูนิ่มเกาะเคี่ยม โดยมีการน าไปตั้งชื่อเป็นร๎านอาหารที่รู๎จักและมี
ชื่อเสียงในจังหวัดตรัง คือ ร๎านปูนิ่มเกาะเคี่ยม ซึ่งมีเอกลักษณ์คือ อาหารอัตลักษณ์ท๎องถิ่นที่ใช๎วัตถุดิบใน
ท๎องถิ่น คือ ปูนิ่ม  

   สํวนขนมที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นขนมที่ใช๎ในเทศกาลวันสารทเดือนสิบของประชาชนที่
นับถือศาสนาพุทธในภาคใต๎ คือ ขนมลา หรือขนมลาเคาะ หรือในการตั้งชื่อตามรูปลักษณ์ของขนม คือ 
ขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยว เป็นสินค๎าชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ในอดีตขนมลาจะมีการผลิต
เพ่ือจ าหนํายในชํวงเทศกาลวันสารทเดือนสิบ หรือชํวงเทศกาลท าบุญทั่วไปเทํานั้น แตํปัจจุบันขนมลาจะมี
การผลิตเพ่ือจ าหนํายตามร๎านค๎าทั่วไปตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะร๎านขายกาแฟ เพราะขนมลามีความกรอบ 
หอม มัน และอรํอยซ่ึงวัยคุณปูุ คุณยํา เลําให๎ฟังวําถ๎าต๎องการทานขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์
เสี้ยวให๎อรํอย ต๎องใสํมะพร๎าวขูด โรยด๎วยน้ าตาล คลุกเคล๎ากับขนมลา แล๎วทานควบคูํกับโกปี้ (กาแฟ
โบราณ) จะท าให๎ อ่ิมและอรํอยมากวําเดิม ปัจจุบันมีการรวมกลุํมขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์
เสี้ยว ตั้งอยูํตรงข๎ามที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านบ๎านเกาะเคี่ยม หมูํที่ 4 ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ซึ่งมีนิยามของขนมวํา “เส๎นใยแปูงไหลผํานรูกะลา ภูมิปัญญาสร๎างคุณคําจากอดีตสูํปัจจุบัน” (องค์การ
บริหารสํวนต าบลกันตังใต๎, 2561) ซึ่งการท าขนมลาเคาะ เป็นวิถีชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม ที่มีจัดจ าหนําย
อยูํในชุมชน จ านวน 2 ร๎าน จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่ต๎องอนุรักษ์ไว๎ และมีกรรมวิธีในการท าไมํ
เหมือนกับสถานที่อ่ืน ๆ เพราะการเคาะจะใช๎กะลาเป็นสํวนประกอบและมีขนมมุสลิมอ่ืน ๆ เชํน ขนมดอก
โดน ขนมเบซัมหรือขนมดีซัม เป็นต๎น  
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ภาพที่ 4.13 ร๎านอาหารเช๎า ชื่อร๎านเข๎าทําคาเฟุแอทเกาะเคี่ยม 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 การท าขนมลาเคาะ 
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ภาพที่ 4.15 การท าขนมลาเคาะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 ขนมลาเคาะ 
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ภาพที่ 4.17 ขนมลาเคาะและขนมดีซัม 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 การท าขนมดีซัม 
 



 
 

127 

 
 

ภาพที่ 4.19 การท าขนมดอกโดน 
 

  
 

ภาพที่ 4.20 อาหารและขนมมุสลิม 
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3. ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น สิ่งแวดล๎อมทางสังคมที่มนุษย์เสริมสร๎างขึ้นโดยใช๎กลวิธีสมัยใหมํ 
ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เชํน เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ ฝนเทียม เขื่อน บ๎านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุอ่ืน ๆ ได๎แกํ อาหาร 
เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย คํานิยม และสุขภาพอนามัย       

3.1 สะพาน เกาะเคี่ยม-แตะหร า โครงสร๎างที่เชื่อมตํอระหวํางฝั่งส าหรับข๎ามหุบเขา 
แมํน้ า ถนน ทางรถไฟ หรือพ้ืนน้ าตําง ๆ  การออกแบบความสูงของสะพาน จะขึ้นอยูํกับสิ่งกีดขวาง
ด๎านลําง รวมถึงการจราจรด๎านลําง (เชํน รถ เรือ สามารถผํานได๎) การกํอสร๎างสะพานมีจุดประสงค์เพ่ือให๎
การสัญจรมีการตํอเนื่องระหวํางทางที่มีการสร๎างไว๎แล๎ว โดยสะพานบ๎านเกาะเคี่ยมเป็นสะพานที่เชื่อมตํอ 
2 หมูํบ๎านคือ บ๎านเกาะเคี่ยมและบ๎านแตะหร า 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า 

  3.2 ทําเรือบ๎านเกาะเคี่ยม เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกพาณิชย์ทางทะเลซึ่งอาจมีทําเทียบ

เรือตั้งแตํหนึ่งแหํงขึ้นไปที่เรือสามารถเทียบเพ่ือบรรจุและปลํอยผู๎โดยสารและสินค๎า ปกติทําเรือตั้งอยูํที่

ชายฝั่งทะเลหรือชะวากทะเล โดยบ๎านเกาะเคี่ยมในอดีตจะมีการสัญจรใช๎เรือเพ่ือการพาณิชย์ทางทะเล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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และการคมนาคมขนสํงไปหมูํเกาะตําง ๆ แตํปัจจุบันใช๎เฉพาะการพาณิชย์ทางทะเลเทํานั้น เนื่องจากมีการ

ขุดดินถมคลองจึงท าให๎น้ าตื้นจึงไมํเหมาะกับการคมนาคม 

 

 
 

ภาพที่ 4.22 ทําเรือของบ๎านเกาะเคี่ยม 
 

 

ภาพที่ 4.23 ลักษณะของน้ าของบ๎านเกาะเคี่ยม 
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   3.3 กระชังเลี้ยงปลา-กระชังเลี้ยงปูนิ่ม-กระชังเลี้ยงหอย การเลี้ยงสัตว์น้ ากรํอยในกระชัง
ก าลังเป็นอาชีพที่ส าคัญของชาวบ๎านในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม เพราะเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ ท าให๎ชาวบ๎าน
มีโอกาสทางด๎านเศรษฐกิจ และทั้งนี้ยังได๎รับความนิยมและสนใจเป็นอยํางมากเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์น้ า
กรํอยในกระชังจะให๎ผลผลิตสูงและลงทุนต่ า และขั้นตอนการเลี้ยงเป็นไปโดยงํ าย สํวนคุณภาพของน้ าก็
ดีกวําเพราะมีการถํายเทน้ าตลอดเวลา ปริมาณน้ ามีเพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล การเลี้ยงด๎วยวิธีนี้ยัง
เหมาะสมกับทุกสภาพท๎องที่ทั้งน้ าตื้นและน้ าลึก การเลี้ยงในกระชังนั้นสะดวกตํอการท าความสะอาด
กระชัง เพราะน้ าในกระชังมีการหมุนเวียนถํายเทอยูํตลอดเวลา จึงไมํจ าเป็นต๎องดูแลมาก ปริมาณน้ ามี
เพียงพอสามารถเลี้ยงได๎ตลอดทั้งฤดูกาลโดยมีอาหารธรรมชาติอยํางอุดมสมบูรณ์  ซึ่งในชุมชนบ๎านเกาะ
เคี่ยมมีการเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือจ าหนํายที่หลากหลา เชํน ปลา ปูด า ปูนิ่มและหอย  
 

 
 

ภาพที่ 4.24 ปูด าในกระชัง  
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ภาพที่ 4.25 ปูนิ่มแชํแข็ง 
 

 
 

ภาพที่ 4.26 กระชังปลา 
ที่มา: กันตังบ๎านเรา–kantangbanrao 
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ภาพที่ 4.27 กระชังปูนิ่ม 
ที่มา: กันตังบ๎านเรา–kantangbanrao 

 

 
 

ภาพที่ 4.28 กระชังเลี้ยงหอย 
ที่มา: กันตังบ๎านเรา-kantangbanrao 
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ภาพที่ 4.29 หอยนางรม 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง (SWOT Analysis)  
 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ข๎อที่ 2 ใช๎รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ
การศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ใช๎เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล๎อมปัจจัยภายในและภายนอก 
Swot Analysis เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ซึ่งประกอบไป
ด๎วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได๎แกํ 1. จุดแข็ง 2. จุดอํอน 3. โอกาส และ 4. อุปสรรค โดยเก็บ
รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่วิจัย และข๎อมูลทุติยจากการศึกษาข๎อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรม งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข๎อง โดยผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) ของบ๎านเกาะเคี่ยม น าเสนอในรูปแบบตาราง 4.2 ดังนี้  
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (SWOT Analysis)   

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บ๎านเกาะเคี่ยมมีทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายของภูมิประเทศ 
2. ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยม ที่มีลักษณะ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีน้ าทะเลทํวมถึงของประเทศ ในแถบ
ภูมิภาคเขตร๎อนสํวนเขตเหนือหรือใต๎เขตร๎อน 
3. บ๎านเกาะเคี่ยมมีวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 
เนื่องด๎วยสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม จึงท าให๎
การด ารงชีวิตของชุมชน จะเป็นในทางศาสนา
อิสลามเป็นสํวนใหญํ เชํน การแตํงกายที่ถูกหลัก
ทางศาสนาอิสลาม การรับประทานอาหารที่ถูก
หลักฮาลาล 
4. บ๎านเกาะเคี่ยมมีทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม วัตถุ
ทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมายาวนานของ
มนุษย์ เชํน ศิลปกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน 
5. บ๎านเกาะเคี่ยมมีการท าประมงพ้ืนบ๎านที่
สามารถหาได๎อยํางงํายด๎าย เนื่องจาก บ๎านเกาะ
เคี่ยม มีน้ าคลองที่อยูํรอบบริเวณบ๎านเกาะเคี่ยม 
แตํสามารถเดินทางได๎สะดวก จึงท าให๎มีความ
สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
6. บ๎านเกาะเคี่ยมมีการท าขนมลา เป็นขนมลา
เคาะ วิถีชุมชนในการท าขนมลาเคาะ โดยเป็น
การท าขนมลาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของบ๎านเกาะเคี่ยม น าไปสูํความโดดเดํนในเรื่อง

1. บ๎านเกาะเคี่ยมเป็นหมูํบ๎านที่มีพ้ืนที่อยูํใน
อาณาเขตบริเวณการปกครองของกรมเจ๎าทํา จึง
ยากแกํการข้ึนทะเบียนแหลํงทํองเที่ยวและการ
บริหารจัดการ 
2. บ๎านเกาะเคี่ยมยังขาดการมีสํวนรํวมเพ่ือการ
พัฒนาพื้นที่ทํองเที่ยวแบบเป็นรูปธรรม 
3. ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมยังไมํมีกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวทีชัดเจนในมิติของการการทํองเที่ยวสี
เขียว 
4. บ๎านเกาะเคี่ยมยังขาดผู๎น าและการรวมกลุํม
สมาชิกท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการการทํองเที่ยว 
5. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร๎างพ้ืนฐานยัง
ไมํครบถ๎วนและขาดความมั่นคง เชํน ปัญหาไฟฟูา
ขัดข๎อง น้ าเสีย ซึ่งอาจสํงผลตํอการด าเนิน
กิจกรรมทางการทํองเที่ยวในอนาคต 
6. ระบบน้ าประปายังไมํเพียงพอตํอการอุปโภค
บริโภคส าหรับคนในชุมชน ซึ่งอาจสํงผลตํอการ
ด าเนินกิจกรรมทํองเที่ยวบางอยําง 
7. การด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวมีอุปสรรค
เนื่องด๎วยสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ชุมชนสํวนใหญํ ไมํสามารถข้ึนทะเบียนตําง ๆ ได๎ 
เนื่องจากอยูํในการปกครองของกรมเจ๎าทํา ซึ่งอยูํ
ต๎องมีการขออนุญาตในการท ากิจกรรมทุกครั้ง 
8. ยังขาดการประชาสัมพันธ์และยังไมํเป็นที่รู๎จัก
ของนักทํองเที่ยว 
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วัฒนธรรมของชุมชน 
7. บ๎านเกาะคี่ยมเป็นหมูํบ๎านที่มีวัฒนธรรมที่เน๎น
ไปในด๎านศาสนาอิสลาม และสร๎างความเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน ฯลฯ 
8. บ๎านเกาะเคี่ยมมีทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม 
เทศกาลท๎องถิ่น งานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 
ได๎แกํ ประเพณีเข๎าสุนัตหมูํ รวมไปถึงวันอีดหรือ
วันอารีรายอในศาสนาอิสลาม วันอีดี้ลฟิตริ และ
วันอีดี้ลฮัฎฎา 
9. บ๎านเกาะเคี่ยมมีทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้นที่
งดงามและมีความส าคัญกับชุมชน ได๎แกํ สะพาน 
เกาะเคี่ยม-แตะหร า เป็นสะพานที่เชื่อมตํอ 2 
หมูํบ๎านคือ บ๎านเกาะเคี่ยมและบ๎านแตะหร า และ
ทําเรือบ๎านเคี่ยม เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
พาณิชย์ทางทะเล 
10. คนในชุมชนมีพร๎อมรํวมมือการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมควบคูํไปกับการ
อนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 
11. ชุมชนมีความเข๎มแข็งในการพัฒนาชุมชน
ทํองเที่ยว 
12. บ๎านเกาะเคี่ยมมีจิตอาสาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน
บ๎านเกาะเคี่ยม เชํน จิตอาสาพิทักษ์ในการเข๎า
คํายเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวกับอนุรักษ์สอน
ให๎กับคนในชุมชนได๎ศึกษาหรือได๎เรียนรู๎ 
13. บ๎านเกาะเคี่ยมมีองค์ความรู๎ที่สามารถน ามา
ตํอยอดทางด๎านการทํองเที่ยวได๎ เชํน การสอนท า
ขนมลาให๎กับผู๎ที่มาศึกษาวิถีชีวิตชุมชน 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กลุํมจิตอาสาเข๎ามาเพ่ือท ากิจกรรมและพัฒนา
สถานที่การศึกษาให๎กับคนในชุมชน 
2. หนํวยงานภาครัฐเข๎ามาให๎การสนับสนุนในการ
เรียนรู๎วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิม 
ชาวไทยเชื้อสายจีน 
3. มีโครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวชุมชน
ในสํวนของปุาชายเลน และการอนุบาลสัตว์น้ า 
การท าการประมง  
4. มีโครงการเก่ียวกับการให๎ความรู๎และสํงเสริม
การปลูกปุาชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และ
สร๎างสิ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
5. มีโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนใน
ด๎านตําง ๆ และมีแนวโน๎มที่จะมีโครงการเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ   
6. ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือตํอยอดในด๎าน
การทํองเที่ยวในยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
จงัหวัดตรัง 
7.แนวโน๎มพฤติกรรมนักทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นเรื่อง
สิ่งแวดล๎อมและการเป็นสํวนหนึ่งในการพัฒนา
อยํางยั่งยืน 

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ าที่ใช๎ในการอุปโภค 
บริโภคในพื้นที่ 
2. ระบบสาธารณูปโภคประปาและไฟฟูาที่ต๎อง
อาศัยการบริหารจัดการจากทางหนํวยงานภาครัฐ 
3. การประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวจาก
สํวนกลางมีน๎อยมาก  
4. เส๎นทางคมนาคมเชื่อมตํอจากภายนอกขาด
การปรับปรุงซํอมแซมต๎องรองบประมาณ
สนับสนุนจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
5. ปัญหาด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อันเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ 
ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอความปลอดภัยส าหรับ
นักทํองเที่ยวและภาพลักษณ์การทํองเที่ยว 
 

 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมเพ่ือทราบจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 

และอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ พบวํา          

1. จุดแข็ง บ๎านเกาะเคี่ยมมีจุดแข็งในด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถน ามาพัฒนาตํอยอดเพ่ิมคุณคําและมูลคําในด๎านการทํองเที่ยวได๎ รวมถึงสามารถพัฒนากิจกรรม
การทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับทรัพยากรการทํองเที่ยวที่โดดเดํนได๎ ทั้งในแงํของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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รวมถึงทรัพยากรการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมด๎านวิถีชีวิตชุมชน ด๎านอาหาร และยังมีทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวที่มนุษย์สร๎างข้ึนที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอยําง สะพาน การประกอบอาชีพประมง แตํ
ต๎องมีการพัฒนาเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวในอนาคต ที่สามารถสร๎างเป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชน จึงเป็น
สามารถสํงผลให๎หนํวยงานภาครัฐ เข๎ามาและพัฒนาชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชนที่
มีอัตลักษณ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมและอาหารพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่โดดเดํน  

2. จุดอํอน จากการศึกษาพบวํา เป็นประเด็นของทรัพยากรบุคคล ขาดคนท างานรับผิดชอบใน
การจัดการการทํองเที่ยว ขาดผู๎น า และยังขาดการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ประกอบกับท าเลที่ตั้งอยูํใน
เขตพ้ืนที่ของกรมเจ๎าทําซึ่งสํงผลให๎การพัฒนาเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวเป็นไปอยํางล าบาก รวมถึง
โครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวที่ต๎องมีการพัฒนา และกิจกรรมทางการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศยังไมํเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงยังขาดการประชาสัมพันธ์และยังไมํเป็นที่รู๎จักของ
นักทํองเที่ยว        

3. โอกาส จากการศึกษาพบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีโอกาสในการพัฒนามาก เนื่องจากมีโครงการ
พัฒนาและงบประมาณในการพัฒนาจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาชํวยสนับสนุนจัดการพัฒนา
พ้ืนที่ รวมถึงยังมีการเข๎ามาท ากิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ในมิติตําง ๆ จากกลุํมจิตอาสาภายนอก และที
ส าคัญพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยมถูกก าหนดให๎เป็นพ้ืนที่พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง นับวําเป็นโอกาสที่
ดีมากที่จะสํงเสริมด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ตํอไป    

4. อุปสรรค จากการศึกษาพบวํา เป็นปัญหาภาพรวมของพ้ืนที่ที่อาจสํงผลทางอ๎อมตํอการพัฒนา
พ้ืนที่ทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม และเป็นปัญหาที่ต๎องรอการแก๎ไขจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ 
ปัญหาการขาดแคลนน้ าที่ใช๎ในการอุปโภค ระบบสาธารณูปโภคประปาและไฟฟูา  การประชาสัมพันธ์
แหลํงทํองเที่ยวจากสํวนกลางมีน๎อยมาก เส๎นทางคมนาคมเชื่อมตํอจากภายนอก และปัญหาด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอความปลอดภัยส าหรับนักทํองเที่ยวและภาพลักษณ์
การทํองเที่ยว 
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ผลการศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 ใช๎รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช๎แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมประชากรคือ ประชาชนในชุนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ตํอองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนและในประเด็นของแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรั ง โดยแบํงผลการศึกษา
ออกเป็น 3 สํวนคือ  
 1. ผลศึกษาขอ๎มูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 
 2. ผลศึกษาความคิดเห็นชุมชนตํอองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎าน เกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (5As) ประกอบด๎วย 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) 2. สิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenities) 3. การเข๎าถึง (Accessibility) 4. กิจกรรม (Activities) 5. การให๎ 
บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services)  
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชนตํอแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (7 Green) ประกอบด๎วย 1. หัวใจสีเขียว (Green Heart 
2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction)         
4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 5. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 6. การบริการสีเขียว 
(Green Service) 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) 
 4. ผลการศึกษาข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุํมตัวอยํางประชาชนในพ้ืนที่ที่มีตํอองค์ประกอบของ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  (5As) และตํอ
แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
(7 Green) โดยมีผลการศึกษาดังตํอไปนี้ 
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1. ผลการศึกษาข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประชาชนในพ้ืนที่ โดยจ าแนกตามข๎อมูล
ประชากรศาสตร์ ที่มีข๎อมูลเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ จากกลุํมตัวอยําง
ทั้งหมด 400 คน และสามารถจ าแนกเป็นตามข๎อมูล ดังตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.3 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 191 47.75 
หญิง 209 52.25 
รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 4.3 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
จ านวน 209 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.25 และเป็นเพศชาย จ านวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.75 
 
ตารางท่ี 4.4 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 40 10.00 
31-40 ปี 125 31.25 
41-50 ปี 139 34.75 
51-60 ปี 73 18.25 

61 ปี ขึ้นไป 23 5.37 

รวม 400 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 41-50 
ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.75 รองลงมามีอายุต่ ากวํา 31-40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็น          
ร๎อยละ 31.25 มีอายุ 51-60 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.25 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน40 คน           
คิดเป็นร๎อยละ 10.00 และมีอายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.37 
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ตารางที่ 4.5 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 136 34.00 

สมรส 191 47.75 
หยําร๎าง/แยกกันอยูํ    73 18.25 

รวม 400 100.00 

 จากตารางที่ 4.5 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามสถานภาพ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
สถานภาพสมรส จ านวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.75 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 136 คน        
คิดเป็นร๎อยละ 34.00 และสถานภาพหยําร๎าง จ านวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.25  

ตารางที่ 4.6 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 177 44.25 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 121 30.25 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 

อ่ืน ๆ  
102 

- 
25.50 

- 

รวม 400 100.00 

 จากตารางที่ 4.6 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามการศึกษา พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 177 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.25 รองลงมาการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา จ านวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.25 และการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทําจ านวน 102 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.50  
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ตารางท่ี 4.7 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ค๎าขาย 

รับจ๎างทั่วไป 
ประกอบธุรกิจสํวนตัว 

เกษตรกรรม 

92 
53 
75 
121 

23.00 
13.25 
18.75 
30.25 

ประมง 
รับราชการ / รัฐวิสากิจ 

อ่ืน ๆ  

44 
12 
3 

11.00  
3.00 
0.75 

รวม 350 100.00 

 จากตารางที่ 4.7 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอาชีพ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.25 รองลงมาอาชีพค๎าขาย จ านวน 92 คน คิดเป็น            
ร๎อยละ 23.00  อาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว จ านวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.75 อาชีพรับจ๎างทั่วไป 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.25 อาชีพประมง จ านวน 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.00 อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสากิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.00 และอาชีพอ่ืน ๆ  จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 
0.75 

ตารางท่ี 4.8 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามรายได๎ 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวํา 5,000 บาท 53 13.25 
5,001-10,000 บาท 126 31.50 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,001 บาท ขึ้นไป 

72 
83 
56 
10 

18.00 
20.75 
14.00 
2.50 

รวม 400 100.00 
 

 



 
 

142 

จากตารางที่ 4.8 กลุํมตัวอยํางจ าแนกตามรายได๎ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํรายได๎ 
5,001-10,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.50 รองลงมามีรายได๎ 15,001-20,000 บาท 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.75 มีรายได๎ 10,001-15,000 บาทจ านวน 72 คน คิดเป็นร๎อยละ 
18.00 มีรายได๎ มีรายได๎ 20001-25000 บาท  จ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.00 มีรายได๎ต่ ากวํา 
5,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.25 และมีรายได๎ 25,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 10 คน             
คิดเป็นร๎อยละ 2.50 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนตํอองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 
จากแบบสอบถามองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) ประกอบด๎วย 1. สิ่งดึงดูดใจ 
(Attractions) 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 3. การเข๎าถึง (Accessibility) 4. กิจกรรม 
(Activities) 5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) โดยจัดแบํงเป็นรายด๎านที่น ามา
วิเคราะห์ข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยจะแสดงเป็นตาราง ดังนี้  

ตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาภาพรวมจากองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 

องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
(5As) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความ
คิดเห็น 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 4.47 0.43 89.40 มากที่สุด 
2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  4.54 0.41 90.80 มากที่สุด 
3. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) 4.43 0.38 88.60 มากที่สุด 
4. กิจกรรม (Activity) 4.50 0.34 90.00 มากที่สุด 
5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว(Ancillary 
services) 

3.83 0.61 76.60 มาก 

รวม 4.37 0.20 87.40 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.9 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่ององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน (5As) จากภาพรวมทั้งหมด พบวํา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.37 มีคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 คิดเป็นร๎อยละ 87.40 ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือ สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) มีคําเฉลี่ย 4.54 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร๎อยละ 90.80 และมีระดับความ
คิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านกิจกรรม (Activity) มีคําเฉลี่ย 4.50 มีคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 คิดเป็นร๎อยละ 90.00 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ       
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สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) มีคําเฉลี่ย 4.47 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร๎อยละ 89.40 และมี
ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด อันดับสี่ คือ การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) มีคําเฉลี่ย 
4.43 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร๎อยละ 88.60 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก
ที่สุด และอันดับห๎า คือการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว(Ancillary services) มีคําเฉลี่ย 3.83 มีคําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเป็นร๎อยละ 76.60 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 

ตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาจากด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน (5As)  

ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. สถานที่ในชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจ 4.44 0.61 88.80 มากที่สุด 
2. มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 4.52 0.61 90.40 มากที่สุด 
3. มีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติและ
สวยงาม 

4.46 0.61 89.20 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.43 89.47 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.10 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่ององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชน (5As) จากภาพรวมด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมี

คําเฉลี่ย 4.47 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร๎อยละ 89.47 โดยมี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.52 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเป็นร๎อยละ 90.40 และมี

ระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด  

ตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาจากด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ขององค์ประกอบการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีไฟฟูาใช๎ได๎สะดวก 4.54 0.58 90.80 มากที่สุด 
2. มีบริการร๎านอาหารตําง ๆ  4.52 0.54 90.40 มากที่สุด 
3. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข๎าถึงได๎ 4.56 0.54 91.20 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.41 90.80 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.11 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่ององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชน (5As) จากภาพรวมด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.54 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร๎อยละ 90.80 โดยมี มีสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เข๎าถึงได๎ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.56 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 

คิดเป็นร๎อยละ 91.20 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด  

ตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาจากด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) ขององค์ประกอบการ

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. การเดินทางมีความสะดวกในการเข๎า
ไปในชุมชน 

4.58 0.50 91.60 มากที่สุด 

2. มีปูายบอกทางท่ีชัดเจน 4.46 0.54 89.20 มากที่สุด 
3. บริการรถที่จะไปเที่ยวชมภายในชุมชน 4.26 0.63 85.20 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.38 88.67 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.12 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่ององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชน (5As) จากภาพรวมด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.43 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร๎อยละ 88.67 โดยมี การเดินทางมี

ความสะดวกในการเข๎าไปในชุมชน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.58 มีคําสํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 คิดเป็นร๎อยละ 91.60 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาจากด๎านกิจกรรม (Activity) ขององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชน (5As) 

ด้านกิจกรรม (Activity) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีบริการสอนท ากาแฟโบราณ 4.24 1.06 84.80 มากที่สุด 
2. มีบริการสอนท าขนมลา 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 
3. มีการท าประมงพ้ืนบ๎าน การเลี้ยงปู 4.56 0.50 91.20 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.34 90.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.13 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่ององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชน (5As) จากภาพรวมด๎านกิจกรรม (Activity) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 

4.50 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 คิดเป็นร๎อยละ 90.00 โดยมีบริการสอนท าขนมลามีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.70 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คิดเป็นร๎อยละ 94.00 และมีระดับ

ความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด       

ตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาจากด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) ของ

องค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 

ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว
(Ancillary services) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีบริการรถเชําในชุมชน 2.98 1.45 59.60 ปานกลาง 
2. ให๎บริการเติมน้ ามันรถ 4.22 0.82 84.40 มากที่สุด 
3. มีบริการร๎านค๎าตําง ๆ  4.28 0.81 85.60 มากที่สุด 

รวม 3.83 0.61 76.53 มาก 

 

จากตารางที่ 4.14 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่ององค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ชุมชน (5As) จากภาพรวมด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) พบวํา มีระดับ

ความคิดเห็นมาก โดยมีคําเฉลี่ย 3.83 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเป็นร๎อยละ 76.53 โดยมี 
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บริการร๎านค๎าตําง ๆ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.28 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 คิด

เป็นร๎อยละ 85.60 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากท่ีสุด 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชนตํอแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (7 Green) ประกอบด๎วย 1. หัวใจสีเขียว (Green Heart 
2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction)            
4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 5. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 6. การบริการสีเขียว 
(Green Service) 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) โดยจัดแบํงเป็นรายด๎าน
และน าเสนอข๎อมูลภาพรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยจะแสดงเป็นตาราง ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษาภาพรวมของแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green)  

แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความ
รับผิดชอบ (7 Green) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความ
คิดเห็น 

1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) 4.49 0.37 89.73 มากที่สุด 
2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green 
Logistics) 

4.35 0.53 87.07 มากที่สุด 

3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 4.35 0.53 86.93 มากที่สุด 
4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 4.88   0.24 97.60 มากที่สุด 
5. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 4.33 0.37 86.67 มากที่สุด 
6. การบริการสีเขียว (Green Service) 4.41 0.48 88.27 มากที่สุด 
7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
(Green Plus) 

4.24 0.42 84.80 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.19 88.04 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.15 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามในเรื่องแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ

รับผิดชอบ (7 Green) จากภาพรวมทั้งหมด พบวํา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.40 มี

คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 คิดเป็นร๎อยละ 88.04 ด๎านที่มีคํามากอันดันแรก คือ กิจกรรมสีเขียว 

(Green Activity) มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.88 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24         

คิดเป็นร๎อยละ 97.60 มี และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการศึกษาด๎านหัวใจสีเขียว (Green Heart) 

ด้านหัวใจสีเขียว (Green Heart) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีการสร๎างจิตส านึกให๎กับชุมชน 4.56 0.50 91.20 มากที่สุด 
2. มีสํวนรํวมในการดูแลชุมชน 4.48 0.54 89.60 มากที่สุด 
3. หนํวยงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎าง
จิตส านึก 

4.42 0.61 88.40 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.37 89.73 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.16 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามด๎านหัวใจสีเขียว (Green Heart)  พบวํา มี

ระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคําเฉลี่ย 4.49 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คิดเป็นร๎อยละ 89.73 โดย

มี มีการสร๎างจิตส านึกให๎กับชุมชน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.56 คําสํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.50 คิดเป็นร๎อยละ 91.20 มี และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี 4.17 ผลการศึกษาด๎านรูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 

ด้านรูปแบบการเดินทางสีเขียว  
(Green Logistics) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีการเดินทางที่สํงผลตํอสิ่งแวดล๎อม 4.44 0.54 88.80 มากที่สุด 
2. มีการปลํอยก๏าซที่สํงผลตํอก๏าซเรือน
กระจก 

4.28 0.57 85.60 มากที่สุด 

3. มีการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
คมนาคม 

4.34 0.87 86.80 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.53 87.07 มากที่สุด 

จากตารางที่  4.17 กลุํ มตัวอยํ างตอบแบบสอบถามด๎ านรูปแบบการ เดินทางสี เขียว                  

(Green Logistics) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคําเฉลี่ย 4.35 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.53 คิดเป็นร๎อยละ 87.07 โดยมี การเดินทางที่สํงผลตํอสิ่งแวดล๎อม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด          

มีคําเฉลี่ย 4.44 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร๎อยละ 88.80 มี และมีระดับความคิดเห็นอยูํใน

ระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการศึกษาด๎านแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว  
(Green Attraction) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. หนํวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการ 4.28 0.83 85.60 มากที่สุด 
2. มีการด าเนินในทางการยั่งยืน 4.36 0.60 87.20 มากที่สุด 
3. มีการด ารงสถานที่ให๎คงสภาพเดิม 4.40 0.67 88.00 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.53 86.93 มากที่สุด 
  

จากตารางที่  4.18 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามด๎านแหลํงทํองเที่ยวสี เขียว (Green 
Attraction) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคําเฉลี่ย 4.35 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53              
คิดเป็นร๎อยละ 86.93 โดยมีการด ารงสถานที่ให๎คงสภาพเดิม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 
4.40 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 คิดเป็นร๎อยละ 88.00 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก
ที่สุด 

 
ตารางท่ี 4.19 ผลการศึกษาด๎านกิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 

ด้านกิจกรรมสีเขียว  
(Green Activity) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีการอนุรักษ์ปลูกปุาชายเลน 4.92 0.27 98.40 มากที่สุด 
2. มีการอนุรักษ์ชุมชนโดยการเก็บขยะใน
ชุมชน 

4.84 0.37 96.80 มากที่สุด 

3. มีการน าชมการท าประมงพ้ืนบ๎าน โดย
ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 

4.88 0.39 97.60 มากที่สุด 

รวม 4.88 0.24 97.60 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.19 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามด๎านกิจกรรมสีเขียว (Green Activity) พบวํา 
มีระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคําเฉลี่ย 4.88 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร๎อยละ 97.60 
โดยมีการอนุรักษ์ปลูกปุาชายเลน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.92 มีคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.27 คิดเป็นร๎อยละ 98.40 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.20 ผลการศึกษาด๎านชุมชนสีเขียว (Green Community) 

ด้านชุมชนสีเขียว  
(Green Community) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. คนในชุมชนมีความรํวมมือการอนุรักษ์ 4.30 0.54 86.00 มากที่สุด 
2. มีการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชน 4.26 0.53 85.20 มากที่สุด 
3. ภายในชุมชนมีความเข๎มแข็งในการ
พัฒนา 

4.44 0.50 88.80 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.37 86.67 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.20 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามด๎านชุมชนสีเขียว (Green Community) 
พบวํา มีระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคําเฉลี่ย 4.33 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คิดเป็นร๎อยละ 
86.67 โดยมี ภายในชุมชนมีความเข๎มแข็งในการพัฒนา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.44 มี
คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 คิดเป็นร๎อยละ 88.80 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด 

   
ตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาด๎านการบริการสีเขียว (Green Service) 

ด้านการบริการสีเขียว  
(Green Service) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. มีการจัดระบบบ าบัดของเสียในชุมชน 4.40 0.70 88.00 มากที่สุด 
2. มีบริการที่ได๎รับมาตรฐานคุณภาพท่ีดี 4.34 0.63 86.80 มากที่สุด 
3. เลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

4.50 0.54 90.00 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.48 88.27 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.21 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามด๎านการบริการสีเขียว (Green Service) พบวํา 
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.41 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คิดเป็นร๎อยละ 
88.27 โดยมี เลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.50            
มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร๎อยละ 90.00 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด  
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ตารางท่ี 4.22 ผลการศึกษาด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Green Plus) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 

1. คนในชุมชนมุํงหวังให๎สร๎างสิ่งแวดล๎อม
ที่ด ี

4.20 0.57 84.00 มาก 

2. มีกิจกรรมที่ไมํท าลายโลกของเรา 4.22 0.46 84.40 มากที่สุด 
3. คนในชุมชนมีจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล๎อม 4.30 0.65 86.00 มากทีสุ่ด 

รวม 4.24 0.42 84.80 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.22 กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
(Green Plus) พบวํา มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.24 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 
คิดเป็นร๎อยละ 84.80 โดยมี คนในชุมชนมีจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล๎อม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด                 
มีคําเฉลี่ย 4.30 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเป็นร๎อยละ 86.00 และมีระดับความคิดเห็นอยูํใน
ระดับมากที่สุด 

 
4. ผลการศึกษาข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกลุํมตัวอยํางประชาชนในพ้ืนที่ที่มีตํอองค์ประกอบของ

การทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  (5As) และ ตํอ
แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
(7 Green) 

  1. ข๎อเสนอแนะตํอองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (5As) 

ผลการศึกษาพบวํา ประชาชนในพ้ืนที่มีความต๎องการให๎มีการพัฒนาองค์ประกอบการ
ทํองเที่ยวในทุกด๎าน โดยเฉพาะด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) ในประเด็น
ของ การให๎บริการที่ชํวยในการอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมของนักทํองเที่ยว และชํวยให๎เข๎าถึง
พ้ืนที่ที่ใช๎ประกอบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และในด๎านของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือโครงสร๎าง
พ้ืนฐานด๎านการทํองเที่ยวที่อยากให๎มีการปรับปรุงพัฒนาอยูํเสมอ เชํน ถนนในชุมชน ถังขยะ ปูายสื่อ
ความหมาย เป็นต๎น และด๎านกิจกรรมทํองเที่ยว ชุมชนคิดวํามีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลาย และ
ยังสามารถน ามาตํอยอดในการท ากิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมปลูกปุาชายเลน กิจกรรมอนุรักษ์ อยาก
ให๎ชํวยชุมชนพัฒนากิจกรรมทางวิถีชีวิต เรียนรู๎วัฒนธรรม 
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  2. ข๎อเสนอแนะตํอแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (7 Green)  

    ผลการศึกษาพบวํา ประชาชนในพ้ืนที่มีความคิดเห็นวํา แหลํงทํองเที่ยวของชุมนเป็น
การทํองเที่ยวสีเขียวในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนมีกิจกรรมการทํองเที่ย วเชิงนิเวศเป็นหลัก 
เชํน กิจกรรมอนุรักษ์ปุาชายเลย การเก็บขยะ และ การท าประมง และอยากให๎มีการเพ่ิมกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
สามารถตํอยอดได๎ เชํน กิจกรรมการให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับระบบนิเวศในชุมชน กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ประเด็นที่คนในชุมชนคิดวําส าคัญคือ การสร๎างจิตส านึก
ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนให๎แกํคนในชุมชน เพราะคิดวําเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาชุมชน
และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  
 วัตถุประสงค์ข๎อที่ 4 ใช๎รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู๎ประกอบ และภาคประชาชนท๎องถิ่น เพ่ือการศึกษาและ
วิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ในสามประเด็นคือ 1. จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) 2. องค์ประกอบ
ของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน และ  3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ รับผิดชอบ (7 Green) 
โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค ของชุมชน (SWOT analysis)  
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง      

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู๎ประกอบ และภาคประชาชน 
ท๎องถิ่น มีผลการศึกษาดังตํอไปนี้ 
  1. ปัจจัยภายในจุดแข็งและจุดอํอนของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 
  1.1 หนํวยงานภาครัฐ  
  มุมมองของหนํวยงานภาครัฐในประเด็นจุดแข็งของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม พบวํา มี
ประเด็นที่สอดคล๎องกันคือ ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีความโดดเดํนในเรื่องของทรัพยากรทางการทํองเที่ยว
เป็นอยํางมาก อีกท้ังทรัพยากรการทํองเที่ยวยังมีความหลายหลายด๎วย ที่สามารถน าไปตํอยอดและพัฒนา
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สํงเสริมได๎ ไมํวําจะเป็น ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปุาชายเลนที่ยาว กว๎าง และภูมิทัศน์สวยงาม 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีความนําสนใจ ความอุดมสมบูรณ์ทางด๎านการประมง น าไปสูํเรื่องของอาหาร 
วัฒนธรรมอาหารน าไปตํอยอดทางการทํองเที่ยวได๎ แตํอาจจะต๎องหาจุดเชื่อมโยงในแงํมุมของรูปแบบการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางไร ถํายทอดผํานกิจกรรมการทํองเที่ยวแบบไหน และจุดแข็งที่นําสนใจอีกอยํางคือ 
ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยูํควรน ามาพิจารณาในการสํงเสริมตํอยอดอีกทางหนึ่ง และที่เห็นรํวมกันคือ การ
สร๎างจุดเช็คอินของพ้ืนที่ ได๎แกํ สะพานเชื่อมหมูํบ๎าน ที่คิดวําเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม หากสามารถท าให๎โดด
เดํนขึ้นได๎ก็จะดีมาก ประกอบกับการน าเสนอเรื่องราววัฒนธรรมของชาวไทยอิสลาม โดยมองวําควรศึกษา
พ้ืนที่ทํองเที่ยวตัวอยํางเชํน หมูํบ๎านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเชิง
นิเวศอยํางยั่งยืนตํอไป 
  สํวนจุดอํอน พบวํา เป็นเรื่องของโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ที่
ยังไมํมั่นคง ซึ่งรวมถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ที่ยังไมํ
สามารถรองรับการทํองเที่ยวได๎ดีเทําที่ควร รวมถึงการขาดผู๎น าด๎านการทํองเที่ยวและการมีสํวนรํวมของ
คนในชุมชนที่ต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนา และรวมถึงการสร๎างจิตส านึกรํวมกัน  
  1.2 ภาคเอกชนผู๎ประกอบ 
  มุมมองของภาคเอกชนผู๎ประกอบในพ้ืนที่ พบวํา มีประเด็นที่สอดคล๎องกันคือ ชุมชน
บ๎านเกาะเคี่ยมมีจุดเดํนทางด๎านทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลัก สํวนจุดแข็งรองลงมาคือ เรื่องของ
อาหารที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เพราะมีวิถีชีวิตของอาชีพชาวประมง สํวนแมํบ๎านมี
องค์ความรู๎การแปรรูปอาหาร การท าขนมลา ขนมหวานขึ้นชื่อของชุมชน มองวําอันนี้คือสิ่งที่โดดเดํนควร
น าเสนอให๎นักทํองเที่ยวรู๎และควรพัฒนาสํงเสริม และสิ่งส าคัญที่ผู๎ให๎สัมภาษณ์สํวนใหญํเห็นรํวมกันคือ 
ประเด็นของ ความพร๎อมของคนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ที่ผู๎ประกอบการมองวํามีความพร๎อมในการเป็น
เจ๎าบ๎านที่ดี และมีใจในการอนุรักษ์พ้ืนที่ สํวนนี้จะชํวยท าให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ประสบ
ความส าเร็จได ๎
  สํวนจุดอํอน พบประเด็นที่นําสนใจคือ ทางผู๎ประกอบการเห็นวํา จุดอํอนของชุมชนคือ
การขาดการประสานงานรํวมกัน ขาดการเชื่อมโยงความรู๎ระหวํางกัน รวมถึงขาดผู๎น าในการเป็นแกนหลัก
ที่จะชํวยประสานทั้งด๎านองค์ความรู๎ที่ส าคัญส าหรับการทํองเที่ยว องค์ความรู๎ในการถํายทอดแกํ
นักทํองเที่ยว และท่ีส าคัญอีกหนึ่งจุดคือ เรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยที่มองวําควรพัฒนามาก
ขึ้น 
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  1.3 ภาคประชาชนท๎องถิ่น 
  มุมมองของภาคประชาชนท๎องถิ่น พบวํา ในภาคประชาชนมีมุมมองที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับภาครัฐและเอกชน ในเรื่องของจุดแข็งด๎านทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แตํก็มุมมอง
ที่แตกตํางในประเด็นของการพัฒนาการทํองเที่ยว ที่คนในชุมชนมองวํา คนในชุมชนพร๎อมแตํการมีสํวน
รํวมของคนในชุมชนยังไมํเพียงพอ รวมถึงอยากให๎มีการพัฒนาจุดเช็คอินโดยท าให๎โดดเดํนและให๎เป็นที่
รู๎จัก รวมถึงมีความคิดเห็นวําจุดแข็งท่ีส าคัญที่ควรได๎รับการสํงเสริมคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุม
ชม 
  จุดอํอน ในมุมมองของประชาชนท๎องถิ่น เห็นตรงกันวํา ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
เพราะขาดความรู๎ในการพัฒนาการทํองเที่ยว หรือบางทีเกิดจากการขาดการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน 
และเยาวชนในชุมชนไมํได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในเรื่องการทํองเที่ยว และการตระหนักรู๎ถึงเรื่องการอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศยังเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่ อยากให๎เกิดกระบวนการที่
ชํวยสร๎างและสํงเสริมในจุดนี้ 
  2. ปัจจัยภายนอกโอกาสและอุปสรรคของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 
  2.1 หนํวยงานภาครัฐ  
  จากการสัมภาษณ์ พบมุมมองของหนํวยงานภาครัฐ ในประเด็นของโอกาสรํวมกันคือ มี
โครงการและงบประมาณสนับสนุนเพ่ือแก๎ไขปัญหาโครงสร๎างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากสํวนกลางที่ก าลัง
ด าเนินการ สํวนในพ้ืนที่ก็ก าลังพิจารณาเพ่ิมเติมกับเรื่องการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลชุมชนในฐานะแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนที่ส าคัญของอ าเภอและจังหวัดด๎วย  
  สํวนในประเด็นของอุปสรรค เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเล็งเห็นความส าคัญและก าลัง
ด าเนินการแก๎ไข ซึ่งอุปสรรคที่ส าคัญคงเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดที่อาจจะสํงผลตํอภาพลักษณ์ด๎าน
การทํองเที่ยว 
  2.2 ภาคเอกชนผู๎ประกอบ 
  จากการสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการ พบวํา โอกาสที่ส าคัญของชุมชน คือเรื่องของ
พฤติกรรมนักทํองเที่ยวที่ชื่นชอบการทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวอาหาร วัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่
เป็นแนวโน๎มด๎านการทํองเที่ยวที่ก าลังได๎รับความนิยมโดยเฉพาะนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ และบวก
กับท่ีชุมชนมีวิถีชีวิตที่นําสนใจอันนี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดี ส าหรับนักทํองเที่ยวชาวไทยคงเป็นเรื่องอาหารทะเล 
หรือ กลุํมนักทํองเที่ยวที่เป็นกลุํมบริษัทมาท าจิตอาสา (CSR)  
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  สํวนประเด็นของอุปสรรค มีความคิดเห็นวํา เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ชุมชนที่ดูยังไมํ
ปลอดภัยมาจากปัญหายาเสพติด และปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ซึ่งสํงผลตํอชุมชนในทางอ๎อม 
ข๎อนี้คิดวําทางหนํวยงานภาครัฐสํวนกลางจังหวัดชํวยให๎ดีขึ้นได๎ 
  2.3 ภาคประชาชนท๎องถิ่น 
  จากการสัมภาษณ์พบวํา ในสํวนของภาคประชาชนจะมองโอกาสแตกตํางจากหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผู๎ให๎สัมภาษณ์ภาคชุมชนกลําววํา โอกาสของชุมชนคือการที่หนํวยงานภาครัฐมองเห็น
ศักยภาพและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นท่ีทํองเที่ยวชุมชน และที่ส าคัญคือ การให๎โอกาสคนใน
ชุมชนได๎ใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการหารายได๎เสริม รวมถึงมีผู๎ประกอบการเข๎ามาชํวยในเรื่องของ
การพัฒนาสิ่งตําง ๆ การน าพานักทํองเที่ยวเข๎ามากิจกรรม และมีบางสํวนที่เสริมในประเด็นนี้วํา อยากให๎
มีภาคประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมมากข้ึนในการพัฒนาการทํองเที่ยว 
  สํวนประเด็นอุปสรรคภาคชุมชนมองวํา อุปสรรคนําจะเป็นเรื่องของฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ และปัญหาทางสังคมเยาวชนติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และที่ใกล๎เคียง แตํก็มองวําถ๎าใช๎การ
ทํองเที่ยวพัฒนาเยาวชนได๎หรือชํวยแก๎ปัญหานี้ได๎ก็จะดีมาก 

2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน บ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
 องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ประกอบด๎วย 5 ด๎าน ได๎แกํ 1. สิ่งดึงดูดใจ 
(Attractions) 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 3. การเข๎าถึง (Accessibility) 4. กิจกรรม 
(Activities) 5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู๎ประกอบ และภาคประชาชนท๎องถิ่น มีผลการศึกษาดังตํอไปนี้ 
  1. ด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions)   
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีสถานที่ที่สามารถท าให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว 
ได๎แกํ สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมตํอกันระหวําง 2 หมูํบ๎าน คือ บ๎านเกาะเคี่ยมและ
บ๎านแตะหร า ปุาชายเลน เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการชมวิถีชีวิตของชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยม ที่มีทั้ง การลอกใบจาก และการท าประมงพ้ืนบ๎าน จึงสามารถน ามาเป็นจุดเดํนของชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยมได๎ และสิ่งดึงดูดใจที่ควรน ามาตํอยอดคือ เรื่องของอาหาร วัฒนธรรมการท าอาหารทั้งคาวและ
หวาน พัฒนาทั้งกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ไปพร๎อมๆกัน 
  2. ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให๎บริการ 
ได๎แกํ มีไฟฟูาเข๎าถึงใช๎ได๎สะดวก มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากการ
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  เชํน 
อินเตอร์เน็ตชุมชน และมีบริการคมนาคมขนสํงในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมที่ดี และหํางจากตัวอ าเภอกันตัง 
ประมาณ 3 กิโลเมตร แตํสิ่งอ านวยความสะดวกทางการบริการเพ่ือการทํองเที่ยวยังต๎องเพ่ิมเติมและ
พัฒนาอีก ไมํวําจะเป็น การบริการน าเที่ยวโดยชุมชน มัคคุเทศก์น าเที่ยว อาจจะจัดให๎มีการอบรม
มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น อันนี้ทุกภาคสํวนเห็นตรงกันวําควรมีอยํางยิ่ง     

3. ด๎านการเข๎าถึง (Accessibility)   
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา การคมนาคมเข๎าถึงยังไมํสะดวก ถนนต๎องมีการปรับปรุงพัฒนา
ให๎สามารถใช๎งานได๎ตลอดเวลา และภายในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าชุมชนที่ไมํ
คํอยมีความชัดเจน เนื่องจาก ปูายบอกทางเป็นปูายที่ไปทางด๎านหลังที่เป็นทางเข๎าของชุมชนในสํวนของ
ด๎านหลังแทน ท าให๎ไมํสามารถสื่อความหมายกับนักทํองเที่ยวได๎ รวมถึงปูายสื่อความหมายตรงจัด
ทํองเที่ยวที่ส าคัญก็ยังไมํมี อันนี้ควรพัฒนาให๎มีเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎ทราบวําจุดนี้คือจุดส าคัญ  
  4. ด๎านกิจกรรม (Activities) 
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีกิจกรรมที่สามารถสร๎างความประทับใจ ได๎แกํ 
การปลูกปุาชายเลน ที่เกิดข้ึนโดยชุมรุมปลูกปุาชายเลน จึงสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่
เป็นกิจกรรมหลักและทางชุมชนมีองค์ความรู๎ที่สามารถถํายทอดให๎กับนักทํองเที่ยวได๎ นอกจากนี้ยังมีการ
สอนท าขนมลา ที่คิดวํามีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม เพราะการท าขนมลาของบ๎านเกาะ
เคี่ยมจะต๎องมีการเคาะขนมลาจากกะลาและพับเป็นสามเหลี่ยมตอนร๎อน ๆ ในกระทะทันที กํอนที่จะ
ยกข้ึนจากกระทะ จุดนี้ควรพัฒนาและตํอไปควรท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวรับรู๎รับทราบวํา
ชุมชนมีกิจกรรมทํองเที่ยวนี้ด๎วย และยังมีการสอนท าผ๎าคลุมและผ๎าบาติกแบบฉบับของชาวอิสลาม เนื่อง
ด๎วยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมสํวนใหญํเป็นศาสนาอิสลาม จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะชํวยสร๎างประสบการณ์
ระหวํางชุมชนกับนักทํองเที่ยว 
  5. ด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services)   
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีบริการเสริมที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัด
ขึ้นโดยชุมชน ได๎แกํ การบริการในด๎านค๎าขาย เชํน ร๎านค๎าตําง ๆ เชํน ร๎านขายของช่ า ร๎านอาหารตามสั่ง 
และร๎านขายเครื่องดื่ม บริการตู๎น้ ามันในชุมชน และมีบริการเติมเงินผํานตู๎ออนไลน์ในชุ มชน แตํยังไมํมี
บริการเสริมทางการทํองเที่ยวโดยตรง เชํน กิจกรรมให๎เชําจักรยานเพ่ือศึกษาเรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชน การ
ออกแบบโปรแกรมการทํองเที่ยวเพ่ือเป็นตัวเลือกให๎กับชุมชน หรือจะเป็นบริการ อ่ืน ๆ ที่สามารถน า
ทรัพยากรทางการทํองเที่ยวของชุมชนมาตํอยอดได๎เป็นข๎อเสนอจากทุกภาคสํวนที่ให๎การสัมภาษณ์  
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6. ข๎อเสนอแนะภาพรวมจากหนํวยงานทุกภาคสํวน     
  จากการสัมภาษณ์พบวํามีประเด็นรํวมกันคือ อยากให๎น าอาชีพในการท ารถเชําของ
ชุมชนที่มีอยูํเดิมแล๎วมาตํอยอดและพัฒนาให๎เกิดเป็นบริการรถเชําเพ่ือการทํองเที่ยว อาจท าในรูปแบบ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนหรืออยํางไรก็ให๎ชุมชนตัดสินใจรํวมกัน และอยากให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมทางการทํองเที่ยว หรือใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร๎างความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
และสิ่งที่ควรให๎ความส าคัญหากมีการทํองเที่ยวที่มากขึ้นจากปัจจุบันควรมีมาตรการการดูแลเรื่องของ
ไฟฟูาให๎ทั่วถึง  และน้ าประปาที่บางฤดูกาลไมํเพียงพอตํอการอุปโภคบริโภค ซึ่งข๎อนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก
อยากฝากถึงหนํวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบให๎ชํวยดูแล และคนในชุมชนที่จะต๎องมีผู๎น าในการประสานงาน
กับหนํวยงาน 

3. ผลการศึกษาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง          

แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบประกอบด๎วย 1. หัวใจสีเขียว (Green 
Heart) 2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) 3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) 
4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) 5. ชุมชนสีเขียว (Green Community) 6. การบริการสีเขียว 
(Green Service) 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู๎ประกอบ และภาคประชาชนท๎องถิ่น มีผลการศึกษาดังตํอไปนี้ 

  1. หัวใจสีเขียว (Green Heart       
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีจัดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเดือนละ   
1 ครั้งโดยจะมีการแจ๎งขําวสารตําง ๆ เชํน เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนและการปลูกปุาชายเลน เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะเพ่ือที่จะก าจัดขยะได๎ต๎องตามขั้นตอน รวมไปถึงการขัดแยกขยะแห๎งและขยะเปียก เพ่ือที่จะ
ชํวยกันลดมลพิษภาวะโลกร๎อนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมได๎ ซึ่งรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการท ากิจกรรม
การทํองเที่ยวด๎วย โดยผู๎ให๎สัมภาษณ์กลําววํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และตระหนัก
ถึงคุณคําของสิ่งแวดล๎อม นับเป็นหัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม นี่คือจุดส าคัญที่จะท าให๎ชุมชน
สามารถท าการทํองเที่ยวได๎อยํางยั่งยืน        

2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics)     
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมไมํมีการใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะยังไมํ
มีภาครัฐสนับสนุนในการจัดการ จึงยังเป็นข๎อด๎อยของบ๎านเกาะเคี่ยม โดยในจุดนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์จาก
หนํวยงานภาครัฐกลําววํา ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมยังขาดองค์ความรู๎ในด๎านนี้ซึ่งอยากให๎มีหนํวยงานด๎าน
การศึกษามาชํวยอบรมและให๎ความรู๎ เ พ่ือชุมชนจะได๎ทราบและมีแนวทางในการจัดการตํอไป                   
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ภาคผู๎ประกอบการเสริมวํา อาจเริ่มจากการใช๎จักรยาน หรือการท าโปรแกรมการทํองเที่ยวที่ใช๎การปั่น
จักรยานเพื่อเรียนรู๎การทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน สํวนตัวเลือกอ่ืน ๆ เชํน รถไฟฟูาต๎องอาศัยงบประมาณ
จากทางภาครัฐเข๎ามาชํวยสนับสนุน        

3. แหลํงทํองเทีย่วสีเขียว (Green Attraction)      
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีการสํงเสริมการปลูกปุาชายเลนทดแทนจาก
ปุาชายเลนที่ถูกท าลายเพ่ือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม มีการพัฒนาชุมชนจากเดิมให๎เป็น
นวัตกรรมใหมํโดยไมํผํานการท าลายสภาพธรรมชาติของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมที่มีมาตั้งแตํดั้งเดิม          
แตํตอนนี้ยังไมํมีโครงการที่จะมุํงสร๎างทางด๎านนี้  แตํปัจจุบันในวันข๎างหน๎าภายหลังอาจจะมีการจัด
โครงการเข๎ามารํวมในชุมชนเกาะเคี่ยม โดยผู๎ให๎สัมภาษณ์ภาคประชาชนกลําววํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีการมุํง
สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืนเพ่ือจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว โดยมีการบริหารจัดการการทํองเที่ยว
กับสภาพดั้งเดิมของพ้ืนที่นั้นไว๎ได๎ และพยายามขอความรํวมมือคนในชุมชนให๎ชํวยกันคิดวําอันดับแรกต๎อง
สร๎างจิตส านึกให๎กับคนในชุมชนกํอน สํวนนักทํองเที่ยวคิดวําพร๎อมอยูํแล๎วเขาจึงเลือกเดินทางมาที่ชุมชน
เพ่ือท ากิจกรรมทางธรรมชาติรํวมกันกับเรา  

4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity)       
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีการบริหารที่มีการจัดคัดแยกขยะเพ่ือสร๎าง
จิตส านึกให๎กับคนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม และมีการปลูกปุาชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร๎างสิ่งที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบ๎านเกาะเคี่ยมมีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ผู๎ให๎
สัมภาษณ์จากภาคเอกชน กลําวเสริมในประเด็นนี้วํา ชุมชนต๎องมองเรื่องของกิจกรรมสีเขียวกว๎างมากขึ้น 
โดยกิจกรรมการทํองเที่ยวหลักดีงามอยูํแล๎วการปลูกปุาชายเลน การขัดแยกขยะ แตํอาจจะปรับใช๎
กิจกรรมด๎านอาหาร วัฒนธรรมเข๎ามารํวม เพื่อได๎กลุํมนักทํองเที่ยวมากขึ้น เชํน กิจกรรมด๎านอาหาร เราก็
สามารถคัดแยกขยะจากการท าอาหารได๎ เสริมกันไป ซึ่งมองวําท าได๎ หนํวยงานภาครัฐกลําวเสริมวํา 
กิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศชุมชน สังคม วัฒนธรรม ก็นําสนใจ แตํต๎องอาศัยการ
สร๎างเส๎นทางการทํองเที่ยว       

5. ชุมชนสีเขียว (Green Community)       
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคียมมีความเป็นชุมชนสีเขียว โดยรักษาเอกลักษณ์
ของชุมชน เพ่ือเน๎นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่ไมํท าลายซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน โดยบ๎านเกาะเคี่ยมควรเน๎นไปที่การพัฒนาเยาวชน เพราะภายในชุมชนยังไมํมีการจัดการที่มุํงเน๎น
ไปทางด๎านเยาวชนซึ่งจะชํวยสร๎างรากฐานในระยะยาวได๎ ซึ่งผู๎ให๎สัมภาษณ์จากภาคประชาชนกลําววํา 
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมยังขึ้นอยูํกับเขตพ้ืนที่ของกรมเจ๎าทํา จึงท าบริหารจัดการตําง ๆ ในชุมชนคํอนข๎าง
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ล าบาก มีข๎อจ ากัดเพราะต๎องขออนุญาตจากหนํวยงานกรมเจ๎าทํา ในการท ากิจกรรมในชุมชนเพราะถ๎าไมํ
ขออาจจะถือวําเป็นการบุกรุกในเขตพ้ืนที่ได๎ ผู๎ให๎สัมภาษณ์หนํวยงานภาครัฐให๎ความคิดเห็นในประเด็นนี้
วํา ควรเชิญเจ๎าหน๎าที่จากกรมเจ๎าทําเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ชุมชน
เพ่ือจะได๎รับรู๎รับทราบรํวมกัน และงํายตํอการด าเนินการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว  
  6. การบริการสีเขียว (Green Service)       
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีการจัดกรรมสร๎างความสะอาดในการให๎คนใน
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ชํวยกันเก็บขยะก าจัดของเสียเพ่ือพัฒนาความสะอาดให๎กับชุมชน สํวนในแงํมุมของ
การบริการสีเขียวที่เปูนบริการด๎านการทํองเที่ยวโดยตรงบ๎านเกาะเคี่ยมยังไมํมีการจัดการธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม ประเด็นนี้ผู๎ให๎สัมภาษณ์จากภาคเอกชนกลําววํา ต๎องมีมาตรการขอความรํวมมือจากสถาน
ประกอบการที่มีอยูํในชุมชนด๎วย เชํน ร๎านอาหาร หรือธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือให๎ความรู๎สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน
เพ่ือให๎เกิดการด าเนินธุรกิจทํองเที่ยวและบริการแขนงตําง ๆ ที่มุํงเน๎นการเลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม    

7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus)    
  จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีโครงการจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล๎อมของชุมชน 
และมีจิตอาสาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม เชํน จิตอาสาพิทักษ์ในการเข๎าคํายเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม
ที่เกี่ยวกับอนุรักษ์สอนให๎กับคนในชุมชนได๎ศึกษาหรือได๎เรียนรู๎ และมีกิจกรรมพัฒนาให๎กับโรงเรียนบ๎าน
เกาะเคี่ยมโดยการทาสีอาคารตําง ๆ ซึ่งประเด็นนี้ต๎องท าให๎สอดคล๎องเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทํองเที่ยวสี
เขียวด๎วย ผู๎ให๎สัมภาษณ์จากทุกภาคสํวนเห็นรํวมกันในประเด็นนี้วํา ควรมีการเชื่อมโยงทั้ง 7 ประเด็นเข๎า
ด๎วยกัน ท าเป็นกระบวนการ โดยแตํละภาคสํวนมีเปูาหมายรํวมกันคือความรับผิดชอบตํอสังคมและ
สิ่งแวดล๎อม และในแตํละภาคสํวนก็ท าในสํวนที่ตัวเองถนัดเป็นหลัก เชํน ชุมชนก็ท ากิจกรรมการทํองเที่ยว
สีเขียวกับนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการก็มุํงเน๎นที่บริการสีเขียวในสํวนของตน สํวนภาครัฐก็ดูในภาพรวมให๎
สนับสนุนงบประมาณในด๎านที่ท าได๎ การชํวยประสานสํวนตําง ๆ เป็นต๎นและผู๎ให๎สัมภาษณ์จากภาค
ประชาชนกลําววํา ประเด็นนี้อยากให๎มีโครงการเกี่ยวกับการทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบตํอสังคม
และสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง โดยให๎หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการรํวมกับคนใน
ชุมชน และฝากถึงเจ๎าหน๎าที่สํวนที่เกี่ยวข๎องควรดูแล เรื่องปัญหายาเสพติด ควรสํงเสริมอาชีพเครื่องมือ
เกี่ยวกับสัตว์น้ าและแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใช๎อุปโภคบริโภคในบางฤดูกาล  
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ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 5 ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการโดยการประชุมกลุํมยํอยบุคลากร 
ในหนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการภาคเอกชน และภาคชุมชนที่เป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจากการประชุม
กลุํมยํอยมีผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใน 4 ประเด็น ได๎แกํ 
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 2. ผลการศึกษาองค์ประกอบการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม (5As) ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 4. ข๎อเสนอแนะ            
เชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตั ง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมบนฐานแนวคิด
การทํองเที่ยวสีเขียว พบวํา          
  1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) ปัจจุบันพบวํา ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีกระบวนการการ
สร๎างจิตส านึกให๎กับชุมชนและเปิดโอกาสให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการทํองเที่ยวสีเขียว และยัง
มีหนํวยงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างจิตส านึกด๎านการทํองเที่ยวสีเขียวด๎วยจากการสัมภาษณ์ พบวํา 
บ๎านเกาะเคี่ยมมีจัดการประชุมทุกๆเดือนโดยจะมีการแจ๎งขําวสารและความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวสีเขียว 
เชํน การพัฒนาชุมชนและการปลูกปุาชายเลน การคัดแยกขยะเพ่ือที่จะก าจัดขยะได๎ต๎องตามขั้นตอน รวม
ไปถึงการขัดแยกขยะแห๎งและขยะเปียก เพ่ือที่จะชํวยกันลดมลพิษภาวะโลกร๎ อนใน และท าให๎แหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนสะอาดถูกหลักอนามัย       

2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) ปัจจุบันพบวําชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมยัง
ไมํมีกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีสํวนในการชํวยเหลือการลดใช๎พลังงาน หรือ ใช๎พลังงานสะอาด ยังมีการ
เดินทางที่สํงผลตํอสิ่งแวดล๎อมมีการปลํอยก๏าซที่สํงผลตํอก๏าซเรือนกระจกและยังไมํมีมีการใช๎พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการคมนาคมจากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมไมํมีการใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย์ใน



 
 

160 

สํวนของการเดินทางและการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว เพราะยังไมํมีภาครัฐสนับสนุนในการจัดการ จึงยัง
เป็นขอ๎ด๎อยของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม        

3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) ปัจจุบันพบวํา มีโครงการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวชุมชนในสํวนของปุาชายเลน และการอนุบาลสัตว์น้ า  การท าการประมง และการเรียนรู๎
วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมีหนํวยงานภาครัฐเข๎ามาให๎การสนับสนุน
ในสํวนนี้             

4. ชุมชนสีเขียว (Green Community) ปัจจุบันพบวํา คนในชุมชนมีความรํวมมือการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมากขึ้นกวําเดิมควบคูํไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนภายในชุมชนมีความเข๎มแข็งในการพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวจากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมี
การบริหารที่มีการจัดคัดแยกขยะเพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎กับคนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม และมีการปลูกปุา
ชายเลนเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร๎างสิ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล    
  5. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) ปัจจุบันพบวํา มีกิจกรรมสีเขียว 3 รูปแบบ ได๎แกํ 
1. กิจกรรมการอนุรักษ์ปลูกปุาชายเลนนักทํองเที่ยวสีเขียว 2. กิจกรรมการอนุรักษ์ชุมชนนักทํองเที่ยวจิต
อาสาโดยการเก็บขยะในชุมชน 3. กิจกรรมการน าชมการท าประมงพ้ืนบ๎าน โดยไมํท าลายสิ่งแวดล๎อมจาก
การสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมจะเน๎นไปที่กลุํมผู๎น าเยาวชนในชุมชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมการทํองเที่ยวสีเขียว สํวนในเรื่องของโครงการอนุรักษ์ หรืกิจกรรมการทํองเที่ยวตําง ๆ จะต๎องขอ
อนุญาตกรมเจ๎าทํา ที่เป็นผู๎ดูแลพ้ืนที่โดยตรง       

6. การบริการสีเขียว (Green Service) ปัจจุบันพบวํา 1. มีการจัดระบบบ าบัดของเสีย
ในชุมชน 2. มีบริการที่ได๎รับมาตรฐานคุณภาพที่ดี 3. เลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมจากการ
สัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีการจัดกรรมสร๎างความสะอาดในการให๎คนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
ชํวยกันเก็บขยะก าจัดของเสียเพื่อพัฒนาความสะอาดให๎กับชุมชน แตํยังขาดในเรื่องของการบริการสีเขียว
ด๎านการทํองเที่ยวและการบริการที่เป็นรูปธรรมที่ชุมชนเป็นเจ๎าของ      

7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) พบวํา 1. คนในชุมชนมุํง
มุํงหวังให๎สร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดี 2.  มีกิจกรรมที่ไมํท าลายโลกของเรา 3. คนในชุมชนมีจิตอาสาดูแล
สิ่งแวดล๎อม จากการสัมภาษณ์ พบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีจิตอาสาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม เชํน 
จิตอาสาพิทักษ์ในการเข๎าคํายเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวกับอนุรักษ์สอนให๎กับคนในชุมชนได๎ศึกษาหรือได๎
เรียนรู๎ และมีกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให๎กับโรงเรียนบ๎านเกาะเคี่ยมรวมถึงกิจกรรมอาสาสมัครในการ
พัฒนา ปรับปรุงอาคารเรียน และพ้ืนที่ท ากิจกรรมของนักเรียน 
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2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาองค์ประกอบการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม (5As) ต าบล
กันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบวํา         

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) พบวํา 1. สถานที่ในชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจ 2. มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 3. มีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม ซึ่งบ๎านเกาะเคี่ยมมีสถานที่ที่สามารถท าให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยว ได๎แกํ สะพานเกาะเคี่ยมแตะหร า ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมตํอกันระหวําง 2 หมูํบ๎าน คือ บ๎านเกาะ
เคี่ยมและบ๎านแตะหร า ปุาชายเลน เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการชมวิถีชีวิตของ
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ที่มีทั้งการลอกใบจาก และการท าประมงพ้ืนบ๎าน จึงสามารถน ามาเป็นจุดเดํนของ
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมได๎ ควรมีการจัดการในการปลูกปุาชายเลนให๎ดีมากยิ่งขึ้นและการสํงเสริมชุมชนให๎
เป็นชุมชนสีเขียว   
  2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) พบวํา 1. มีไฟฟูาใช๎ได๎สะดวก 2. มีบริการ
ร๎านอาหารตําง ๆ 3. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข๎าถึงได๎ บ๎านเกาะเคี่ยมมีสิ่งอ านวยความสะดวกให๎บริการอยําง
ทั่วถึง ได๎แกํ มีไฟฟูาเข๎าถึงใช๎ได๎สะดวก มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากการ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาร สนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เชํน 
อินเตอร์เน็ตชุมชน และมีบริการคมนาคมขนสํงในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมที่ดี และหํางจากตั วอ าเภอกันตัง 
ประมาณ 3 กิโลเมตร ต๎องพัฒนาสถานที่ในชุมชนให๎มีสิ่งที่นําดึงดูดใจให๎มากยิ่งขึ้น เชํน ทําเรือบ๎านเกาะ
เคี่ยม เพ่ือใช๎ในการคมนาคม         

3. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) พบวํา 1. การเดินทางมีความสะดวกใน
การเข๎าไปในชุมชน 2. มีปูายบอกทางที่ชัดเจน 3. บริการรถที่จะไปเที่ยวชมภายในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม  
มีปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าชุมชนที่ไมํคํอยมีความชัดเจน เนื่องจาก ปูายบอกทางเป็นปูายที่ไปทางด๎าน 
หลังที่เป็นทางเข๎าของชุมชนในสํวนของด๎านหลังแทน ควรท าปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจน
กวํานี้ เพ่ือการเข๎าถึงที่สะดวกสบายมากข้ึนต๎องมีการจัดการดูแลของหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนใน
การพัฒนาชุมชนให๎เป็นสถานที่ที่มีความประทับใจพร๎อมดึงดูดบุคคลภายนอกมาเที่ยวหรือเยี่ยมชมใน
ชุมชน      
  4. กิจกรรม (Activity) พบวํา 1. มีบริการสอนท ากาแฟโบราณ 2. มีบริการสอนท า ขนม
ลา 3. มีการท าประมงพ้ืนบ๎าน การเลี้ยงปูบ๎านเกาะเคี่ยมมีกิจกรรมที่สามารถสร๎างความประทับใจ ได๎แกํ 
มีการสอนท าขนมลา มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม เพราะการท าขนมลาของบ๎านเกาะ
เคี่ยมจะต๎องมีการเคาะขนมลาจากกะลาและพับเป็นสามเหลี่ยมตอนร๎อน ๆ ในกระทะทันที กํอนที่จะ
ยกขึ้นจากกระทะ มีการสอนท าผ๎าคลุมและผ๎าบาติก เนื่องด๎วยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมสํวนใหญํเป็นศาสนา
อิสลาม จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดีตํอชุมชม นอกจากนี้มีการปลูกปุาชายเลน ที่เกิดขึ้นโดยชมรมปลูกปุาชาย
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เลน จึงสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สํงเสริมการท ากิจกรรมในชุมชนให๎มีความยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยเพ่ิมสื่อที่ใช๎บริการในการเรียนการสอนและด๎านตําง ๆ ให๎เพียงพอกับ
ชุมชนที่มีความต๎องการใช๎สื่อตําง ๆ          
  5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) พบวํา 1. มีบริการรถเชําใน
ชุมชน 2. ให๎บริการเติมน้ ามันรถ 3. มีบริการร๎านค๎าตําง ๆ  บ๎านเกาะเคี่ยมมีบริการเสริมที่เป็นสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จัดขึ้นโดยชุมชน ได๎แกํ การบริการในด๎านค๎าขาย เชํน ร๎านค๎าตําง ๆ เชํน ร๎านขายของช า 
ร๎านอาหารตามสั่ง และร๎านขายเครื่องดื่ม บริการตู๎น้ ามันในชุมชน และมีบริการเติมเงินผํานตู๎ออนไลน์ใน
ชุมชน ในชุมชนควรมีความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยอาศัยการใช๎ใจ
รํวมมือรํวมใจกันพัฒนาชุมชน และท าปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจนกวํานี้ หนํวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีความเก่ียวข๎องในการพัฒนาชุมชน ควรเพิ่มการดูแลในทุกภาคสํวน  

3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 
กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบวํา     
  1. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สิ่งส าคัญคือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไมํวําจะเป็น ปุาชายเลน สัตว์ทะเล แหลํงอนุบาลสัตว์น้ า และมีวิถีการ
ผลิตที่พ่ึงพาและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ในเรื่องของวิถีชาวประมงที่น ามาเป็นสํวนหนึ่งของการ
ทํองเที่ยวตามวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม รวมถึงชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
ได๎แกํ วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณีส าคัญทางศาสนาอิสลามและจีน รวมไปถึง
เอกลักษณ์การท าขนมที่สามารถน ามาร๎อยเรื่องราว เป็นเส๎นทางการทํองเที่ยวสีเขียวได๎ โดยจากการ
สัมภาษณ์พบวํา การพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้นต๎องเริ่มจากการจัดการความรู๎ด๎านการ
ทํองเที่ยวและการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวกํอน จากนั้นจัดท าข๎อมูลเพ่ือสื่อสารให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานที่นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวที่ชุมชน จากนั้นจึงเป็น
การน านักทํองเที่ยวปฏิบัติการทํองเที่ยวสีเขียวในพื้นที่ปุาชายเลน เรียนรู๎ระบบนิเวศ    
   2. ด๎านองค์กรชุมชน สิ่งส าคัญคือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีระบบสังคมที่เข๎าใจกันมีความ
สามัคคีกัน และมีการจัดการเพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีปราชญ์ชาวบ๎านและ
ผู๎มีความรู๎ของท๎องถิ่นมาเข๎ารํวมในการด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวชุมชน ซึ่งท าให๎คนในชุมชนรู๎สึกเป็น
เจ๎าของและเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาการทํองเที่ยวสีเขียว โดยจากการสัมภาษณ์พบวํา โดย
การพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้น นอกจากการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพ่ือท าหน๎าที่ในการ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวแล๎ว จะต๎องมีการให๎ความรู๎ สร๎างความเข๎าใจกับ
คนในชุมชนด๎วย เพ่ือสร๎างเปูาหมายในการพัฒนารํวมกัน โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎รํวมกัน
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ระหวํางความรู๎ดั้งเดิมจากปราชญ์ชาวบ๎าน ผสานกับความรู๎สมัยปัจจุบันจากเยาวชนคนรุํนใหมํเข๎ามารํวม
ในกระบวนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชุมชนสีเขียว       

3. ด๎านการจัดการ สิ่งส าคัญคือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมต๎องมีกฎ กติกาในการจัดการด๎าน
สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม และการทํองเที่ยว โดยปัจจุบันพบวํา ชุมชนมีกฎระเบียบเพ่ือการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศของชุมชนอยูํเดิม อาจยังไมํครอบคลุมในการท ากิจกรรมการทํองเที่ยวสีเขียวทั้งหมด โดยมีองค์กร
หรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมเป็นหลักในการด าเนินการ โดยจาก
การสัมภาษณ์พบวํา โดยการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้น ชุมชนต๎องรํวมกันสร๎างกติกาตาม
ลักษณะเฉพาะของชุมชนให๎ชัดเจนและควรมีกฎระเบียบและระบบก ากับดูแลเพ่ือให๎จ านวนนักทํองเที่ยว
สอดคล๎องกับขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่และสิ่งแวดล๎อมชุมชนโดยค านึงถึงความสามารถ
เชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได๎ ชุมชนต๎องมีระบบหรือกลไกในการ จัดสรร
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และในอนาคตจ าเป็นต๎องมีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุม         

4. ด๎านการเรียนรู๎ สิ่งส าคัญคือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมปัจจุบันมีลักษณะของกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวที่โดดเดํนที่สามารถสร๎างการรับรู๎ในเรื่องของธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อมเป็นทุน และ
เป็นกิจกรรมที่ชํวยสร๎างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสํวนของ
ชาวบ๎านและผู๎มาเยือน รวมถึงมีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถสร๎างความเข๎าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกตําง ได๎แกํ วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน โดยจากการสัมภาษณ์พบวํา โดยการพัฒนา
ชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้น ชุมชนควรเพ่ิมการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู๎สีเขียวที่มีอยูํ เดิม ควบคูํ
ไปกับการทํองเที่ยวทางทะเล การทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวสุขภาพ การทํองเที่ยวอาสาสมัครและ
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ เพ่ือให๎มีกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลายมากข้ึน และทุกกิจกรรมให๎มีสํวน
รํวมระหวํางชุมชนและนักทํองเที่ยว และหนํวยงานภาครัฐให๎การสนับสนุนงบประมาณ และการปรับปรุง
โครงสร๎างพ้ืนบานเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวสีเขียว และที่ส าคัญผู๎ประกอบการภาคเอกชนควรให๎การ
สํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียวแบบมีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยน าเสนอรายการน าเที่ยว
ประเภทนี้แกํนักทํองเที่ยว 
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4. ผลการศึกษาข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํ
แหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  

องค์ประชุมการประชุมกลุํมยํอยได๎มีการเสนอข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและผู๎ประกอบการ และภาคประชาชนท๎องถิ่นชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

1. ข๎อเสนอแนะส าหรับหนํวยงานภาครัฐ  
1.1 นโยบายด๎านการพัฒนาระบบการคมนาคมโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางการทํองเที่ยว 
มีแผนการเตรียมความพร๎อมด๎านสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเติบโตทางการทํองเที่ยว

ในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ทางหนํวยงานภาครัฐควรจะด าเนินการพัฒนาและบ ารุงรักษาเส๎นทาง
คมนาคมทุกเส๎นทางให๎ได๎มาตรฐาน เชื่อมโยงโครงขํายการคมนาคม พร๎อมกํอสร๎างและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท๎า สะพานทางเดินเท๎าในชุมชน และพัฒนาออกแบบระบบสายไฟฟูา
ใต๎ดิน การติดตั้งและบ ารุงรักษากล๎องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดทํองเที่ยวหลักและจุดเสี่ยงตําง ๆ ใน 
ชุมชน ที่ส าคัญคือมีการพัฒนาระบบน้ าประปาให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในชุมชน สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวนอกจาก
สร๎างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในพ้ืนที่ชุมชนแล๎ว ควรพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการ
ทํองเที่ยวที่จ าเป็น ไมํวําจะเป็นบริการ WIFI จุดบริการนักทํองเที่ยว ซุ๎มขายอาหารเครื่องดื่ม ปูายแผนที่
ทํองเที่ยวชุมชน จุดถํายภาพ จุดเช็คอิน ซุ๎มประตูทางเข๎า ระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ปูายบอก
ทาง เส๎นทางทํองเที่ยวภายในชุมชน การบริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสินค๎าที่ระลึกทางการ
ทํองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ 

1.2 นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมและระบบนิเวศของชุมชน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวที่มีความรับผิดชอบ

และมีสภาพแวดล๎อมที่สะอาด สดใส ปลอดภัยจากมลพิษ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนโดยการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ชุมชนและหาพ้ืนที่ในการจัดท าสวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน ให๎ประชาชนมีสถานที่
พักผํอนและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนรวมถึงอาจจะใช๎เป็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมส าหรับ
นักทํองเที่ยวด๎วย รวมทั้งควรมีการปรับปรุง ซํอมแซม ระบบคู/คลองระบายน้ า และท าความสะอาดอยําง
สม่ าเสมอ จัดให๎มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให๎มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค๎างในชุมชน 
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สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการแก๎ไขปัญหา มีกิจกรรมคัดแยกขยะอยํางเป็นระบบ
และก าหนดให๎เป็นกิจกรรมที่นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมได๎  

1.3 นโยบายด๎านการศึกษาและพ้ืนที่การเรียนรู๎ในชุมชน 
มุํงสร๎างแหลํงการศึกษาชั้นดีส าหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งสํงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร๎างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผําน
กิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนที่หลากหลายและอาจใช๎พ้ืนที่ชุมชนและกิจกรรมการทํองเที่ยวของ
ชุมชนเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพ่ือท าให๎เยาวชนรู๎สึกสนุกและมีสํวนรํวมในกระบวนการการ
ทํองเที่ยว การผลักดันให๎เกิดพ้ืนที่กิจกรรมส าหรับเยาวชน ซึ่งใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือเป็นกิจกรรม
สร๎างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 

1.4 นโยบายด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
มีการสร๎างนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีตําง ๆ ที่สามารถชํวยการเพ่ิมรายได๎จากการ

ทํองเที่ยว และตํอยอดให๎การทํองเที่ยวชุมชนมีบทบาทในการสร๎างงานให๎คนในชุมชน พัฒนาความเป็นอยูํ
และกระตุ๎นเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม ซึ่งการพัฒนาดังกลําวจ าเป็นต๎องอาศัยเยาวชนคนรุํนใหมํในพ้ืนที่ 
เพราะฉะนั้นในกระบวนการท างานต๎องเปิดโอกาสให๎คนกลุํมนี้เข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมความคิดเห็น
และออกแบบเพื่อสร๎างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแกํท้ังระบบเศรษฐกิจ นอกจากนั้นควรสํงเสริมให๎มีเกิด
กระบวนการทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม ได๎มีกิจกรรมที่คนรุํนใหมํและปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎สูงวัย ได๎
รํวมกันท ากิจกรรมถํายทอดองค์ความรู๎ น าความรู๎ภูมิปัญญาที่มีไปตํอยอดในเรื่องของการทํองเที่ยว และ
การสร๎างเรื่องราวเพ่ือสร๎างเสนํห์ให๎กับการทํองเที่ยวของชุมชนทางหนึ่ง อีกทางก็เป็นการสร๎าง
ความสัมพันธ์ ความรักและสามัคคีในชุมชน 

2. ข๎อเสนอแนะส าหรับภาคเอกชนและผู๎ประกอบการ 
1. ภาคเอกชนและผู๎ประกอบการยึดหลักการปฏิบัติด าเนินธุรกิจด๎วยความรับผิดชอบตํอ

สังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยมุํงเน๎นที่การสํงเสริมการมีสํวนรํวมระหวํางธุรกิจและชุมชนแหลํงทํองเที่ยว
เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในประโยชน์รํวมกัน  

2. การออกแบบการบริการที่มุํงเน๎นการลดปริมาณของเสียจากการด าเนินธุรกิจ
ทํองเที่ยว  

3. มุํงเน๎นการจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวโดยชุมชนสีเขียว มี
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ข๎อมูลเป็นจริง ภาพประกอบการตลาดตรงกับสภาพความเป็นจริงของ
ชุมชน 
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4. การเป็นผู๎ประกอบการที่ให๎บริการทางการทํองเที่ยวเป็นไปอยํางนําพึงพอใจ หมายถึง 
มีมัคคุเทศก์ของบริษัทที่เป็นนักสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ การติดตํอประสานงานกับชุมชนมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการเส๎นทางทํองเที่ยวในชุมชน หรือ การเลือกใช๎บริการมัคคุเทศก์ของ
ชุมชนในเวลาที่ทํองเที่ยวในชุมชน 

5. ผู๎ประกอบการควรมีการอบรมให๎ความรู๎แนวความคิดด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและ
การทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบแกํพนักงาน ผู๎ปฏิบัติงานในบริษัท เพ่ือให๎ทราบถึงเปูาประสงค์ของ
การทํองเที่ยวและหลักแนวทางในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทํองเที่ยวดังกลําว  

3. ข๎อเสนอแนะส าหรับภาคประชาชน       
  1. จัดเวทีประชาคมเพ่ือให๎ชุมชนและภาคประชาชน มีสํวนรํวมในการก าหนดแผน
นโยบายแลงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ และการจัดกิจกรรมตําง ๆ ตามความต๎องการของชุมชน ซึ่งในแผนจะมีการจัดท าในทุก
มิติ ครอบคลุมทุกด๎านที่จะน าไปซึ่งความยั่งยืน ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม  
  2. สํงเสริมให๎ความรู๎และพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชน อาสาสมัครด๎านการทํองเที่ยวและ
สิ่งแวดล๎อมชุมชน กลุํมองค์กรสตรีและกลุํมเยาวชนให๎เข๎าใจถึง บทบาทหน๎าที่ในการมีสํวนรํวมตํอการ
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ   
  3. สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชนด๎วยการรวมกลุํมฝึกอาชีพสร๎างและตํอยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชนให๎ได๎มาตรฐาน พร๎อมหาแหลํงจ าหนํายเพ่ือให๎ทุกครัวเรือนอยูํดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลัก
ของการพัฒนาอยํางยั่งยืน          

4. จัดตั้งสภาเยาวชนเพ่ือการทํองเที่ยวโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนกล๎าคิด กล๎าท าและกล๎าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต๎องและได๎มีความภูมิใจใน
การเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนาชุมชนตนเอง        

5. สืบสานความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทั้งเรื่องของระบบนิเวศทรัพยากรทางธรรม 
ชาติ วัฒนธรรมทางอาหาร วิถีชีวิตริมแมํน้ าของชาวประมง ด๎วยการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยว การจัดงาน
ประเพณตีําง ๆ ของชุมชนอยํางตํอเนื่อง         

6. สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิด 
ชอบ จัดกิจกรรมสร๎างจิตส านึกและความตระหนักให๎กับประชาชนในการรํวมกันอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูกต๎องการอบรมการท าน้ าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยคอกเพ่ือ
ลดขยะอินทรีย์ จัดกิจกรรมปลูกปุาชายเลน ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนและชํวยกระตุ๎น
เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน  



 
 

167 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือคือ 
1.เพ่ือศึกษาทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 2.เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว
อยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ 5. เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 
กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคีย่ม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน คือการใช๎
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ หนํวยงาน
ภาครัฐ ผู๎ประกอบการภาคเอกชน ภาคชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 12 ทําน และประชากรในบ๎านเกาะเคี่ยม 
จ านวน 400 ทําน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุํมยํอยและ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ผลเป็นคําร๎อ ยละ 
คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์และการประชุมกลุํมยํอยวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย
กระบวนการการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสรุปผล และน าเสนอข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
ทั้งนี้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จะมีการตรวจสอบความถูกต๎องของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ โดยน าเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ ตามล าดับ และมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้   
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังสรุปได้ดังนี้      

จากการส ารวจทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม สรุปได๎วํา แบํงได๎ทั้งหมด  3 ด๎าน
ด๎วยกัน ประกอบด๎วยดังนี้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได๎แกํ ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยม ทางเดินศึกษาปุา
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ชายเลน คลองเกาะเคี่ยม และคลองแตะหร า ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ได๎แกํ วิถีชีวิตมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม 
อาหารและขนมมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม และขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ 
สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ทําเรือบ๎านเกาะเคี่ยม และกระชังปลา -กระชังปูนิ่ม-กระชังหอย และ
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมและที่มนุษย์สร๎างข้ึน ได๎แกํ การท าประมงพ้ืนบ๎าน และมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม  
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง     
 1. จุดแข็ง บ๎านเกาะเคี่ยมมีจุดแข็งในด๎านทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิ เวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถน ามาพัฒนาตํอยอดเพ่ิมคุณคําและมูลคําในด๎านการทํองเที่ยวได๎ รวมถึงสามารถพัฒนากิจกรรม
การทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับทรัพยากรการทํองเที่ยวที่โดดเดํนได๎ ทั้งในแงํของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
รวมถึงทรัพยากรการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมด๎านวิถีชีวิตชุมชน ด๎านอาหาร  

2. จุดอํอน จากการศึกษาพบวํา ขาดคนท างานรับผิดชอบในการจัดการการทํองเที่ยว ขาดผู๎น า 
และยังขาดการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน ประกอบกับท าเลที่ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ของกรมเจ๎าทําซึ่งสํงผลให๎
การพัฒนา รวมถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวที่ต๎องมีการพัฒนาและ
กิจกรรมทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศยังไมํเป็นรูปธรรมชัดเจน  

3. โอกาส จากการศึกษาพบวํา บ๎านเกาะเคี่ยมมีโอกาสในการพัฒนามาก เนื่องจากมีโครงการ
พัฒนาและงบประมาณในการพัฒนาจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาชํวยสนับสนุนจัดการพัฒนา
พ้ืนที่ รวมถึงยังมีการเข๎ามาท ากิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในมิติตํางๆจากกลุํมจิตอาสาภายนอก และที่ส าคัญ
พ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยมถูกก าหนดให๎เป็นพ้ืนที่พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง  
 4. อุปสรรค จากการศึกษาพบวํา เป็นปัญหาภาพรวมของพ้ืนที่ที่อาจสํงผลทางอ๎อมตํอการพัฒนา
พ้ืนที่ทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม และเป็นปัญหาที่ต๎องรอการแก๎ไขจากหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง  

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได๎ 5,001-10,000 บาท  
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) โดยภาพรวม 
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.37 มีคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20 คิดเป็นร๎อยละ 87.40 ด๎านที่มีคําสูงสุดอันดันแรก คือ สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) โดยมีคําเฉลี่ย 4.54 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร๎อยละ 90.80 และมีระดับ
ความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด และกลุํมตัวอยํางข๎อเสนอแนะตํอองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิง
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นิเวศโดยชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (5As) คือ ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความต๎องการให๎มีการพัฒนาองค์ประกอบการทํองเที่ยวในทุกด๎าน โดยเฉพาะด๎านการให๎บริการของแหลํง
ทํองเที่ยว (Ancillary services) ในประเด็นของ การให๎บริการที่ชํวยในการอ านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรมของนักทํองเที่ยว และชํวยให๎เข๎าถึงพ้ืนที่ที่ใช๎ประกอบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และในด๎าน
ของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการทํองเที่ยวที่อยากให๎มีการปรับปรุงพัฒนาอยูํ
เสมอ เชํน ถนนในชุมชน ถังขยะ ปูายสื่อความหมาย เป็นต๎น และด๎านกิจกรรมทํองเที่ยว ชุมชนคิดวํามี
ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลาย และยังสามารถน ามาตํอยอดในการท ากิจกรรมนอกเหนือจาก
กิจกรรมปลูกปุาชายเลน กิจกรรมอนุรักษ์ อยากให๎ชํวยชุมชนพัฒนากิจกรรมทางวิถีชีวิต เรียนรู๎วัฒนธรรม 

3 . ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green)                  

โดยภาพรวม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย  4.40                

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 คิดเป็นร๎อยละ เทํากับ 88.04 มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด๎านที่มีสูงสุด

อันดันแรก คือ กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.88               

คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร๎อยละ 97.60 และมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุดและ

กลุํมตัวอยํางมีข๎อเสนอแนะตํอแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบล

กันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (7 Green) คือ ประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดเห็นวํา แหลํงทํองเที่ยวของ

ชุมชนเป็นการทํองเที่ยวสีเขียวในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนมีกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเ วศ

เป็นหลัก เชํน กิจกรรมอนุรักษ์ปุาชายเลน การเก็บขยะ และการท าประมง และอยากให๎มีการเพ่ิม

กิจกรรมอื่นๆท่ีสามารถตํอยอดได๎ เชํน กิจกรรมการให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับระบบนิเวศในชุมชน 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ประเด็นที่คนในชุมชนคิดวําส าคัญคือ การ

สร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนให๎แกํคนในชุมชน เพราะคิดวําเป็นสิ่งส าคัญในการ

พัฒนาชุมชนและการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมี
ความรับผิดชอบของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

1. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส อุปสรรค ของชุมชน (SWOT analysis) 

บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

   1. จุดแข็ง หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีประเด็นที่สอดคล๎องกัน
คือ ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีความโดดเดํนในเรื่องของทรัพยากรทางการทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก อีกทั้ง
ทรัพยากรการทํองเที่ยวยังมีความหลายหลายด๎วย ที่สามารถน าไปตํอยอดและพัฒนาสํงเสริมได๎ 
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ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีความนําสนใจ วัฒนธรรมอาหารน าไปตํอยอดทางการทํองเที่ยวได๎ มีทั้งอาหาร
คาวและอาหารหวาน แตํอาจจะต๎องหาจุดเชื่อมโยงในแงํมุมของรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ถํายทอด
ผํานกิจกรรมการทํองเที่ยวแบบใหมํ และจุดแข็งที่นําสนใจอีกอยํางคือ เพราะมีวิถีชีวิตของอาชีพ
ชาวประมง และชุมชนมีความพร๎อมในการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี และมีใจในการอนุรักษ์พ้ืนที่ สํวนนี้จะชํวยท า
ให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่ประสบความส าเร็จได๎ 
   2. จุดอํอน หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีประเด็นที่สอดคล๎องกัน
คือ โครงสร๎างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ที่ยังไมํมั่นคง ซึ่งรวมถึงโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ทางการทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆที่ยังไมํสามารถรองรับการทํองเที่ยวได๎ดีเทําที่ควร 
รวมถึงการขาดผู๎น าด๎านการทํองเที่ยวและการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนที่ต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎
และพัฒนา รวมถึงการสร๎างจิตส านึกรํวมกัน และการตระหนักรู๎ถึงเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
ระบบนิเวศยังเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่ อยากให๎เกิดกระบวนการที่ชํวยสร๎างและสํงเสริมใน
จุดนี้ 
   3. โอกาส หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีประเด็นที่สอดคล๎องกันคือ 
มีโครงการและงบประมาณสนับสนุนเพ่ือแก๎ไขปัญหาโครงสร๎างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลชุมชนใน
ฐานะแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนที่ส าคัญของอ าเภอและจังหวัดด๎วย รวมพฤติกรรมนักทํองเที่ยวที่
ชื่นชอบการทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวอาหาร วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
   4. อุปสรรค หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีประเด็นที่สอดคล๎องกัน
คือ เรื่องภาพลักษณ์ชุมชนที่ดูยังไมํปลอดภัยมาจากปัญหายาเสพติด และปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ และฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ  

 2. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน บ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
   1. ด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) บ๎านเกาะเคี่ยมมีสถานที่ที่สามารถท าให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยว ได๎แกํ สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมตํอกันระหวําง 2 หมูํบ๎าน คือ บ๎านเกาะ
เคี่ยมและบ๎านแตะหร า ปุาชายเลน เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการชมวิถีชีวิตของ
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ที่มีทั้ง การลอกใบจาก และการท าประมงพ้ืนบ๎าน จึงสามารถน ามาเป็นจุดเดํนของ
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมได๎ และสิ่งดึงดูดใจที่ควรน ามาตํอยอดคือ เรื่องของอาหาร วัฒนธรรมการท าอาหาร
ทั้งคาวและหวาน พัฒนาทั้งกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ไปพร๎อม ๆ กัน 
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   2. ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) บ๎านเกาะเคี่ยมมีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐานให๎บริการ ได๎แกํ มีไฟฟูาเข๎าถึงใช๎ได๎สะดวก มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เชํน 
อินเตอร์เน็ตชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกทางการบริการเพ่ือการทํองเที่ยวยังต๎องเพ่ิมเติมและพัฒนาอีก 
   3. ด๎านการเข๎าถึง (Accessibility) การคมนาคมเข๎าถึงยังไมํสะดวก ถนนต๎องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให๎สามารถใช๎งานได๎ตลอดเวลา และภายในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีปูายสัญลักษณ์บอก
ทางเข๎าชุมชนที่ไมํคํอยมีความชัดเจน 
   4. ด๎านกิจกรรม (Activities) บ๎านเกาะเคี่ยมมีกิจกรรมที่สามารถสร๎างความประทับใจ 
ได๎แกํ การปลูกปุาชายเลนเป็นกิจกรรมหลักและทางชุมชนมีองค์ความรู๎ที่สามารถถํายทอดให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎ นอกจากนี้ยังมีการสอนท าขนมลา ที่คิดวํามีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม 
และยังมีการสอนท าผ๎าคลุมและผ๎าบาติกแบบฉบับของชาวอิสลาม 
   5. ด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) บ๎านเกาะเคี่ยมมีบริการ
เสริมที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดขึ้นโดยชุมชน ได๎แกํ การบริการในด๎านค๎าขาย บริการตู๎น้ ามันใน
ชุมชน ยังไมํมีบริการเสริมทางการทํองเที่ยวโดยตรง  
 3. สรุปผลการศึกษาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

  1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) บ๎านเกาะเคี่ยมมีจัดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนและการปลูกปุาชายเลน การคัดแยกขยะเพ่ือที่จะก าจัดขยะได๎ต๎อง
ตามขั้นตอน รวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการท ากิจกรรมการทํองเที่ยวด๎วย บ๎านเกาะเคี่ยมมีความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม และตระหนักถึงคุณคําของสิ่งแวดล๎อม นับเป็นหัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม นี่
คือจุดส าคัญท่ีจะท าให๎ชุมชนสามารถท าการทํองเที่ยวได๎อยํางยั่งยืน  

  2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) บ๎านเกาะเคี่ยมไมํมีการใช๎พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ เพราะยังไมํมีภาครัฐสนับสนุนในการจัดการ ยังขาดองค์ความรู๎ในด๎ านนี้ซึ่งอยากให๎มี
หนํวยงานด๎านการศึกษามาชํวยอบรมและให๎ความรู๎เพ่ือชุมชนจะได๎ทราบและมีแนวทางในการจัดการ
ตํอไป อาจเริ่มจากการใช๎จักรยาน หรือการท าโปรแกรมการทํองเที่ยวที่ใช๎การปั่นจักรยานเพ่ือเรียนรู๎การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน สํวนตัวเลือกอ่ืนๆเชํน รถไฟฟูาต๎องอาศัยงบประมาณจากทางภาครัฐเข๎ามา
ชํวยสนับสนุน  

  3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) บ๎านเกาะเคี่ยมมีการสํงเสริมการปลูกปุา
ชายเลนทดแทนจากปุาชายเลนที่ถูกท าลายเพ่ือเป็นวิถีชีวิตของชุมชน บ๎านเกาะเคี่ยมมุํงสร๎างชุมชนให๎
เข๎มแข็งและยั่งยืนเพ่ือจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว โดยมีการบริหารจัดการการทํองเที่ยวกับสภาพดั้งเดิม
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ของพ้ืนที่นั้นไว๎ได๎ และพยายามขอความรํวมมือคนในชุมชนให๎ชํวยกันคิดวําอันดับแรกต๎องสร๎างจิตส านึก
ให๎กับคนในชุมชนกํอน  

  4. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) บ๎านเกาะเคี่ยมมีการบริหารที่มีการจัดคัดแยกขยะ
เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎กับคนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม และมีการปลูกปุาชายเลนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ชุมชน
ต๎องมองเรื่องของกิจกรรมสีเขียวกว๎างมากขึ้น โดยกิจกรรมการทํองเที่ยวหลักดีงามอยูํแล๎วการปลูกปุาชาย
เลน การขัดแยกขยะ แตํอาจจะปรับใช๎กิจกรรมด๎านอาหาร วัฒนธรรมเข๎ามารํวม เพ่ือได๎กลุํมนักทํองเที่ยว
มากขึ้น      

  5.ชุมชนสีเขียว (Green Community) บ๎านเกาะเคีย่มมีความเป็นชุมชนสีเขียวโดยรักษา
เอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือเน๎นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่ไมํท าลายซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็น           
อัตลักษณ์ของชุมชน ควรเน๎นไปที่การพัฒนาเยาวชนเพราะภายในชุมชนยังไมํมีการจัดการที่มุํงเน๎นไป
ทางด๎านเยาวชนซึ่งจะชํวยสร๎างรากฐานในระยะยาวได๎ ควรเชิญเจ๎าหน๎าที่จากกรมเจ๎าทําเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือจะได๎รับรู๎รับทราบรํวมกันและงํายตํอการ
ด าเนินการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว   
   6. การบริการสีเขียว (Green Service) บ๎านเกาะเคี่ยมมีการจัดกรรมสร๎างความสะอาด
ในการให๎คนในชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม การบริการสีเขียวที่เป็นบริการด๎านการทํองเที่ยวโดยตรงยังไมํมี ต๎อง
มีมาตรการขอความรํวมมือจากสถานประกอบการที่มีอยูํในชุมชนด๎วย เชํน ร๎านอาหาร หรือธุรกิจอ่ืน ๆ 
เพ่ือให๎ความรู๎สร๎างความเข๎าใจรํวมกันเพื่อให๎เกิดการด าเนินธุรกิจทํองเที่ยวและบริการแขนงตํางๆที่มุํงเน๎น
การเลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม     
   7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) บ๎านเกาะเคี่ยมมีโครงการจิต
อาสาดูแลสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จิตอาสาพิทักษ์ในการเข๎าคํายเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ สอน
ให๎กับคนในชุมชนได๎ศึกษาหรือได๎เรียนรู๎และควรมีการเชื่อมโยงทั้ง 7 ประเด็นเข๎าด๎วยกันท าเป็น
กระบวนการโดยแตํละภาคสํวนมีเปูาหมายรํวมกันคือความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม และในแตํ
ลํะภาคสํวนก็ท าในสํวนที่ตัวเองถนัดเป็นหลัก ควรมีโครงการเก่ียวกับการทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง โดยให๎หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการ
รํวมกับคนในชุมชน  
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สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ้านเกาะเคี่ยม ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

1. สถานการณ์ปัจจุบันการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมบนฐานแนวคิดการทํองเที่ยว
สีเขียว พบวํา 1. หัวใจสีเขียว (Green Heart) ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีกระบวนการการสร๎างจิตส านึกและ
เปิดโอกาสให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในกระบวนการทํองเที่ยวสีเขียวและหนํวยงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
สร๎างจิตส านึกด๎านการทํองเที่ยวสีเขียวด๎วย 2. รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) ชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยมยังไมํมีกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีสํวนในการชํวยเหลือการลดใช๎พลังงาน หรือใช๎พลังงานสะอาด 
3. แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) มีโครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวชุมชนในสํวนของ
ปุาชายเลน และการอนุบาลสัตว์น้ า การท าการประมงและการเรียนรู๎วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม 4. ชุมชนสีเขียว 
(Green Community) ในชุมชนมีความรํวมมือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดสิ่งล๎อมมากขึ้นกวําเดิม
ควบคูํไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 5. กิจกรรมสีเขียว (Green Activity)           
มีกิจกรรมการอนุรักษ์ปลูกปุาชายเลนนักทํองเที่ยวสีเขียว กิจกรรมการอนุรักษ์ชุมชนนักทํองเที่ยว                
จิตอาสาโดยการเก็บขยะในชุมชน และกิจกรรมการน าชมการท าประมงพ้ืนบ๎าน 6. การบริการสีเขียว 
(Green Service) มีการจัดระบบบ าบัดของเสียในชุมชนมีบริการที่ได๎รับมาตรฐานคุณภาพที่ดีและเลือกใช๎
วัตถุดิบ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ 7. ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) คนใน
ชุมชนมุํงหวังให๎สร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดี มีกิจกรรมที่ไมํท าลายโลกของเราและคนในชุมชนมีจิตอาสาดูแล
สิ่งแวดล๎อม  

2. ผลการศึกษาองค์ประกอบการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม (5As) ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง พบวํา 1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สถานที่ในชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
และมีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม ได๎แกํ สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ปุาชายเลนและการท า
ประมงพ้ืนบ๎าน 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)มีไฟฟูาใช๎ได๎สะดวก มีบริการร๎านอาหารตําง ๆ 
และมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข๎าถึงได๎ 3. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) การเดินทางมีความสะดวก
ในการเข๎าไปในชุมชน มีปูายบอกทางที่ชัดเจน แลพบริการรถที่จะไปเที่ยวชมภายในชุมชน 4. กิจกรรม 
(Activity) มีบริการสอนท ากาแฟโบราณ มีบริการสอนท าขนมลา มีการท าประมงพ้ืนบ๎าน และ 5. การ
ให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) มีบริการรถเชําในชุมชน 2. ให๎บริการเติมน้ ามันรถ            
3. มีบริการร๎านค๎าตําง ๆ  
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3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณี 
ศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบวํา  1. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ 
วัฒน ธรรม คือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปุาชายเลน สัตว์ทะเล    
แหลํงอนุบาลสัตว์น้ า และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนในเรื่องของวิถี
ชาวประมงที่น ามาเป็นสํวนหนึ่งของการทํองเที่ยวตามวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิมรวมถึงชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 2. ด๎านองค์กรชุมชน คือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมมีระบบสังคม
ที่เข๎าใจกันมีความสามัคคีกัน และมีการจัดการเพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางเป็นรูปธรรมมากขึ้น          
มี ปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎มีความรู๎ของท๎องถิ่นมาเข๎ารํวมในการด าเนินกิจกรรมการทํองเที่ยวชุมชน                  
3. ด๎านการจัดการ คือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมต๎องมีกฎ กติกาในการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม และ
การทํองเที่ยวโดยการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้น ชุมชนต๎องรํวมกันสร๎างกติกาตาม
ลักษณะเฉพาะของชุมชนให๎ชัดเจนและควรมีกฎระเบียบและระบบก ากับดูแลเพ่ือให๎จ านวนนักทํองเที่ยว
สอดคล๎องกับขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่และสิ่งแวดล๎อมชุมชนโดยค านึงถึงความสามารถ
เชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได๎ และ 4. ด๎านการเรียนรู๎ คือชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม
ปัจจุบันมีลักษณะของกิจกรรมการทํองเที่ยวที่โดดเดํนที่สามารถสร๎างการรับรู๎ในเรื่องของธรรมชาติ ระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล๎อมเป็นทุนและเป็นกิจกรรมที่ชํวยสร๎างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ทั้งในสํวนของชาวบ๎านและผู๎มาเยือน รวมถึงมีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถสร๎างความ
เข๎าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตําง โดยการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้น ชุมชนควรเพ่ิม
การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู๎  สีเขียวที่มีอยูํเดิม ควบคูํไปกับการทํองเที่ยวทางทะเล การทํองเที่ยว
ชุมชน การทํองเที่ยวสุขภาพ การทํองเที่ยวอาสาสมัครและการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์เพ่ือให๎มีกิจกรรม
การทํองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น และทุกกิจกรรมให๎มีสํวนรํวมระหวํางชุมชนและนักทํองเที่ยว  

4. ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว
อยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง คือ 1. ต๎องมี
การจัดการดูแลของหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนให๎เป็นสถานที่ที่มีความ
ประทับใจพร๎อมดึงดูดบุคคลภายนอกมาเท่ียวหรือเยี่ยมชมในชุมชน 2. ควรมีการจัดการในการปลูกปุาชาย
เลนให๎ดีมากยิ่งขึ้นและการสํงเสริมชุมชนให๎เป็นชุมชนสีเขียว 3. ในชุมชนควรมีความสามัคคีในการพัฒนา
ชุมชนให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยอาศัยการใช๎ใจรํวมมือรํวมใจกันพัฒนาชุมชน และท าปูายสัญลักษณ์
บอกทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจนกวํานี้ 4. สํงเสริมการท ากิจกรรมในชุมชนให๎มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม โดยเพ่ิมสื่อที่ใช๎บริการในการเรียนการสอนและด๎านตําง ๆ ให๎เพียงพอกับชุมชนที่มีความ
ต๎องการใช๎สื่อตําง ๆ 5. ต๎องพัฒนาสถานที่ในชุมชนให๎มีสิ่งที่นําดึงดูดใจให๎มากยิ่งขึ้น เชํน ทําเรือบ๎านเกาะ
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เคี่ยมเพ่ือใช๎ในการคมนาคม 6. ควรท าปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจนกวํานี้ เพ่ือการเข๎าถึงที่
สะดวกสบายมากขึ้น และ 7. หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีความเก่ียวข๎องในการพัฒนาชุมชน ควรเพ่ิม
การดูแลในทุกภาคสํวน  
 5. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู๎ประกอบการ และภาค
ประชาชนท๎องถิ่นชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม คือ 1. หนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ  1.1 นโยบายด๎านการพัฒนาระบบ
การคมนาคมโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทํองเที่ยว 1.2 นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อม
และระบบนิเวศของชุมชน 1.3 นโยบายด๎านการศึกษาและพ้ืนที่การเรียนรู๎ในชุมชน และ 1.4 นโยบาย
ด๎านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 2. ภาคเอกชนและผู๎ประกอบการ ได๎แกํ 2.1 ยึดหลักการปฏิบัติ
ด าเนินธุรกิจด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยมุํงเน๎นที่การสํงเสริมการมีสํวนรํวมระหวําง
ธุรกิจและชุมชนแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในประโยชน์รํวมกัน 2.2 การออกแบบการบริการที่
มุํงเน๎นการลดปริมาณของเสียจากการด าเนินธุรกิจทํองเที่ยว 2.3 มุการจัดการตลาดและการ                   
ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวโดยชุมชนสีเขียว 2.4 การเป็นผู๎ประกอบการที่ให๎บริการทางการทํองเที่ยวที่มี
ประสิทธิ ภาพ 2.5 การอบรมให๎ความรู๎แนวความคิดด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและการทํองเที่ยวอยํางมี
ความรับผิดชอบแกํพนักงาน ผู๎ปฏิบัติงานในบริษัท เพื่อให๎ทราบถึงเปูาประสงค์ของการทํองเที่ยวและหลัก
แนวทางในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทํองเที่ยวดังกลําว 3. ภาคประชาชน ได๎แกํ 3.1 จัดเวทีประชาคมเพ่ือให๎
ชุมชนและภาคประชาชน มีสํวนรํวมในการก าหนดแผนนโยบายแลงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการทํอง 
เที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 3.2 สํงเสริมให๎ความรู๎และพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าชุมชน อาสาสมัครด๎านการทํองเที่ยวและสิ่งแวดล๎อมชุมชน กลุํมองค์กรสตรีและกลุํมเยาวชน 
ให๎เข๎าใจถึง บทบาทหน๎าที่ในการมีสํวนรํวมตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนสูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 3.3 จัดตั้งสภาเยาวชนเพ่ือการทํองเที่ยวโดยชุมชนสูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนกล๎าคิด กล๎าท าและกล๎าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต๎องและได๎มีความภูมิใจในการเป็นสํวนส าคัญในการพัฒนาชุมชนตนเอง 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้  
 1. ทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงนิเวศบ๎านเกาะเคี่ยม จากการศึกษาจะพบวํา  จะแบํงได๎ทั้งหมด             
3 ด๎านด๎วยกัน ประกอบด๎วยดังนี้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได๎แกํ ปุาชายเลนบ๎านเกาะเคี่ยม ทางเดินศึกษา
ปุาชายเลน คลองเกาะเคี่ยม และคลองแตะหร า ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ได๎แกํ วิถีชีวิตมุสลิมบ๎านเกาะ
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เคี่ยม อาหารและขนมมุสลิมบ๎านเกาะเคี่ยม และขนมลาบ๎านเกาะเคี่ยม ทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ 
สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ทําเรือบ๎านเกาะเคี่ยม และกระชังปลา -กระชังปูนิ่ม-กระชังหอย และ
ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมและที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ การท าประมงพ้ืนบ๎าน และมัสยิดบ๎านเกาะเคี่ยม 
สอดคล๎องกับการศึกษาของ อรัญยา ปฐมสกุล, วิศาล ศรีมหาวโร และสมคิด รัตนพันธุ์ (2560) ได๎ศึกษา
เรื่องการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน กรณีศึกษา ต าบลทําชนะ อ าเภอทําชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบวํา บริบทชุมชนต าบลทําชนะเป็นประตูสูํจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีวิถีชีวิต
ผูกพันกับธรรมชาติ ประกอบชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามันและประมงชายฝั่ง มีถนน
ติดตํอกับตัวอ าเภอและจังหวัด ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคมีความสมบูรณ์ พ้ืนที่สํวนใหญํ
เป็นที่ราบลุํม บางสํวน เป็นภูเขา และมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอําวไทย มีชายหาดเหมาะกับกิจกรรมการ
ทํองเที่ยว คือ หาดส าเร็จ หาดปากน้ าทํากระจาย หาดนางลอยและถ้ าเขาประสงค์ และสอดคล๎องกับ 
Dickman (1996) กลําววํา สิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะ เป็นสิ่งที่จูง
ใจให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งสามารถแบํงแยกเป็นสถานที่ ส าคัญทางศาสนา 
หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแหํงชาติเทศกาลตํางๆหรือสถานที่ ที่มีความ สวยงามเป็นเอกลักษณ์
และเป็นที่โดํงดังและโดยทั่วไป สถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมักจะมี สิ่งดึงดูดใจมากกวําหนึ่งอยําง และ            
สิ่งดึงดูดใจที่เป็นทรัพยากรการทํองเที่ยวมีหลายประเภท คือ สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ ( Natural 
attractions) สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร๎างขึ้น (Built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น ซึ่งเป็น
สาเหตุ ให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมายังแหลํงทํองเที่ยว เชํน สวนสนุกและกิจกรรมการประชุม                 
(Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE)) สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural 
attractions) และสิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social attractions)   

2. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม ที่ได๎จากการส ารวจและ
คณะผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษา การจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงการทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได๎วิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของบ๎านเกาะเคี่ยม เพ่ือทราบจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ เนื่องด๎วย
บ๎านเกาะเคี่ยมมีจุดแข็งท่ีสามารถสร๎างเป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชน จึงเป็นสามารถสํงผลให๎หนํวยงานภาครัฐ 
เข๎ามาและพัฒนาชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
อาหารพ้ืนถิ่นที่มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ที่โดดเดํน สอดคล๎องกับการศึกษาของจุฑาธิปต์ จันทร์เอียด 
(2559) ได๎ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา การ
วิเคราะห์ SWOT ที่มีความส าคัญมากที่สุด ส าหรับการศึกษาพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของจังหวัด
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สมุทรสงคราม โดยพบวํา จุดแข็ง คือ มีแหลํงเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม๎ การท านาข๎าว การท านาเกลือ
สมุทร และท าประมง จุดอํอน คือ ขาดการสํงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการเรื่องการทํองเที่ยว
แบบครบวงจรจากภาครัฐ และหนํวยงานเอกชน โอกาส คือ นโยบายรัฐบาลสํงเสริมและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ครัวโลกและการบริการทางการทํองเที่ยวระดับสากล และอุปสรรค คือ มีมลภาวะทางน้ าจาก
จังหวัดใกล๎เคียง โดยในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎น าเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 5 แนวทาง โดยมาบูรณาการรํวมกันเพื่อสร๎างแนวทางการพัฒนา การทํองเที่ยวที่ยั่งยืนของ
จังหวัดสมุทรสงคราม เชํนเดียวกับการศึกษาของ อรัญยา ปฐมสกุล, วิศาล ศรีมหาวโร และสมคิด                
รัตนพันธุ์ (2560) การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน  กรณีศึกษา ต าบลทําชนะ อ าเภอทําชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาและความต๎องการ 
พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ และสร๎างยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ระเบียบวิธีวิจัยเป็น
การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุํม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช๎เทคนิค  
SWOT Analysis ผลการศึกษา ท าให๎เห็นถึงบริบทชุมชน ปัญหาและความต๎องการ พัฒนาการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวของชุมชนต าบลทําชนะเป็นประตูสูํจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และในการศึกษาของ พชรวรรณ ทวงชน และ นวลฉวี แสงชัย (2555) เรื่อง แนวทางการเพ่ิมศักยภาพ
การจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จากมุมมองของชุมชน : กรณีศึกษาอุทยานสัตว์ปุาอีสานตอนบน ขอนแกํน-
อุดรธานี จังหวัดขอนแกํน ก็ใช๎วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของแหลํง
ทํองเที่ยว เป็นเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการจัดการการทํองเที่ยว                
เชิงนิเวศจากมุมมองของชุมชน  

3. องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) พบวํา จากภาพรวมทั้งหมดมีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.37 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 คิดเป็นร๎อยละ 87.40 ด๎านที่
มีคํามากอันดันแรก คือ สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) รองลงมา ด๎านกิจกรรม (Activity) อันดับ
สาม คือ ด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) อันดับสี่ คือ ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) และ
อันดับห๎า คือ ด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary services) และบ๎านเกาะเคี่ยมมีสถานที่ที่
สามารถท าให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํ สะพานเกาะเคี่ยม-แตะหร า ปุาชายเลน ที่สามารถบูรณาการเป็น
แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน และขนมลาจะเป็นสิ่ งดึงดูดใจด๎านการทํองเที่ยวเชิงอาหารที่มี           
อัตลักษณ์โดดเดํน สอดคล๎องกับการศึกษาของ วรวลัญช์ สัจจาภิรัตน์ และกฤช จรินโท (2554) ได๎ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาชุมชนทุํงเพล ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี  ผลจากการศึกษาพบวํา ชุมชนทุํ งเพลนั้นต๎องพัฒนาทางด๎านสิ่ งอ านวยความสะดวก                     
ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น ด๎านการตลาด
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การประชาสัมพันธ์ ด๎านการสรรหาบุคลากร และด๎านการสนับสนุนจากหนํวยงานทางภาครัฐ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาให๎ชุมชนทุํงเพลได๎รับการพัฒนาให๎เป็นการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจะได๎น าไปด าเนินการและพัฒนาให๎เป็นประโยชน์กับชุมชนตํอไป 
ประกอบกับการศึกษาของ มัสศิตา เด็งจิ (2561) เรื่อง การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาฮาลา-บาลา อ าเภอแว๎ง จังหวัดนราธิวาส  พบวํา 1. ด๎านศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศใน
ภาพรวมทั้ง 7 ด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว 
ด๎านคุณคําและความส าคัญของแหลํงทํองเที่ยว มีศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในแหลํง
ทํองเที่ยว ด๎านการตอบรับของประชาชนในท๎องถิ่น มีศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํในระดับมาก 
สํวนในด๎านของการจัดการเชิงนิเวศ มีศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยูํในระดับน๎อย 2. ด๎านความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยวที่มีตํอศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา -บาลา โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา นักทํองเที่ยวมีความต๎องการให๎มีการพัฒนา 
ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก ด๎านการบริการทํองเที่ยว ด๎าน
การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฏีการศึกษาองค์ประกอบการทํองเที่ยวของ 
Dickman (1996) กลําววํา สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งบริการขั้นพ้ืนฐานตําง ๆ ที่
จ าเป็นตํอการทํองเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยูํในแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ที่นักทํองเที่ยวสามารถจะ
ใช๎ได๎อยํางสะดวกสบายมากน๎อยเพียงใด เชํน ที่พักแรม ร๎านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเริงรมย์ สถาน
บริการอ่ืน ๆ ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ สถานรักษาพยาบาล สถานีตรวจ หรือระบบ รักษาความ
ปลอดภัยเป็นต๎น สิ่งเหลํานี้จะพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพควบคูํกัน ไปและถ๎าหาก ในบริเวณแหลํง
ทํองเที่ยวนั้นไมํมีสิ่งอ านวยความสะดวกอยํางครบถ๎วน ก็จะพิจารณาถึง ความสะดวกและความใกล๎ไกลที่
จะไปอาศัยใช๎บริการสิ่งอ านวยความสะดวกจากแหลํงชุมชน ข๎างเคียงได๎ยากงํายเพียงใด ดังนั้น ตัวแปรที่
ใช๎ในการประเมินสิ่งอ านวยความสะดวกอาจพิจารณา ได๎จาก ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การ
ให๎บริการบ๎านพัก สถานบริการตําง ๆ ระบบ สื่อความหมายและระบบการจัดการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ณ แหลํงทํองเที่ยว(Destination amenities) เชํน ร๎านอาหาร ร๎านค๎าตํางๆ เชํน ร๎านขายของบริษัท
บริการการทํองเที่ยว ร๎านของที่ระลึก การบริการอ่ืน  ๆ อาทิ ร๎านตัดผม การบริการให๎ข๎อมูลแกํ
นักทํองเที่ยว ร๎านเชํารถ ระบบสาธารณูปโภค ตู๎เอทีเอ็ม สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ  

4. วิเคราะห์การทํองเที่ยวสีเขียว (7 Green)  พบวํา จากภาพรวมทั้งหมดมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด โดยมีคําเฉลี่ย 4.40 มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 คิดเป็นร๎อยละ 88.04 ด๎านที่มีคํามากอันดับ
แรก คือ กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) อันดับสอง คือ ด๎านหัวใจสีเขียว (Green Heart)  อันดับสาม 
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คือ ด๎านการบริการสีเขียว (Green Service) อันดับสี่ คือ ด๎านรูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green 
Logistics) อันดับห๎า คือ ด๎านแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) อันดับหก คือ ด๎านชุมชนสีเขียว 
(Green Community) และอันดับเจ็ด คือ ด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) 
และบ๎านเกาะเคี่ยมมีการสํงเสริมการปลูกปุาชายเลนทดแทนจากปุาชายเลนที่ถูกท าลายเพ่ือเป็นวิถีชีวิต
ของชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม มีการบริหารที่มีการจัดคัดแยกขยะเพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎กับคนในชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยม และเน๎นด๎านเยาวชนให๎รู๎จักมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล๎อม ตามทฤษฎีของ เทิดชาย ชํวยบ ารุง 
(2552) ที่กลําววํากิจกรรมตําง ๆ ด๎านการทํองเที่ยว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวที่ถูก
สร๎างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและดึงดูดให๎เกิดการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวเทํานั้น โดยรูปแบบของกิจกรรมตํ าง ๆ จะแตกตํางกันตาม
ประเภทของแตํละแหลํงทํองเที่ยว ได๎แกํกิจกรรมการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ เชํน การเดินปุา การนั่งช๎าง 
การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการทํองเที่ยวทางทะเล เชํน การด าน้ า การตกปลา เป็นต๎น และ Dickman 
(1996) ที่วํา สถานที่ทํองเที่ยวควรจัดให๎มีกิจกรรมตํางๆ (Activities) ที่นักทํองเที่ยวสามารถท าใน
ชํวงเวลาที่พานักทํองเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจของการทํองเที่ยวและชํวงเวลา พักผํอน
ของนักทํองเที่ยว กิจกรรมตํางๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต๎องการของ นักทํองเที่ยวด๎วย 
แตํในสํวนของกิจกรรมสีเขียว  (Green Activity) นั้นสอดคล๎องกับ ราณี อิสิชัยกุล, 2555 และ ไพริน เวช
ธัญญะกุล, 2559 ที่ระบุวํารูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ขึ้นอยูํกับความหลากหลายที่อยูํในพ้ืนที่
นั้นมีทั้งทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ 1. การเดินในเส๎นทางธรรมชาติ 2. การสํองสัตว์หรือดูนก 3. 
การส ารวจถ้ าหรือน้ าตก 4. การปีนเขาหรือไตํเขา 5. การลํองแกํง 6. การนั่งเรือหรือแพหรือเที่ยวชมภูมิ
ประเทศ 7. การพายเรือแคนูหรือเรือคายัก 8. การขี่ม๎า/นั่งช๎าง 9. การขี่รถจักรยานชมภูมิประเทศ              
10. การกางเต็นท์นอนพักแรม และ 11. การด าน้ าในทะเล และสอดคล๎องกับการศึกษาของ ล ายอง                 
ปลั่งกลาง (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอํางทอง พบวํา วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยวตามองค์ประกอบมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียว และเพ่ือ
วิเคราะห์สรุปเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการทํองเที่ยวตามหลักการและมาตรฐานการ
ทํองเที่ยวสีเขียว (7 Greens) แกํวิสาหกิจชุมชนการทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอํางทอง             
รวม 6 กลุํม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม กลุํมเปูาหมายคือ ผู๎น ากลุํมวิสาหกิจชุมชนการ
ทํองเที่ยว ผู๎แทนหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎อง และผู๎นาชุมชน ผลการวิจัยพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนการ
ทํองเที่ยวมีบริบทด๎านคุณภาพที่สอดคล๎องกับหลักการและมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียวใกล๎เคียงกันคือมี
คะแนนประเมินอยูํในเกณฑ์ระดับดีเดํนและระดับดี โดยเรียงลาดับมาตรฐานได๎ คือด๎านแหลํงทํองเที่ยว
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และด๎านบริการ รองลงมาคือด๎านการตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม และด๎านชุมชน มีคะแนน
น๎อยที่สุดในด๎านรูปแบบการเดินทางและกิจกรรมทํองเที่ยว สํวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพไปสูํมาตรฐาน
การทํองเที่ยวสีเขียว กลุํมจะต๎องให๎ความส าคัญกับความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม (หัวใจ         
สีเขียว) เป็นล าดับแรกเพราะจะน าไปสูํมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียวในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตํอไปได๎ 
โครงการพัฒนาที่จัดด าเนินการครั้งนี้ได๎แกํการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวโดยการปลูกต๎นไม๎ทั้งไม๎ยืนต๎น
และไม๎ล๎มลุกเพ่ือชํวยลดภาวะโลกร๎อน โครงการคัดแยกขยะและโครงการศึกษาดูงานชุมชนสีเขียวจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อสร๎างความตระหนักและรับผิดชอบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

5. แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความ
รับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากการศึกษาจะพบวํา 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎าน
เกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีดังนี้ 

  5.1 ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เริ่มจากกระบวนการการจัดการความรู๎ด๎าน
การทํองเที่ยวสีเขียว โดยการใช๎แนวคิดการทํองเที่ยวสีเขียวมาใช๎เป็นหลักในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ชุมชน โดยให๎คนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการเริ่มต๎น และมีหนํวยงานภาครับ ภาคการศึกษา
เข๎ามาให๎ความรู๎ สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน จากนั้นจัดท าข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรการทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เพื่อสื่อความหมายในรูปแบบตํางๆ และให๎ชุมชนรํวมกันออกแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวสีเขียว
ตามทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีและต๎องการน าเสนอแกํนักทํองเที่ยว ตามการศึกษาของ 
พจนา สวนศรี (2550) ที่วํา “การทํองเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือ
การทํองเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน 
จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ๎าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎
แกํผู๎มาเยือน” โดยมองวําการทํองเที่ยวต๎องท างานครอบคลุม 5 ด๎าน พร๎อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม โดยมีชุมชนเป็นเจ๎าของและมีสํวนในการจัดการ นอกจากนี้การ
ทํองเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช๎การทํองเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร๎างโอกาสให๎องค์กร
ชุมชนเข๎ามามีบทบาทส าคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ชุมชนที่มีแนวโน๎มวําการทํองเที่ยวจะรุกคืบเข๎าไปถึง หรือต๎องการเปิดเผยชุมชนของตนให๎เป็นที่รู๎จักในวง
กว๎าง ให๎มีการสร๎างให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและ
กระจายอ านาจการตัดสินใจโดยเน๎นความส าคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล๎อมและใช๎การทํองเที่ยว
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร๎อมกัน สอดคล๎องกับ เทิดชาย ชํวยบ ารุง (2552) ที่วําการตลาด           
สีเขียวเป็นแนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวตํางๆ ควรน ามาเป็นแนวทางในการ
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ด าเนินธุรกิจเพราะไมํได๎มุํงหวังเพียงผลก าไรในเม็ดเงินเทํานั้น หากแตํมีจิตส านึกและรับผิดชอบตํอ
สํวนรวม โดยเฉพาะด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวที่ส าคัญ 
ดังนั้นหากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไมํถูกท าลาย การทํองเที่ยวก็สามารถด าเนินการตํอไปได๎
อยํางยั่งยืน และการศึกษาของ อรัญยา ปฐมสกุล , วิศาล ศรีมหาวโร และสมคิด รัตนพันธุ์ (2560) ได๎ 
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน กรณีศึกษา ต าบลทําชนะ อ าเภอทําชนะ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี พบวํา การประชาสัมพันธ์ แผนผังปูายบอกสถานที่ การให๎ความรู๎อบรมมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น 
รวมทั้งแหลํงจ าหนํายสินค๎าจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
   5.2 ด๎านองค์กรชุมชน จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพ่ือท าหน๎าที่ในการ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว โดยใช๎หลักการการทํองเที่ยวโดยชุมชนในการ
ด าเนินงานตามแผน ตามหลักการของการทํองเที่ยวโดยชุมชน สถาบันการทํองเที่ยวโดยชุมชน, (2560) 
คือ 1. ชุมชนเป็นเจ๎าของ 2. ชาวบ๎านเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ 3. สํงเสริมความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 5. มีความยั่งยืนทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 6. คงเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 7.กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ระหวํางคนตํางวัฒนธรรม 8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตํางและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 9. เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแกํคนท๎องถิ่น และ10. มีการกระจายรายได๎สูํ
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) การทํองเที่ยวโดยชุมชนเป็น
การทํองเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีสํวนรํวมบริหารจัดการการทํองเที่ยวเพ่ือประโยชน์ตํอชุมชน โดยกิจกรรม
การทํองเที่ยวมุํงสร๎างปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันระหวํางเจ๎าบ๎านกับผู๎มาเยือนผํานการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมทํองเที่ยวซึ่งนาไปสูํการเรียนรู๎ เข๎าใจอยํางลึกซึ้งถึงรากเหง๎าของชุมชนเน๎นความยั่งยืน และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ือสร๎างเปูาหมายในการพัฒนารํวมกัน โดยใช๎กระบวนการจัดการความรู๎รํวมกัน
ระหวํางความรู๎ดั้งเดิมจากปราชญ์ชาวบ๎าน ผสานกับความรู๎สมัยปัจจุบันจากเยาวชนคนรุํนใหมํเข๎ามารํวม
ในกระบวนการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชุมชนสีเขียว และประกอบกับการศึกษาของ ธีรกานต์ โพธิ์แก๎ว และ
สุพัฒนชัย โพธิ์แก๎ว (2560) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมในการจัดการทํองเที่ยวชุมชนบ๎านบางโรง ต าบล
ปุาคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบวํา การมีสํวนรํวมในจัดการทํองเที่ยวชุมชนของบ๎านบางโรงยังเป็น
สมาชิกกลุํมเดิม มีการจัดการทํองเที่ยวอยํางมีระบบรํวมกัน จุดแข็งท่ีกลุํมมี คือ จิตใจที่เข๎มแข็งในการที่จะ
ตํอสู๎เพ่ือชุมชน การจัดการภายใต๎แนวคิด “ลดจุดตําง สร๎างจุดรํวม” เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน สมาชิก
พร๎อมที่จะเรียนรู๎ความล๎มเหลวเพ่ือพัฒนาไปสูํความส าเร็จอีกครั้ง ส าหรับการจัดการทํองเที่ยวชุมชนบาง
โรงยังคงมุํงเน๎นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยึดธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นจุดเดํนในการ
สํงเสริมการทํองเที่ยว และสอดคล๎องกับการศึกษาของ ปาริฉัตร ศรีหะรัญ และพรพิมล ข าเพชร. (2561). 
การทํองเที่ยวโดยชุมชนทางเลือกใหมํสูํความยั่งยืน พบวํา กุญแจสูํความส าเร็จของการทํองเที่ยวโดยชุมชน
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ที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในชุมชน การอนุรักษ์ และการจัดการ ที่เน๎นปฏิสัมพันธ์
ระหวํางคนในชุมชนท๎องถิ่นกับธรรมชาติ ลักษณะเป็นการเกื้อหนุนกันระหวํางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ส าหรับการทํองเที่ยวกับการพัฒนาของชุมชนท๎องถิ่นให๎เกิดความเข๎มแข็ง ที่จะท าให๎การทํองเที่ยวโดย
ชุมชนประสบความส าเร็จได๎ โดยการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนรํวมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน
ผํานการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให๎ชุมชนได๎น าศักยภาพของทรัพยากรทั้ง คน ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต๎น มาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  5.3 ด๎านการจัดการ ชุมชนต๎องรํวมกันสร๎างกติกาตามลักษณะเฉพาะของชุมชนให๎
ชัดเจนและควรมีกฎระเบียบและระบบก ากับดูแลเพ่ือให๎ จ านวนนักทํองเที่ยวสอดคล๎องกับขีด
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่และสิ่งแวดล๎อมชุมชนโดยค านึงถึงความสามารถเชื่อมโยงการ
ทํองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได๎ ชุมชนต๎องมีระบบหรือกลไกในการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม สอดคล๎องกับ วีระศักดิ์ กราปัญจะ (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่ปุาชุมชนบ๎านอําวทําเลน - บ๎านทําพรุ ต าบลเขาทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบวํา การก าหนด
หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ควรให๎ชุมชนมีสํวนรํวมตั้งแตํระดับหมูํบ๎าน ต าบล และออกเป็นข๎อบัญญัติต าบล 
เพ่ือบังคับใช๎ให๎ครอบคลุมทุกด๎าน (3) การบริหารจัดการปุาชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบคณะ 
กรรมการปุาชุมชน โดยมีผู๎แทนของหมูํบ๎านเป็นคณะกรรมการปุาชุมชน (4) รูปแบบกิจกรรม ควร
เกี่ยวเนื่องประเพณีท๎องถิ่นหรือการประกอบอาชีพของชุมชน การพัฒนาควรพัฒนาในด๎านการจัดการการ
ทํองเที่ยว ด๎านความรู๎ในท๎องถิ่น ด๎านเครือขํายการทํองเที่ยว ด๎านการประชาสัมพันธ์ และด๎านความ
ปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวก และ (5) ปัญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะ ชุมชนขาดการมีสํวนรํวม 
ควรสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการปุาชุมชนชนและเชื่อมโยงกับการศึกษา
ของ สุดถนอม ตันเจริญ (2560) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน พบวํา ด๎วยลักษณะส าคัญของการทํองเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด๎วยการสํงเสริม
เศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม ด๎วยกระบวนการทางสังคมที่มุํงการพัฒนาโดยมีคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
การรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนที่ยึดมั่นตํอความเป็นธรรมในการจัดการ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชนและเป็นประชาธิปไตยอยํางแท๎จริงสะท๎อนมิติเชิงการเมือง รวมถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ด๎วยกระบวนการสํงผํานวัฒนธรรมไปสูํคนรุํนตํอ ๆ ไป ซึ่งเป็นผลของการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนด๎วยสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ ลักษณะสุดท๎ายคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด๎วยการรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลของ
ความรํวมมือกันในการจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนจะสํงผลให๎ชุมชนมีอาชีพและมีรายได๎อยํางตํอเนื่อง 
ปราศจากการท าลายสิ่งแวดล๎อม ทุกปัจจัยจึงจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการก๎าวไปสูํความส าเร็จของการ
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พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎อยํางแท๎จริงและประกอบกับ วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปิยะพร 
ธรรมชาติ (2559) ได๎ศึกษาเรื่องรูปแบบการทํองเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือการ
พัฒนาเครือขํายวิสาหกิจชุมชนอยํางยั่งยืน พบวํา ชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอตํอการรวมกลุํมในการ
พัฒนาเครือขํายวิสาหกิจชุมชน ด๎านการทํองเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว
ดังกลําว จ าเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนจากองค์กร ภาครัฐและเอกชนโดยท าหน๎าที่เป็นผู๎สนับสนุนเริ่ม
ตั้งแตํต๎น จนไปจนถึงปลายน้ า ซึ่งจะท าให๎เกิดความเข๎มแข็งด๎านเครือขําย และท าให๎เกิดศักยภาพด๎านการ
ทํองเที่ยวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือขํายของธุรกิจชุมชน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเครือขํายชุมชนอยําง
ยั่งยืนตํอไป นอกจากนี้ยังต๎องให๎ความส าคัญในเรื่องของการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล๎อง
กับการวิจัยของ Ayob M.Z., Mohd SamanF.M., Hussin Z.H. and JusoffK (2009) ได๎ศึกษาเรื่อง 
Kilim River Mangrove Forest Ecotourism Services หรือการบริการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตปุา
ชายเลนของแมํน้ าคิลิม ซึ่งสาระส าคัญได๎กลําวถึงแหลํงมรดกโลกอุทยานธรณีโลกลังกาวี (Langkawi 
UNESCO Global Geopark) โดยพบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
ประกอบด๎วย 4 ปัจจัยคือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) การจัดการสิ่งแวดล๎อม 3) การตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ และ 4) ระบบการด าเนินงาน   

5.4 ด๎านการเรียนรู๎ โดยการพัฒนาชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวนั้น ชุมชนควรเพ่ิมการ
เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู๎สีเขียวที่มีอยูํเดิม ควบคูํไปกับการทํองเที่ยวทางทะเล การทํองเที่ยวชุมชน 
การทํองเที่ยวสุขภาพ การทํองเที่ยวอาสาสมัครและการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ เพ่ือให๎มีกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น และทุกกิจกรรมให๎มีสํวนรํวมระหวํางชุมชนและนักทํองเที่ยว และ
หนํวยงานภาครัฐให๎การสนับสนุนงบประมาณ และการปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนบานเพ่ือรองรับการ
ทํองเที่ยวสีเขียว และที่ส าคัญผู๎ประกอบการภาคเอกชนควรให๎การสํงเสริมการทํองเที่ยวสีเขียวแบบมี
ความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยน าเสนอรายการน าเที่ยวประเภทนี้แกํนักทํองเที่ยว 
สอดคล๎องกับ Chen W. and Wang W. (2009) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ Sustainable Development of 
China’s Ecotourism หรือการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่ง
สาระส าคัญได๎กลําวถึง การสร๎างกลยุทธ์ในการด าเนินการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน๎นการผสานความสัมพันธ์ระหวํางสภาพแวดล๎อมของระบบนิเวศในแหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนท๎องถิ่น และนักทํองเที่ยวโดยต๎องตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาเสถียรภาพความ
สามัคคีและการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ประกอบการผลการศึกษาของ ล ายอง ปลั่งกลาง (2560) 
ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียว กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนการ
ทํองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอํางทอง พบวํา แนวทางการพัฒนาคุณภาพไปสูํมาตรฐานการ
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ทํองเที่ยวสีเขียว โดยจะต๎องให๎ความส าคัญกับความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม (หัวใจสีเขียว) 
ที่จะเรียนรู๎เป็นล าดับแรกเพราะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและจะน าไปสูํมาตรฐานการทํองเที่ยวสีเขียวใน
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ตํอไปได๎ และเป็นไปตามหลักการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในสํวนของผู๎ประกอบการ 
ของ วรรณพร วณิชชานุกร (2540) และ สมพงษ์ วราภาสกุล (2557) ที่วํา ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว
มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์การทํองเที่ยว ให๎มีคุณภาพยั่งยืนหรือไมํเพียงใด การท าธุรกิจโดยมุํงท าก าไร
สูงสุดในระยะสั้นเป็นการทุบหม๎อข๎าวตนเองอยํางไรก็ตามบริษัทน าเที่ยวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากการทํองเที่ยวได๎ตราบนานเทํานาน ถ๎ามีการจัดท าธุรกิจที่ถูกต๎องเหมาะสม นับตั้งแตํการใช๎วัสดุที่ไมํท า 
ลายสภาพแวดล๎อมและสามารถน ามาใช๎ใหมํได๎การมีมัคคุเทศก์ท่ีมีความรู๎ในระบบนิเวศและวัฒนธรรมของ
แหลํงทํองเที่ยวอยํางแท๎จริงการให๎การศึกษาแกํนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของท๎องถิ่นที่
เป็นจุดหมายปลายทางกํอนที่จะไปถึง  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

ข๎อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ  
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการทํองเที่ยวในจังหวัดตรัง ควรมีการวางแผนเพ่ือ

พัฒนาชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมให๎สามารถสร๎างความประทับใจแกํผู๎ที่มาเยี่ยมชม โดยพัฒนาตามแนวคิด
องค์ประกอบการทํองเที่ยวทั้ง 5 ได๎แกํ 1. ความสามารถในการเข๎าถึง (Accessibility) การมีระบบ
โครงสร๎างพ้ืน ฐานทางการทํองเที่ยวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 2. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ตามทรัพยากรที่โดด
เดํนของชุมชน ทั้งธรรม ชาติ วัฒนธรรม 3. สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) ที่พักแรมประเภทตําง ๆ 
จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับที่แตกตํางกัน มีความหลากหลาย 4.กิจกรรมการทํองเที่ยว 
(Activities) ผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและการทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ           
5. การให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว (Ancillary Service) ทั้งหมดที่สามารถตอบสนองและอ านวยความ
สะดวกให๎นักทํองเที่ยว 

ข๎อเสนอแนะส าหรับภาคเอกชนและผู๎ประกอบการ 
เจ๎าของกิจการ มัคคุเทศก์และนักทํองเที่ยว ต๎องยึดหลักการสร๎างสรรค์รายการจัดน าเที่ยวที่เน๎น

กิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างงานกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น พร๎อมทั้งรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน               
ในท๎องถิ่นให๎ยั่งยืน ส าหรับรูปแบบในการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวสีเขียว ทางบริษัทต๎องให๎ความส าคัญกับ   
การอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยวทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท๎องถิ่นผํานกลยุทธ์การ
ทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือ 7 Green ประกอบด๎วย หัวใจสีเขียว (Green Heart) รูปแบบ
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การเดินทางสีเขียว (Green Logistics) แหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) ชุมชนสีเขียว (Green 
Community) กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) การบริการสีเขียว (Green Service) และความ
รับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green Plus) โดยทางบริษัทได๎จัดรายการน าเที่ยวที่มีความ
สอดคล๎องกลมกลืนกับคุณคําของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยว     
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน์  
 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการทํองเที่ยวในจังหวัดตรัง ควรมีการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมให๎สามารถสร๎างความประทับใจ แกํผู๎ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้สามารถด าเนินกา รได๎          
ดังข๎อเสนอแนะตํอไปนี้         

1. ต๎องพัฒนาสถานที่ในชุมชนให๎มีสิ่งที่นําดึงดูดใจให๎มากยิ่งขึ้น เชํน ทําเรือบ๎านเกาะเคี่ยมเพ่ือใช๎
ในการคมนาคม 

2. ควรเพ่ิมสื่อที่ใช๎บริการในการเรียนการสอนและด๎านตําง ๆ ให๎เพียงพอกับชุมชนที่มีความ
ต๎องการใช๎สื่อตําง ๆ 

3. ควรท าปูายสัญลักษณ์บอกทางเข๎าหมูํบ๎านให๎ชัดเจนกวํานี้      
4. หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข๎องในการพัฒนาชุมชน ควรเพ่ิมการดูแลใน

ชุมชนมากยิ่งขึ้น   
5. คนในชุมชนควรมีความสามัคคีในการพัฒนาชุมชนให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยอาศัยการใช๎

ใจ รํวมมือรํวมใจกันพัฒนาชุมชน          
6. หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรจัดโครงการในการสํงเสริมชุมชนให๎เป็นชุมชนสีเขียวเพ่ือ

ความยั่งยืนให๎กับชุมชน          
7. หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรมีการจัดการในการให๎ชุมชนสามารถจดทะเบียนในด๎าน                  

ตําง ๆ ได ๎     

 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป  
 1. ควรศึกษาปัญหาและความต๎องการ ในการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เพ่ือที่จะ
พัฒนาชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยมตํอไป         

2. ควรศึกษาผลกระทบที่สํงผลตํอการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของชุมชนบ๎าน
เกาะเคี่ยม  
 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสํวนผสมทางการตลาดเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนบ๎านเกาะเคี่ยม      
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเทีย่วสีเขยีวอยา่งมีความ 
รับผิดชอบ กรณีศกึษาบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช๎เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนที่บ๎าน
เกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตั งใต๎ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ข๎อมูลที่ได๎รับจากแบบสอบถามนี้ ผู๎วิจัยจะปกปิดไว๎เป็นความลับและหวังเป็นอยํางยิ่งวํา
จะได๎รับความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ แบบสอบถามนี้ประกอบด๎วย 6 สํวน ดังนี้  

สํวนที่ 1   ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม   
สํวนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 
สํวนที่ 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green)  

   ของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
สํวนที่ 4   ข๎อเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปอรานากัน 

   ในเขตพ้ืนที่กลุํมจังหวัดอันดามัน ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง     
 

               ธนะวิทย์ เพียรดี 
สาขาวิชาการทํองเที่ยว  

โรงเรียนการทํองเที่ยวและการบริการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   ที่ตรงกับความเป็นจริง  
1. เพศ  

 1) ชาย         2) หญิง  
2. อายุ  

 1) 20-30 ปี    2) 31-40 ปี     3) 41-50 ปี  
 4) 51-60 ปี    5) 61 ปีขึ้นไป      

3. สถานภาพ  
 1) โสด       2) สมรส     3) หยําร๎าง/แยกกันอยูํ    

4. ระดับการศึกษา  
 1) ประถมศึกษา      2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 
 3) ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา   4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................   

5. อาชีพ  
 1) ค๎าขาย    2) รับจ๎างทั่วไป    3) ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
 4) เกษตรกรรม   5) ประมง    6) รับราชการ / รัฐวิสากิจ  
 7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 

6. รายได๎ตํอเดือน  
 1) ต่ ากวํา 5000 บาท      2) 5001-10000 บาท  3) 10001-15000 บาท 
 4) 15001-20000 บาท   5) 20001-25000 บาท    6) 25001 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด๎านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction)      
1. สถานที่ในชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจ      
2. มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม      
3. มีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม      
ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)      
1. มีไฟฟูาใช๎ได๎สะดวก      
2. มีบริการร๎านอาหารตํางๆ      
3. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข๎าถึงได๎      
ด๎านการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility)      
1. การเดินทางมีความสะดวกในการเข๎าไปในชุมชน      
2. มีปูายบอกทางท่ีชัดเจน      
3. บริการรถที่จะไปเที่ยวชมภายในชุมชน      
ด๎านกิจกรรม (Activity)      
1. มีบริการสอนท ากาแฟโบราณ      
2. มีบริการสอนท าขนมลา      
3. มีการท าประมงพ้ืนบ๎าน การเลี้ยงปู      
ด๎านการให๎บริการของแหลํงทํองเที่ยว(Ancillary 
services) 

     

1. มีบริการรถเชําในชุมชน      
2. ให๎บริการเติมน้ ามันรถ      
3. มีบริการร๎านค๎าตํางๆ      
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวอย่างมีความรับผิดชอบ (7 Greens)       
ของบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด๎านหัวใจสีเขียว (Green Heart)      
1. มีการสร๎างจิตส านึกให๎กับชุมชน      
2. มีสํวนรํวมในการดูแลชุมชน      
3. หนํวยงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างจิตส านึก      
ด๎านรูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics)      
1. มีการเดินทางที่สํงผลตํอสิ่งแวดล๎อม      
2. มีการปลํอยก๏าซที่สํงผลตํอก๏าซเรือนกระจก      
3. มีการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ในการคมนาคม      
ด๎านแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว (Green Attraction)      
1. หนํวยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการ      
2. มีการด าเนินในทางการยั่งยืน      
3. มีการด ารงสถานที่ให๎คงสภาพเดิม      
ด๎านกิจกรรมสีเขียว (Green Activity)      
1. มีการอนุรักษ์ปลูกปุาชายเลน      
2. มีการอนุรักษ์ชุมชนโดยการเก็บขยะในชุมชน      
3. มีการน าชมการท าประมงพ้ืนบ๎าน โดยไมํท าลาย
สิ่งแวดล๎อม 

     

ด๎านชุมชนสีเขียว (Green Community)      
1. คนในชุมชนมีความรํวมมือการอนุรักษ์      
2. มีการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชน      
3. ภายในชุมชนมีความเข๎มแข็งในการพัฒนา      
ด๎านการบริการสีเขียว (Green Service)      
1. มีการจัดระบบบ าบัดของเสียในชุมชน      
2. มีบริการที่ได๎รับมาตรฐานคุณภาพท่ีดี      
3. เลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม      
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ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Green 
Plus) 

     

1. คนในชุมชนมุํงหวังให๎สร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีดี      
2. มีกิจกรรมที่ไมํท าลายโลกของเรา      
3. คนในชุมชนมีจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล๎อม      

 
ส่วนที่ 6   ข้อเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส าหรับความคิดเห็นของท่าน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ 

กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  
 1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับบุคลากรของหนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง” ความคิดเห็นของทํานจะเป็นประโยชน์ตํอการวิจัยครั้งนี้เป็น
อยํางยิ่ง  
 2. แบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสัมภาษณ์  
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และทรัพยากรการทํองเที่ยวของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) ของ
บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green) 
ของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ส่วนที่ 5 ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํง
ทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ชื่อผู๎ให๎สัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................อาย.ุ.............................ป ี
วันที่ /เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.........................................................เวลาท่ีสมัภาษ์..................................น. 
สถานที่สัมภาษณ์................................................................................................................................... 
ชื่อองค์กร/หนํวยงานของผู๎ให๎สัมภาษณ์....................................................... .......................................... 
ต าแหนํง............................................................................................... ................................................... 
ที่อยูํ.................................................................................. ...................................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท์........................................E-mail : ..............................................................  
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 
 1. ทํานคิดวําทรัพยากรทางธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรังเป็นอยํางไร 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ทํานคิดวําทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรังเป็นอยํางไร 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. ทํานคิดวําทรัพยากรที่มนุษย์สร๎างขึ้นในเขตพ้ืนที่บ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรังเป็นอยํางไร 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. จุดแข็งและจุดอํอนทางด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นอยํางไร 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. โอกาสและอุปสรรคทางด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นอยํางไร 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน (5As) ของบ๎านเกาะเคี่ยม 
ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 1. บ๎านเกาะเคี่ยมมีสิ่งดึงดูดใจที่สามารถสร๎างความประทับใจได๎อยํางไร  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. บ๎านเกาะเคี่ยมมีสิ่งอ านวยความสะดวกให๎บริการอยํางเพียงพอหรือไมํ อยํางไร   
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. บ๎านเกาะเคี่ยมมีปูายสัญลักษณ์บอกทางที่ชัดเจนและเข๎าถึงได๎งํายหรือไมํ อยํางไร 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. บ๎านเกาะเคี่ยมมีกิจกรรมที่สามารถสร๎างความประทับใจอะไรบ๎างที่ทํานสนใจ  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5. บ๎านเกาะเคี่ยมมีบริการเสริมที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจัดขึ้นโดยชุมชนหรือไมํ อยํางไร 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมีความรับผิดชอบ (7 Green) ของบ๎านเกาะ
เคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 1. บ๎านเกาะเคี่ยมมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และตระหนักถึงคุณคําของสิ่งแวดล๎อม นับเป็น

หัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม หรือไมํ อยํางไร   

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. บ๎านเกาะเคี่ยมมีการเลือกใช๎พลังงานที่สะอาด และผํานรูปแบบการเดินทางสีเขียวหรือไมํ อยํางไร  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. บ๎านเกาะเคี่ยมมีการมุํงสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งและยั่งยืนเพ่ือจะเป็นแหลํงทํองเที่ยวสีเขียว โดยมี

การบริหารจัดการการทํองเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของพ้ืนที่นั้นไว๎ได๎หรือไมํ อยํางไร  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. บ๎านเกาะเคี่ยมมีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมหรือไมํ อยํางไร  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. บ๎านเกาะเคี่ยมมีความเป็นชุมชนสีเขียว โดยรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน เ พ่ือเน๎นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม ที่ไมํท าลายซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหรือไมํ อยํางไร  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. บ๎านเกาะเคี่ยมมีการจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยการใสํใจธุรกิจทํองเที่ยวแขนง          
ตําง ๆ เน๎นเลือกใช๎วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมหรือไมํ อยํางไร  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 7. บ๎านเกาะเคี่ยมมีโครงการจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล๎อมของชุมชนหรือไมํ อยํางไร  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 5 ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน สูํแหลํงทํองเที่ยวสีเขียวอยํางมี
ความรับผิดชอบ กรณีศึกษาบ๎านเกาะเคี่ยม ต าบลกันตังใต๎ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

=========================================== 

 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์  
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ประวัติผู้วิจัย 

 
1. นายธนะวิทย์ เพียรดี (หัวหน๎าโครงการวิจัย) อาจารย์ประจ าสาขาการทํองเที่ยว โรงเรียนการ

ทํองเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิ ต  เ กี ย รติ นิ ยม อันดั บ  2  ส าขาภาษาฝรั่ ง เ ศส  คณะ มนุษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ.2550 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2551 ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2557 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการทํองเที่ยว คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2559 และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการทํองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ.2552 และในปัจจุบันก าลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการทํอง เที่ยวและการบริการ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกํน ประสบการณ์ท างานที่ผํานมา คือ ได๎รับทุนการศึกษา
ด๎านผู๎ชํวยสอน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ระหวําง พ.ศ.2551 -2552 ตํอมาเป็น
เลขานุการผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการทํองเที่ยวไทย ระหวํางเดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 มัคคุเทศก์อิสระ มัคคุเทศก์เฉพาะ เฉพาะภูมิภาคภาคใต๎ ใบอนุญาตเลขที่ 5-000576, 
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ตํางประเทศ) ใบอนุญาตเลขที่ 31-07399, ผู๎น าเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 34.0515 และ
การน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้   

ธนะวิทย์ เพียรดี, อินทิรา ไพรัตน์ และเศวตฉัตร นาคะชาติ. (2561). แนวทางการพัฒนาการสื่อ
ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ าเภอเมืองตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด๎านการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561, ในประเด็นท๎าทายในอุตสาหกรรม
บริการ “ทํองเที่ยววิถีไทย ก๎าวไกลสูํการพัฒนา” คณะการจัดการทํองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์. วันที่ 17 สิงหาคม 2561.หน๎า 55-76. 
  ธนะวิทย์ เพียรดี และ มัลลิกา เจแคน. (2560). แรงจูงใจในการทํองเที่ยวเชิงเกษตรของนัก 
ทํองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ฟาร์มโชคชัย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด๎านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, หน๎า 318-328. 
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  ธนะวิทย์ เพียรดี. (2559). แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการส าหรับการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ของอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกํน. The 8th Walailak Research National 
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