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ความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก  เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนที่มีมูลค่า
นับแสนล้านบาทต่อปี  อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ปี  อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท  ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรง ซึ่งได้แก่ ธุรกิจขนส่ง  
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  ธุรกิจน าเที่ยว  ธุรกิจการค้าและของที่ระลึก  และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยทางอ้อม เช่น  การผลิตสินค้าเ กษตรกรรม  การผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น รายได้
จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกระจายไปสู่หลายอาชีพและหลายท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการลงทุน กิจการอัน
เป็นผลในการจ้างงานมากเพิ่มขึ้น ส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (นิคม  จารุมณี , 2544, 
หน้า 56) 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก ดังจะเห็นได้
จากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505 - 2509) จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550 – 2554 ) ซึ่งมีนโยบายท่ีส าคัญ คือ
การก าหนดการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย  ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวสูงเช่นนี้ ได้แก่ การขยายตัวของการส่งออก การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น     
(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)  

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบของ
เงินตราต่างประเทศ  ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินของประเทศ ทั้งยัง
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคได้  แต่ภายใต้ของผลประโยชน์ที่
เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในระยะที่ผ่านมานั้น มีอัตราสูงมากท าให้มี
การน าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า ประมง และแร่ มาใช้ในอัตราที่สูง  
(สันติชัย  เอ้ือจงประสิทธิ์ , 2549, หน้า 42) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ทรั พยากรธรรมชาติในประเทศได้ถูก
ท าลายและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ย่ิงไปกว่านั้นการขาด
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ าการวางนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ได้ให้ความส าคัญกับการรักษาอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไปพร้อมกับการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมองค์กร
ประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่ นให้มีบทบาทในการก าหนด
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกันคิด ร่วมวางแผน  ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ตลอดจนร่วมกันติดตามผล และการประเมินผลความส าเร็จของโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดพลัง
จากประชาชนที่พร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแ วดล้อมและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังมากขึ้น  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2542, หน้า 82)  

ปัจจุบันแม้รูปแบบการท่องเที่ยวจะได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างและ
พฤติกรรม จากท่ีเคยเดินทางไปครั้งเดียวแต่พักนานแปรเปลี่ยนเป็นลักษณะการเดินทางท่องเที่ย วที่
บ่อยครั้งขึ้น  แต่เที่ยวในระยะเวลาที่สั้นลง และมีแนวโน้มที่จะเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชอบที่จะเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การสนใจในการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น อันน าไปสู่การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) 
ขึ้นมา (สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ , 2549, หน้า 63)  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เป็น
รูปแบบที่สามารถสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ 
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้ นระหว่างกระแสการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจกับกระแสการอนุรักษ์ โดยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2542, หน้า 52) 

ส าหรับจังหวัดชุมพรนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 6,010 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดในภาคใต้  จังหวัดชุมพรถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย  มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  
นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาสามารถท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ  อาทิเช่น  การท่องเที่ยวเชิงทะเล  การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยจังหวัดชุมพรที่มีวิสัยทัศน์  “ ศูนย์อุตสาหกรรมการเกษตร และท่องเที่ ยว
ชั้นน าของภาคใต้ ” อันมีวัตถุประสงค์ในการจัดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปกับการ
ท่องเที่ยว (ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร , 2552, หน้า 10) ในปัจจุบันกระแสของการท่องเที่ยวเชิง
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อนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่จังหวัดชุมพรให้ความส าคัญและตระหนั กถึงอยู่
เสมอ โดยมีการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุน เช่น โครงการเที่ยวไป - ปลูกไป โครงการคนอยู่ 
ป่ายัง โครงการโฮมสเตย์บ้านคลองเรือ เป็นต้น โครงการที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เป็นที่น่าสนใจและต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

ชุมชนเกาะพิทักษ์  อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ เกาะพิทักษ์ต้ังอยู่ที่ ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน โดยห่าง
จากอ าเภอหลังสวนประมา ณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 712 ไร่ ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 
1,200 เมตร โดยการเดินทางใช้เวลาการเดินทางเพียง 15 นาที ถือได้ว่าเกาะพิทักษ์เป็นเกาะที่อยู่
ใกล้ฝั่งมากที่สุดของจังหวัดชุมพร เกาะพิทักษ์มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด 32 ครัวเรือน หรือจ านวน 
122 คน (รีสอร์ท  99เบย์ ปากน้ าหลังสวน , 2553) เป็นชุมชนที่มีวิวัฒนาการและการพัฒนาบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นได้จากการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านและ
กลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มตลาดกลางสัตว์น้ าทะเล  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มกิจการรม
โฮมสเตย์ ซึ่งจุดเริ่มต้นของ โฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ .ศ. 2538 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้า
มายังเกาะเริ่มมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและมีความชื่นชอบสภาพแวดล้อมของเกาะ เกิดความประทับใจ
กับการด ารงชีวิตของประชาการบนเกาะ จึงได้มีการเริ่มมองหาที่พักเพื่อต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ
บนเกาะหลาย ๆ วัน โดยผู้ริเริ่มโครงการ คือ ผู้ใหญ่บ้านอ าพล  ธานีครุฑ เป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา จนกระทั่งในปัจจุบันชุมชนเกาะพิทักษ์ได้รับ ความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแนะน า
ของจังหวัดชุมพรท าให้ประชาชนในเกาะสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการด าเนินกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

เกาะพิทักษ์เป็นพื้นที่ที่อยู่บนเกาะที่มีขนาดเล็กแต่ด้วยความนิยมของนักท่อ งเที่ยวจึงท า
ให้บนเกาะพิทักษ์มีระบบสาธารณูปโภคที่พอเพียงและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยใช้
หลักการที่พอเพียงและไม่เบียดเบียนธรรมชาติท าให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ร่วมศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิต 
และสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่เกา ะพิทักษ์คือ กิจกรรม
และงานประเพณีที่ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดและด าเนินการโดยเน้นการท่องเที่ยวควบคู่
กับการอนุรักษ์ โดยกิจกรรมนั้นจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ของชาวประมงบนเกาะ 
และงานประเพณีที่น่าสนใจ เช่น ประเพณี วิ่งแหวกทะเล งานไหว้ขอบคุ ณทะเล และกิจกรรม

http://www99bayresort.com/index.php
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พัฒนาอาชีพ เช่นการรวมกลุ่มท าปลาทูเค็ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ด าน้ าดูปะการังและ
หอยมือเสือ ตกปลา ออกเรือ  ไดหมึก เป็นต้น  (สาธิตา โสรัสสะ, 2551, หน้า 113) 

ชุมชนท้องถิ่นจึงถูกให้มีบทบาทและถูกคาดหวังในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวมาก
ขึ้น  ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การให้ความรู้
และการมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  การจัดเตรียมการวางแผน และการได้รับ
ประโยชน์จากการวางแผนแต่หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนทั่วไปยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  ท าให้เกิดการคิดแบบแยกส่วน 
แยกกันคิด  แยกกันวางแผน  แยกกันของบประมาณ  แยกกันจัดการ  ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ของชุมชนและการมีส่วนร่วม  จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวให้ราบรื่น โดยการ
จัดการ การท่องเที่ยว แต่จะเป็นการด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติและต้อง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การให้ความรู้
และการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  การจัดเตรียม  การวางแผน และการได้รับประโยชน์จาก
การวางแผนจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพิทักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
(ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2550, หน้า 8) 

ในปัจจุบันของเกาะพิทักษ์ได้มีคณะกรรมการคอยดูแลเกาะพิทักษ์โดยเป็นการจัดต้ังกลุ่ม
ต่าง ๆ ขึ้นเองจากสมาชิกในหมู่บ้านเกาะพิทักษ์  ท าให้ขาดการบริหารจัดการท่ีดีมากเพียงพอผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษา พื้นที่ทั่วไปของเกาะพิทักษ์และเพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวของเกาะพิทักษ์ที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์
อย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางเพิ่มมาตรการให้มีประสิท ธิภาพที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เกาะพิทักษ์และพื้นที่อ่ืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น ในครั้งนี้จะ
ท าการศึกษาในหัวข้อวิจัย  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
กรณีศึกษา  เกาะพิทักษ์  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. กกเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
2. กกเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเกาะพิทักษ์ 

อ าเภอหลังสวน จัวหวัดชุมพร 
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ประโยชน์ของการศึกษา 
1. กกเพื่อทราบถึงการสภาพโดยทั่วไปของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ท่องเที่ยวแล้วสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการในชุมชนต่อไป  
2. กกเพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว  

เชิงอนุรักษ์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.กก เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเกาะพิทักษ์ โดยได้ก าหนดขอบเขตในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
              ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา พื้นที่ที่ศึกษาอ ยู่บ้านเกาะพิทักษ์หมู่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะ
พิทักษ์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนิน
กิจกรรม ร่วมในการลงทุน  ปฏิบัติงาน และร่วมติดตามผลประเมินงาน การจัดการท่องเที่ยวในเกาะ
พิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
              ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาประชากรในบ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ต าบลบางน้ าจืด 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จ านวน 32 ครัวเรือน หรือจ านวน 122 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประชาชน  หมายถึง ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกที่ต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่
ในพื้นที่เกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ชุมชน  หมายถึง  กลุ่มคนหรือประชากรที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่บนเกาะ
พิทักษ์  อ าเภอหลังสวน  จังห วัดชุมพร โดยมีความคุ้นเคยและสนิทสนมอย่างใกล้ชิด  และผูกพัน
กันบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง 

การจัดการ  หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การชักน า และการคว บคุม บรรดา
ทรัพยากรทั้งหมดของชุมชน โดยไม่ให้ถูกท าลาย  
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมบนเกาะพิทักษ์  อ าเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนหรือท าความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่าตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น 
อีกทั้งช่วยสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วย 

การมีส่วนร่วม  หมายถึง การที่ประชาชนบนพื้นที่เกาะพิทักษ์  อ าเภอหลังสวน  จังหวัด
ชุมพร  โดยมิได้บังคับและมีลักษณะการท างานร่วมกัน  การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน  
ตัดสินใจ ปฏิบัติงานตลอดจนการได้รับผลประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการ เป็นความคิด
และเป็นการปฏิบัติที่ริเริ่มโดยประชาชน 
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพก1กกแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 
ผู้ศึกษาวิจัย 

 

 
 

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ชุมชนเกาะพิทักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การมีส่วนร่วมในการศึกษา 

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และด าเนินกิจกรรม 

- การมีส่วนร่วมในการลงทุน 
      และปฏิบัติงาน 

- การมีส่วนร่วมในการติดตาม 
      ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


