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การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร1 
 

นางสาวศศิวิมล รอดศิริ2 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์3 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย3 
ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยสนาม (Feld 
Research) โดย ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจข้อมูล ณ พื้นท่ีอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วย
เครื่องมือ ท่ีใช้ ในการศึกษา คือ การสังเกตแบบไม่มีส่ วนร่วม( Non - Participant 
Observation) และติดต่อขอหนังสือราชการจากทางโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อติดต่อขออนุญาตผู้น าชุมชนในการลง
พื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ( in-
depth interview) ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและใช้การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental 
Sampling ในการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว และเลือกพื้นท่ีของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

  
 
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร”  
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

 
เพื่อท าการศึกษา ค าถามในการศึกษาคือ ท าอย่างไรจึงจะสามารถช่วยในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
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(1) บทบาทของภาครัฐและชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร 
(2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร 
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

ผลการศึกษาพบว่า (1) บทบาทภาครัฐและชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ:
ศึกษากรณีพื้นท่ีของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เดิมทีเกิดจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านเห็น
ถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบท่ีเกิดจากบุกรุกท าลายป่าไม้ในชุมชนบ้าน
เกิดของเขา จึงรวมตัวกันมาดูแลรักษาผืนป่าให้อยู่คู่กับชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือและ
เอาใจใส่เร่ืองนี้เป็นอย่างมาก  มีการร่วมกันท ากิจกรรมปลูกป่าทดแทนและร่วมกันบุกเบิก
น าร่องให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในชุมชน  และได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจากเ ดิม ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียว เป็นการจัดการท่องเท่ียวเชิงโดยชุมชน อาศัย
ความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านและมีผู้น าชุมชนเป็นคนผลักดันให้เกิดความส าเร็จ  จน
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีประชาชนภายในชุมชนรู้จักและเป็นท่ีรู้จักของชุมชน
ใกล้เคียงอีกด้วย ท าให้ชุมชนใกล้เคียงเดินทางมาท่องเท่ียว จนมีการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก ท าให้มีนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน  ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านจึงร่วมมือกันในการ
พัฒนาป่าต้นน้ าพะโต๊ะ ให้มีความดึงดูดทางธรรมชาติมากข้ึน  มีการจัดกิจกรรมเชิงนิเวศ
ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส มีการจัดกลุ่มเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว 
อ านวยความสะดวกและให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวทีมาเยือน เป็นการสร้างศักยภาพให้กับ
คนในชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ผืนป่าและระบบนิเวศมากข้ึน แล้วล้วน
อกต่อให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนท่ีนี้ตระหนักและรักผืนป่าด้วย  ชุมชนกับการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ
ชาวบ้านได้มีรายได้การการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
(2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
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พบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในค้นการให้ความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีกับนักท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
ปัญหาเร่ืองการให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว ปัญหาอุปสรรคด้านพื้นท่ี 
(3) ข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรควรนั้น
ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวรวมถึง เรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆไม่
ว่าจะเป็นภายในชุมชนเองหรือนอกชุมชน อาทิ เช่นป้ายบอกทางจัดกิกรรมเพื่อส่ง เสริม
เพื่อเป็นการแนะน าให้รู้จักสถานท่ีของตนมากซึ่งขึ้น ในเร่ืองของป้ายบอกทางนั้น ควรจะมี
การปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิม ซึ่งบางจุดก็ช ารุดไปแล้ว รวมถึงป้ายบอกทางมีน้อยมากถือว่า
ไม่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียวท่ีมาจากหลายสารทิศ และการประชาสัมพันธ์ลงเฟสบุ๊ค มีการ
ติดแฮชแท็ก เช็กอิน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวให้นักท่องเท่ียวได้ทราบ และทาง
ชุมชนป่าต้นน้ าพะโต๊ะจะมีการจัดซุ้มเล็กๆไว้เพื่อถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกเมื่อนักท่องเท่ียว
ถ่ายภาพลงโซเชียวก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวแล้ว 
ค าส าคัญ : การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, ป่าต้นน้ าพะโต๊ะ 

บทน า 
  จังหวัดชุมพรนั้นถือได้ว่ามีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีหลากหลายดึงดูดคนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดชุมพร "ชุมชนพะโต๊ะ"เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนแห่งใหม่ ต้ังอยู่ท่ี อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

การเดินทางจากถนนหลักทางหลวงหมายเลข 41 ได้กิโลเมตรท่ี63 ให้เลี้ยวขวาเข้า
อ าเภอพะโต๊ะ ทางหลาวหมายเลข 4006 ผ่านอ าเภอพะโต๊ะ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน
คลองเรือ ทุกคนก็จะ ได้พบกับต้นน้ าล าธารซึ่งเป็นน้ าท่ีเกิดจากธรรมชาติ “ต้นน้ าพะโต๊ะ”
ต้ังอยู่ท่ี อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

เป็นป่าต้นน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากชุมชนป่าต้นน้ าพะโต๊ะ ต้ังอยู่ท่ี อ.พะ
โต๊ะ จ.ชุมพรพบว่าพื้นท่ีป่าต้นน้ าถูกบุกรุก ท าลายมีการลักลอบตัดไม้หวงห้ามรวมท้ังบุกรุก
แผ้วถางขยายพื้นท่ีท ากินของคนภายในและภายนอกชุมชนท าให้ส่งผลกระทบเป็นอย่าง
มากต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ในท้องถ่ิน 
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านในพื้นท่ีจึงได้รวมตัวกันจัดต้ังชุดรักษาป่าต้นน้ าบ้านน้ าราดเพื่อเป็น
อาสาสมัครเข้ามาดูแลรักษาพื้นท่ีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์มิให้ถูกท าลายมีการปลูกป่า
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ทดแทนบริเวณท่ีถูกบุกรุกท าลายมีการสร้างฝ่ายชะลอน้ าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับระบบ
นิเวศควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตส านึกคนภายในชุมชนรวมถึงมีการ
จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนร่วมกันหวงแหนและรักษาป่าต้นน้ าบ้านน้ าราดให้มีสภาพสมบูรณ์อยูคู่่
ชุมชนและต่อมามีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการท่องเท่ียวชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
พัฒนาแบบก้าวกระโดดท่ามกลางกระแสความนิยมของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือของคนในชุมชน 
        ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะ
โต๊ะ จังหวัดชุมพร :ต้ังอยู่ท่ี อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากความ
เปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ข้ึนกับชุมชนหลังจากมีแหล่งท่องเท่ียวเกิดข้ึนและเพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว และเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศให้คงไว้สืบไป 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎี ท่ีใช้ในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable development) การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึงการใช้ทรัพยากร ให้อยู่ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เกินสมรรถนะของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่อันมีผลให้กลไกการ
ท างานของระบบเหมือนปกติหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิม เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์สูงสุด
ต่อมนุษย์อย่างยั่งยืนตลอดไป (เสรี ลีลาลัย และร าจวน เบญจศิริ, 2556, หน้า5-2) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความหมายเหมือนนิเวศพัฒนา (Eco development) 
หรือการพัฒนา โดยปราศจากการท าลาย (Development without destruction) ซึ่ง
การ พัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนนี้จะต้องมีความสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(เสร ีลลีาลัย และร าจวน เบญจศิริ, 2556, หน้า5-2) 
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตามแนวคิดของท่าน ประยุทธ ประยุตโต, (2543) ได้ไห้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คนและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน "แนวคิดท่ีว่าได้แก่การปลูกฝั่งความรัก ความหวงแหนใน
สภาพแวดล้อมท้องถ่ินตน ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วน ร่วมในการดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากบนโรงเรียนและชุมชนการสร้าง จิตส านึกและคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตให้อุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมมีความพอดี และ พอเพียงตามความต้องการ"
แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียังยืน "ความรู้ความข้า
ใจในสภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กันท้ังระบบจนพัฒนาควบคู่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นการพัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติท่ียั่งยืน"การพัฒนาท่ีสมบูรณ์แบบนั้นท่านได้
เสนอแนวทางท่ีองค์กรได้ปฏิบัติอยู่ผนวกเข้ากับแนวทางการพัฒนาแบบพุทธซึ่งเน้นการ
พัฒนาคนเป็นหลักจากภูมิปัญญาอันละเอียดลึกซึ้งของท่านถือเป็น คุณูปการ แก่ชาวโลก
ในปัจจุบันและอนาคตด้วย การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นระบบท่ีเอื้อต่อความยั่งยืนทาง 
สภาพแวดล้อมกล่าวคือระบบดังกล่าวประชากรมีขนาดคงท่ีและสมดุลกับการเกื้อหนุนของ
ธรรมชาติมี ระบบการผลิตพลังงานท่ีไม่ส่งผลต่อผลระทบสร้างความเสียหายต่อสภาพ
ภูมิอากาศโลก มีระดับความต้องการการด ารงชีพในระดับท่ีไม่เกินก าลังการผลิตท่ียั่งยืน
ของ ระบบนิเวศรวมท้ังไม่ก่อให้เกิดการท าลายลงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ท่ีเป็นเพื่อนร่วมโลกของ
เรา 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาชุมชนกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ดังนี้ (1) การพัฒนาการท่องเท่ียว (2)การจัดการท่องเท่ียว
ชุมชน (3) นโยบายกับการจัดการท่องเท่ียว 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 

กิตติศักด์ิ กลิ่นหมื่นไวย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว
โดยชุมชน จังหวัดล าปาง เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัด
ล าปาง โดยศึกษาความ คิดเห็นของนักท่องเท่ียวและประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว
ชุมชน รวมถึงนโยบายการจัดการ ท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐและความคิดเห็นของ
ผู้น าชุมชนในจังหวัดล าปาง เพื่อใช้ประกอบเป็น แนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียว ผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ต้องการด้านองค์ประกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดังนี้  ความสามารถ ในการเข้าถึง สิ่ง
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อ านวยความสะดวก โปรแกรมการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ เสริม
ในระดับมาก และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อแนวทางการ 
พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดล าปางในระดับมากและมีความต้องการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การจัดการท่องเท่ียวชุมชนและทรัพยากรท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนโดยรวมอยู่
ระดับมาก และ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นควรว่าควรมีการวางแผนพัฒนาการจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน 

ปาริฉัตร สิงห์ศักด์ิตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี(ม.ป.ป.) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษา ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่งมะ
ปรัง อ าเภอควนโดน และบ้านโตนปาหนัน อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการ ท่องเท่ียวในชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง อ าเภอควนโดนและอ าเภอ
ควนกาหลง เพื่อศึกษาความต้องการของ นักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ในอ าเภอ
ควนโดนและอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ด้านสภาพ แหล่งท่องเท่ียว ด้านกิจกรรม 
เส้นทางท่องเท่ียว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการบริการและ ความปลอดภัย 
จังหวัดสตูล และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีสอดคล้อง กับ
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและความต้องการของนักท่องเท่ียว เป็นศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสอบถามและการ
สนทนากลุ่มย่อย ท าการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนบ้าน
ทุ่งมะปรังและบ้านโตนปาหนันเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางธรรมชาติท่ีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ชื่อเสียงของแหล่ง ท่องเท่ียว เช่นคลองมาเหลา 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน น้ าตกยาโรย ภูเขากาหมิง มีความสะดวกใน การเข้าถึง และมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่กิจกรรมเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ การล่องแก่ง กิจกรรมเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ เก็บขยะในสถานท่ีท่องเท่ียว ต่าง 
ๆ มีการก าหนดกฎระเบียบของชุมชน มีท่ีพักในชุมชนประกอบด้วยรีสอร์ท โฮมสเตย์ และ 
บ้านพักของหน่วยงานราชการ มีร้านอาหารในชุมชน สาหรับแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิง อนุรักษ์ท่ีค านึงถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและความต้องการของ
นักท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
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  1) ด้านแหล่งท่องเท่ียวควรสร้างจุดเด่นของพื้นท่ีโดยนาธรรมชาติมาเสนอเป็นจุด
ขาย ปรับปรุง ความสะอาดและภูมิทัศน์ให้สวยงามและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ นักท่องเท่ียวและชาวบ้าน 
  2) ด้านความพร้อมทางการท่องเท่ียว ควรจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก จัดท า
สื่อความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและจัดเตรียมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินสาหรับการ 
ถ่ายทอดความรู้และเร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว  

3) ด้านการพัฒนาการตลาด จัดท าเส้นทางท่องเท่ียว ท่ีเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว
ของท้ังสองชุมชน เน้นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมีการเรียนรู้และสร้างความเร้าใจ สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวับรุ่นและวัยทางานและจัดทาคู่มือ แผ่นพับ ใบปลิวและพัฒนา 
เว็บไซต์ส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

ปวีณา ทองบุญยังและคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ต าบลบ้านบาก อ า เภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร วัตถุประสงค์ใน การวิจัยครั้งนี้คือเพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน 3 ด้านได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรมชนเผ่า ด้านประวัติศาสตร์การ ต่อสู้ของชุมชน และด้านทรัพยากรท่ีส าคัญของ
ท้องถ่ิน เพื่อศึกษาเส้นทางและแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท่ีส าคัญของจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อหาปัจจัยและต้นทุนทางสังคม ในการสร้าง จิตส านึกและความภาคภูมิใจ
ของคนในท้องถ่ินและเพื่อหารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ชุมชนบ้านบาก ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

ผลการศึกษาพบว่า บ้านบากมีศักยภาพชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นท่ีต้ังของ 
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชน ท่ียังมีร่องรอยท่ีเคยอยู่ในเหตุการณ์จริงให้ศึกษาท้ังด้าน
สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้และบุคคลท่ียังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่งอายุเฉลี่ย 55-85 ปี 
และประกอบอาชีพ เกษตร ด้านท่ี 2 คือด้านทรัพยากรท่ีส าคัญของท้องถ่ิน ได้แก่ อาหาร
การกินท่ียังสามารถหาได้ใน ท้องถ่ินตามฤดูกาล สมุนไพร หลากหลายชนิด รวมถึงทัศนีย์
ภาพท่ีสวยงาม เช่น ภูเขา ป่าไม้ ซึ่งยังคง มีความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ด้านท่ี 3 ด้าน
วัฒนธรรม บ้านบากยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ด้ังเดิมของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี 
ได้แก่ การนับถือผีบรรพบุรุษของชนเผ่าข่ากะลิง โดยต้องมีพิธีกรรม และการปฏิบัติตัว 
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เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อ ความเคารพทุกปี รวมถึงยังคงรักษาประเพณีด้ังเดิมไว้ อย่าง
เหนียวแน่นและเกือบตลอดปี เช่น บุญเปิดประตูเล้า บุญสงกรานต์ บ้านบากนั้นมีต้นทุน
ทาง สังคมท่ีดี นั่นคือ ความสามัคคีและเคารพซึ่งกันและกันภายในชุมชนนอกเหนือจาก
ต้นทุนทาง วัฒนธรรมและทรัพยากร ส่งผลให้การวิจัย สามารถด าเนินการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการ ท่องเท่ียวของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

วรรณวิมล ภู่นาค (2558) ได้ศึกษาเร่ืองศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนใน
การจัดการ ท่องเท่ียวโดยชุมชน ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน ศึกษา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน และเพื่อเสนอ
แนวทางในการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของตลาดน้ า
อัมพวา ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพ ชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง พบว่า ไม่สามารถ ด าเนินการจัดการอย่างเป็น
ระบบและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน และด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวเพื่อตระหนักให้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญ ของวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ปาริฉัตร สิงห์ศักด์ิตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี(ม.ป.ป.) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษา ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่งมะ
ปรัง อ าเภอควนโดน และบ้านโตนป่าหนัน อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการ ท่องเท่ียวในชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง อ าเภอควนโดนและอ าเภอ
ควนกาหลง เพื่อศึกษาความต้องการของ นักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ในอ าเภอ
ควนโดนและอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ด้านสภาพแหล่ท่องเท่ียว ด้านกิจกรรม
เส้นทางท่องเท่ียว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการบริการและ ความปลอดภัย 
จังหวัดสตูล และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและความต้องการของนักท่องเท่ียว เป็นศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสอบถามและการ
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สนทนากลุ่มย่อย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนบนทุ่งมะปรังและบ้านโตนป่าหนัน เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเท่ียว เช่นคลองมาหลา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน น้ าตกยาโรย ภูเขากาหมิง มี
ความสะดวกในการเข้าถึง และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่กิจกรรมเพื่อศึกษาเรียนรู้
ธรรมชาติ การล่องแก่ง กิกรรมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติได้แก่ 
เก็บขยะในสถานท่ีท่องเท่ียว ต่าง ๆ มีการก าหนดกฎระเบียบของชุมชน มีท่ีพักในชุมชน
ประกอบด้วยรีสอร์ท โฮมสเตย์ และ บนพักของหน่วยงานราชการ มีร้านอาหารในชุมชน 
สาหรับแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง อนุรักษ์ท่ีค านึงถึงศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวและความต้องการของนักท่องเท่ียว 

ประกอบศิริ ภัคดีพินิจ (2545) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของ ชุมชนริมกว๊านพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอ
เมือง จังหวัดกว๊านพะเยา โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2. 
เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือน กว๊านพะเยา และ 3. เพื่อ
วิเคราะห์หาข้อเสนอแนะแนวทางจัดท าแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของ
ชุมชนบ้านร่องไฮ  

ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนบ้าน
ร่องไฮ ชุมชนมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมสาหรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน 
 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจและการเข้าถึง ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งอานวยความสะดวกยัง
จะต้องมีการ ปรับปรุงพัฒนาต่อไป กลุ่มตัวอย่างในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการมีส่วนร่วม
ในระดับมากในทุกด้านคือ การร่วม วางแผน การร่วมดาเนินกิจกรรม การร่วมลงทุน และ
การติดตามประเมินผลความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนกว๊านพะเยา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ มากในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย และด้านการบริหาร
จัดการภายในชุมชนท่ีให้เกิดความ สะดวก แนวทางในการจัดการทาแผนพัฒนาการ
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ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านร่องไฮจาก การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางดังนี้ แผนงานส่ง เสรอมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แผนงานพัฒนาธุรกิจการ ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชน แผนงานพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในแหล่ง ท่องเท่ียว 
แผนงานพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน แผนงานรักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเท่ียว และแผนงานพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 
นโยบายการจัดการท่องเที่ยว 

วรเดช จันทรศร และวินิต ทรงประทุม (2538) ศึกษาเรื่องการศึกษาภารกิจและ
การน า ภารกิจไปปฏิบัติของกรมประมง ได้สรุปถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงาน องค์การหรือกลุ่มบุคคล ท่ี
เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติ ไม่มีความเข้าใจ แนวทางนโยบายของกรมประมงอย่างถ่องแท้ความ
ด้อยสมรรถนะของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตาม นโยบาย ด้านงบประมาณ ก าลังคน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่อนข้างจ ากัด ขาดการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคและปัญหาบางประการ สุดท้ายก็คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมประมงท่ีค่อนข้างน้อย หรือแม้แ ต่ความสัมพันธ์ของ 
หน่วยงานเหล่านี้กับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดต่าง ๆ ก็มีน้อย จึงน าไปสู่ความยุ่งยาก
ด้านการ ประสานงานหรือการปฏิบัติร่วมงานกันระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นท่ีต่อไป 
ประเด็นเหล่านี้จึง กลายเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการนา
นโยบายไปปฏิบัติในอีกระดับหนึ่ง 

หทัยกาญจน์ ไตรวิเชียร (2543) ได้ศึกษาเร่ืองการน านโยบายการจัดการทรัพยากร
ทางทะเล ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาปลากะตัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิด
จากการน านโยบายการ ประมงปลากะตักไปปฏิบัติว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว ในทางปฏิบัติและเสนอแนะ แนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการประมงปลา
กะตักเพื่อ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิผล โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ บทความต่างๆ การน าเสนอข่าวสารตาม หนังสือพิมพ์ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจาก บุคคลท่ีเกี่ยวข้องประมาณ 20 คน ผลจาก การศึกษาพบว่า 1. ปัญหาท่ีเกิด
จากการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนจากนโยบายท่ีถูกก าหนดข้ึน โดย การเรียกร้องของ
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กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประมงปลากะตักและการแทรกแซง ทางการเมือง 2. 
ปัจจัยท่ีท าให้นโยบายนี้ประสบความล้มเหลวในทางปฏิบัติประกอบไปด้วย ลักษณะของ
นโยบาย ขาดความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ลักษณะของ 
หน่วยงานท่ีน านโยบายไป ปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรไม่เพียงพอ ข้าราชการ ผู้
ปฏิบัติมีทัศนคติท่ีไม่สนับสนุนต่อนโยบาย ขาดการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร และ
ปัญหาท่ีเกิดจากนโยบายต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3. ในการก าหนด
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงปลากะตัก รัฐควรให้ความส าคัญ กับการศึกษาถึง
สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชาวประมงโดยปราศจากการแทรกแซง ทาง
การเมือง การแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาข้าราชการผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติ หน้าท่ี
ด้วยความ เป็นกลาง รวมไปถึงการประสานงานและความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ชูชาติ ปุษยะนาวิน (2554) ได้ศึกษาในเรื่อง การน านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติของ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษากระบวนการของการนานโยบาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความ ล้มเหลวในการนานโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการน านโยบายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 1) การแปลง
นโยบายไปสู่แผนหลักโดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2) การจัดท าโครงการ
สนับสนุนแผนโดยส านักพัฒนาสังคม 3) การน าโครงการไปปฏิบัติโดยส านักพัฒนา สังคม 
และส านักงานเขตและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ พบว่า การน านโยบาย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ยังไม่ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก 1) ปัจจัยมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ใน
ประเด็นการก าหนดมาตรฐานในการวัดผลงานต่างกัน บุคลากรไม่พอเพียง การเลื่อน ลด 
ปลด ย้าย ข้าราชการยังไม่โปร่งใสกระทบ ต่อขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบัติ และการ
ประชาสัมพันธ์ล้มเหลวส่งผลให้การรับรู้วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของนโยบายปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีน้อย 
 
 



246 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่องการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

ท าอย่างไรจึงจะสามารถช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนป่าต้นน้ าพะโต๊ะ อ.
ปากทรง จ.ชุมพร ได้ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับบทบาทของภาครัฐและชุมชนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

ผลการศึกษาพบว่าว่าเดิมทีเกิดจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านเห็นถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบท่ีเกิดจากบุกรุกท าลายป่าไม้ในชุมชนบ้านเกิดของเขา จึงรวมตัว
กันมาดูแลรักษาผืนป่าให้อยู่คู่กับชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือและเอาใจใส่เรื่องนี้เป็น
อย่างมาก  มีการร่วมกันท ากิจกรรมปลูกป่าทดแทนและร่วมกันบุกเบิกน าร่องให้เกิดเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่าในชุมชน  และได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจากเดิม ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเท่ียว เป็นการจัดการท่องเท่ียวเชิงโดยชุมชน อาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
ของชาวบ้านและมีผู้น าชุมชนเป็นคนผลักดันให้เกิดความส าเร็จ  จนกลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีประชาชนภายในชุมชนรู้จักและเป็นท่ีรู้จักของชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย 
ท าให้ชุมชนใกล้เคียงเดินทางมาท่องเท่ียว จนมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก ท าให้มี
นักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน  ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านจึงร่วมมือกันในการพัฒนาป่าต้นน้ า
พะโต๊ะ ให้มีความดึงดูดทางธรรมชาติมากข้ึน  มีการจัดกิจกรรมเชิงนิเวศให้นักท่องเท่ียวได้
สัมผัส มีการจัดกลุ่มเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว อ านวยความ
สะดวกและให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวทีมาเยือน เป็นการสร้างศักยภาพให้กับคนในชุมชน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ผืนป่าและระบบนิเวศมากข้ึน แวดล้อมอกต่อให้
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนท่ีนี้ตระหนักและรักผืนป่าด้วย  ชุมชนกับการจัดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านได้มี
รายได้การการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
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(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

1. ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือระหว่างนักท่องเท่ียวกับเจ้าท่ีชุมชน  
เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวผืนป่าต้นน้ าพะโต๊ะมีการจัดต้ังกฎ กติกาไว้ ซึ่งบ่อยครั้งท่ี

นักเท่ียวไม่ท าตามกฎกติกาของชุมชน ไม่เคารพกฎระเบียบเกิดมีปัญหา มีปากเสียงกัน
บ่อย ท าให้กลุ่มนักท่องเท่ียวอื่นท่ีไม่รู้ว่าเค้ามีปัญหาอะไรจะมองไม่ดี เพราะบางครั้ง
เจ้าหน้าท่ีชุมชนก็อธิบายกฎและเหตุผลได้ไม่ชัดเจนขาดความรู้และการอธิบายได้ไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าท่ียังไม่มีวีการพุดให้นักท่องเท่ียวเข้าใจกฎระเบียบท่ีชัดเจนมากพอ  

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์  
การประสาสัมพันธ์อยากให้ ภาครัฐหรืออ าเภอช่วยในการประชาสัมพันธ์ เร่ืองของ

การโฆษณาการท่องเท่ียวให้คนได้รู้จักว่าท่ีนี้มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 
เพราะธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มันมีให้เห็นน้อยมาก อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มมาก
ข้ึน  

3. ปัญหาและอุปสรรคด้านพื้นท่ี 
ปัญหาด้านเส้นทางในการเข้าไปเป็นทางลาดชัน เส้นทางไม่มีหลุมบ่อนิดหน่อย 

และพื้นท่ีในการจอดรถแออัดเพราะว่าพื้นท่ีไม่ได้เป็นท่ีราบ ท าให้จอดรถล าบาก ช่วง
เทศกาลวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีความแออัด ท่ีรองรับในเร่ืองการจอดรถไม่เพียงพอ 
(3) ข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

1. ข้อเสนอแนะในเรื่องปัญหาการให้ความร่วมมือระหว่างนักท่องเท่ียวกับ
เจ้าหน้าท่ี 

ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าท่ีชุมชนในการอธิบายเรื่องของกฎระเบียบให้
นักท่องเท่ียวเข้าใจและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ควรมีการจัดอบรมให้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถอธิบายให้นักท่องเท่ียวด้วยวิธีการพูดท่ีน่าฟัง  

2. ข้อเสนอแนะในเร่ืองของปัญหาและอุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ 
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ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ต่างไม่ว่าจะเป็นภายในชุมชน หรือนอกชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของป้ายบอกทางท่ีเด่นๆ มีป้ายกิจกรรมท่ีจะจัดให้กับนักท่องเท่ียว และป้าย
บอกทางควรมีมากกว่านี้และต้องมีความชัดเจน ทางแยกควรมีป้ายที่ชัดเจน บอกจุดหมาย
ปลายทางเป็นกิโลเมตร  

3. ข้อเสนอแนะในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว 
ส่งเสริมผลักดันให้ชาวบ้านฝึกอบรมและเข้าใจในเรื่องการจัดการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเพิ่มมากข้ึน โดยอยากให้คนรุ่นหลังสนใจมากข้ึน เพื่อท่ีจะน าข้อมูลท่ีถูกต้องไปบอก
และแนะน านักท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะให้นักท่องเท่ียวได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 

อภิปรายผลการศึกษา 

ชุมชนกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนป่าต้นน้ าพะโต๊ะ อ าเภอปากทรง 
จังหวัดชุมพร นั้นเป็นสถานท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มาก มีเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการ
จัดการเรื่องต่างๆภายในชุมชนป่าต้นน้ าพะโต๊ะท่ีแต่เดิมเป็นผืนป่าท่ีมีการถูกบุกรุกพื้นท่ี
ชุมชน มีการท าลายผืนป่าก่อนท่ีจะมีการร่วมมือกันของคนในชุมชนท่ีจับมือกันช่วยปกป้อง
ผืนป่าชุมชน อีกท้ังยังเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศป่าก็คงอยู่อีกท้ังยังสร้างรายได้
จากการท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนให้กับคนในชุมชน  

รวมถึงปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรในระยะยาวให้คงอยู่ไว้ยังคนรุ่นต่อไปอีกท้ังใน
เร่ืองของการดูแลทรัพยากรป่าและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนรวมถึงพยายาม
รักษาดูแลอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การใช้ทรัพยากรภายใต้
การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เกินสมรรถนะของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีความหมายเหมือนนิเวศพัฒนา (Eco Development) หรือการพัฒนาโดยปราศจากการ
ท าลาย (Development without destruction) ซึ่งการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะต้องมีความ
สมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ศักยภาพของคนในชุมชน ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีบริการนักท่องเท่ียวและให้ข้อมูล
นักท่องเท่ียว ยังมีความรู้ด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้อย  ท าให้ขาดทักษะ ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงไม่มากนัก  
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ดังนั้นในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนจึงต าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การ
ผลักดัน และแรงกระตุ้นท่ีเพียงพอ ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม ในด้านการให้บริการด้านการ
ท่องเท่ียว  การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีในการต้อนรับนักท่องเท่ียว  เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้
เพิ่มพูนศักยภาพท่ีพร้อมจะจัดบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างเต็มรูปแบบได้อีกต่อไป 

แนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอ าเภอพะโต๊ะ  ดังนี้ 
1. การจัดการโครงสร้าง ข้ันพื้นฐาน ทางด้านการบริการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ท้ังด้านกายภาพหรือภูมิทัศน์ การ
ให้ข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจกับนักท่องเท่ียว คุณภาพในการให้บริการนักท่องเท่ียวทางด้าน
กายภาพ ท่ีพักอาศัยโฮสเตย์ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนในชุมชนควรจะเป็นเรื่องมาตรฐานท่ี
พัก การขยายพื้นท่ีท่ีจอดรถ การแบ่งหน้าท่ีกันท าอย่างชัดเจน 
ฉะนั้นการส่งเสริมในเร่ืองของมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวก็เป็นสิ่งท่ีควรท า และมีแนวร่าง
ท่ีออกมาชัดเจนเป็นแผนของแต่ละปีท่ีชุมชนควรปฏิบัติ การเอาใจใส่นักท่องเท่ียว การ
ให้บริการการให้ความรู้ความส าคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงการเอาใจใส่ดูแล
จ านวนและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และการบริการแก่นักท่องเท่ียว โดยท่ีทุกคนต้อง
ค านึงถึงธรรมชาติเป็นส าคัญ  

โครงสร้างการบริการข้ันพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคม ความปลอดภัย ท่ีพัก การ
เข้าถึง การเดินทางเป็นต้น เร่ืองของโครงสร้างการบริการข้ันพื้นฐาน แนวทางการส่งเสริม
น่าจะเป็นการส่งเสริมในเร่ืองของถนนหนทาง การเดินทางจากเส้นหงหลักเป็นการเดินทาง
ท่ีไม่ยาก แต่พอเข้ามาด้านในชุมชน เส้นทางจะเริ่มมีความซับซ้อน ถนนหนทางค่อนข้าง
ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเดินทางหากมาเป็นคณะก็จะสะดวก 
แต่ถ้าหากมาคนเดียวหรือมาโดยรถโดยสารประจ าทาง ก็มีแต่จะล่าช้า 
2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาด 
เนื่องจากว่าแหล่งท่องเ ท่ียวมี เอกลักษณ์ท่ีโดดคนอยู่ ในตัว  แต่ขาดการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อเป็นการส่งเสริมและก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายัง
จังหวัดชุมพร พบว่า ด้านองค์กรชุมชนการมีส่วนร่วมชุมชนในการพัฒนาคนในชุมชน 
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท่ีผู้จะได้รับประโยชน์ก็
คือคนในชุมชนนั้นเอง  ชุมชนควรได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ มีการเน้นการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนท้องถ่ินให้มากข้ึน เน้นการรวมตัวของทุกคนใน
ชุมชนให้มีส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทยในปัจจุบันจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเน้นการดูแลพื้นป่าเป็นหลัก เน้นการ
ส่งเสริมอาชีพแก่บุคคลท่ีว่างงานให้มีงานท า มีการปรึกษาหารืออย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในชุมชน
ประชาชนท้องถ่ิน องค์กรและสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อขัดแย้งและร่วมแก้ปัญหาหรือ
ผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดข้ึนจากการท่องเท่ียว 
"ชาวบ้านทุกคนจะต้องมีกระบวนการร่วมกัน ร่วมคิดร่วมท าต้ังแต่เริ่มต้น มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการก าหนดทิศทาง รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในชุมชน การ
ท่องเท่ียวของคลองโคน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ควรมีการแบ่ งหน้าท่ี บทบาทในการ
ท างานท่ีชัดเจน ควรมีการเปิดโอกาสให้กับ เด็ก สตรี และคนชราให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว" 
3. การสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนา
มาตรฐานบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้เพียงพอกับความต้องการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว และเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวย
ความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเอาเรียบนักท่องเท่ียว พร้อมท้ังป้องกัน
แก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืน 
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวของไทยให้เป็นท่ีรู้จักทั่วโลก 
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ังในส่วนของชาวบ้านและผู้มา
เยือน เป็นการจัดการการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน การท่องเท่ียวท่ี
แนบไปกับวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชุมชน การท่องเท่ียวเป็นหนึ่งใน
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ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชุมพรเป็นท้ังโอกาสและภัยคุกคามเพราะสิ่งท่ีมีกับนักท่องเท่ียวหา
ใช่เพียงเม็ดเงินท่ีน าไปสู่การพัฒนา แต่ยังน าพาผลกระทบมาสู่ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
รวมไปถึงชีวิตของผู้คนในท้องถ่ิน การจัดการทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีส าคัญ การท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องทิศทางท่ีควรจะเป็นมากที่สุดคือ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอนุรักษ์เชิงนิเวศเพื่อให้นักท่องเท่ียวเข้ามาหาประสบการณ์ "การ
ท่อง เ ท่ียวของชุมชนป่ า ต้นน้ าพะโต๊ะเป็นการท่องเ ท่ียว ท่ีมีความเกี่ ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสิ่ง ท่ีมีอยู่ก็ไม่ ต้องไปปรุงแต่งอะไร แต่การท่องเท่ียวนั้นให้
นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเข้าใจธรรมชาติเข้าใจถึงท่ีเคยได้มาสัมผัส ทรัพยากรท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกับสภาพแวดล้อมในถ่ินท่ีตนเองอยู่ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. หากผู้วิจัยท่านอื่นมีระยะเวลาในการท าวิจัยมากพอก็อยากจะแนะน าให้ศึกษา

ในเรื่องแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ
เจาะลึก 

2. หากผู้ ใดสนใจท่ีจะท าวิจัยท่ีชุมชนป่า ต้นน้ าพะโต๊ะ ทางเจ้าหน้าท่ีฝาก
ประชาสัมพันธ์มาว่ายินดีให้ข้อมูลและเห็นว่าเป็นการดีอย่างยิ่งท่ีมีผู้สนใจเพราะเสมือนเป็น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตัว 
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