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บทที่ 1 

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยทรัพยากรหลากหลายประเภท 
ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายใน
ด้านชนิด พันธุ์กรรม และระบบนิเวศ ท้ังนี้เนื่องจากพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติของไทยครอบคลุมอยู่
ท่ัวประเทศจากยอดเขาท่ีสูงสุด ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จนถึงชายทะเลและเกาะ
กลางทะเล  ซึ่งอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ท่ีตั้งอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็น
อุทยานแห่งชาติทางทะเลท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้
ทะเลท่ีงดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนท่ีมีหน้าผาเป็นชั้นๆ ถ้ าท่ีสวยงาม 
ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 242,437.17 ไร่ หรือ 
387.90 ตารางกิโลเมตร (ภาพด้านซ้าย : ภาพใหญ่ เป็นภาพในอดีต)  ตามมติท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2520 ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่ีรัฐบาลพัฒนาให้เป็น
เมืองท่องเท่ียว มีทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่งสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ถาวรต่อไป กองอุทยานแห่งชาติ จึงเสนอกรมป่าไม้ให้มีค าสั่งท่ี 1261/2523 ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2523 ให้ นายสันติ สีกุหลาบ นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปท าการส ารวจพื้นท่ีเพื่อจัดตั้ง
อุทยานแห่งชาติทางทะเลในท้องท่ีจังหวัดภูเก็ตและติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากการรายงาน
การส ารวจปรากฏว่า พ้ืนท่ีบริเวณเกาะพีพีและหมู่เกาะใกล้เคียงระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ 
มีความเหมาะสมท่ีจะจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการส ารวจลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2524 และป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือท่ี กส.0709(นศ)/269 ลงวันท่ี 19 
มกราคม 2525 แจ้งว่า ป่าบริเวณหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะใกล้เคียงรวมถึงหมู่เกาะพีพีใน
ท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีทิวทัศน์และธรรมชาติสวยงาม เห็นสมควรจัดเป็นอุทยาน
แห่งชาติอีกแห่งหนึ่ง  

กรมป่าไม้จึงมีค าสั่งท่ี 524/2525 ลงวันท่ี 14 เมษายน 2525 ให้ นายสมจิตร สภาวรัตน์
ภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปท าการส ารวจและจัดตั้งบริเวณหมู่เกาะพีพีและป่าบริเวณหาด
นพรัตน์ธารา ท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติ และกองอุทยานแห่งชาติ
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เห็นสมควรท าการส ารวจบริเวณสุสานหอย 75 ล้านปี ท้องท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อีกแห่ง
หนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวกัน ผลการส ารวจตามหนังสือรายงานลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2525 สรุปได้ว่า พื้นท่ีตามแหล่งต่างๆ มีความสวยงามเป็นพิเศษ มีลักษณะเด่นหลายแห่ง มี
ทิวทัศน์ทางทะเลสวยงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนของประชาชนท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ   กองอุทยานแห่งชาติจึงได้น าเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและมีมติ
เห็นชอบเมื่อ 15 มิถุนายน 2525 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2525 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดบริเวณท่ีดินสุสานหอย 75 ล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ใน
ท้องท่ีต าบลหนองทะเล ต าบลอ่าวนาง ต าบลไสไทย และต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ เนื้อท่ีประมาณ 243,725 ไร่ หรือ 389.96 กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่ง
ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนท่ี 160 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2526 นับเป็น
อุทยานแห่งชาติล าดับท่ี 47 ของประเทศไทย 

จะสรุปได้ว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์อาหารและมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ศาสนาและเชื้อชาติ  รวมไปถึงยังมีความหลากหลายทางด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 
ซึ่งทางภาครัฐและเอกชนต่างให้ความส าคัญและให้การส่งเสริมต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันท่ีทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการ
พัฒนาการบริการด้านการท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะรองรับปริมาณของนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มจ านวนมาก
ขึ้นในปัจจุบัน รวมท้ังการสนับสนุนการประกอบธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพื่อให้เกิดการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน  ซึ่งจากตัวเลขข้อมูลนักท่องเท่ียวต่างชาติชี้ให้เห็นว่าจังหวัดกระบี่และเกาะ
ภูเก็ตมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาอย่างก้าวกระโดดและเพิ่มจ านวนมากขึ้น  ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนผู้ประกอบกิจการท่ีพัก  ร้านค้า  ร้านอาหารต่าง ๆ จน
กล่าวได้ว่าเป็นเขตท่ีมีกิจกรรมทางทะเลมากท่ีสุดในเขตอุทยานแห่งชาติของไทย และมีการจัด
อันดับด้านการท่องเท่ียวมีความส าคัญเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร   ดังนั้นจาก
ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นย่อมจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศต่าง ๆ  ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหารนพรัตน์ธาราจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้มีการ
ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ได้แก่   สภาพทรัพยากรปะการัง  ปลา  และสัตว์น้ าอื่น ๆ ฯลฯ 
ตลอดจนการท าข้อตกลงในการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวจากทรัพยากรทางทะเล  แก่
ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับแหล่งท่ีท่องเท่ียว
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สาเหตุของปัญหามาจากหลายๆปัจจัย ตั้งแต่บริเวณชายฝั่ง อาทิเช่น การปล่อยของเสียหรือน้ า
ท้ิงลงแหล่งน้ า  การจับปลาสวยงามมาบริโภค  การท้ิงสมอเรือท าลายแนวปะการัง   ปัญหาขยะ
จากการท่องเท่ียว การท าลายทรัพยากรธรรมชาติจากความไม่ตั้งใจของนักท่องเท่ียว หรือ
ปัญหาสิ่งปฏิกูลจากเรือท่องเท่ียว เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชนจะต้องร่วมกันก าหนดมาตรการ
เพื่อท่ีจะช่วยให้การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานหารนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี 
จังหวัดกระบี ่

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานหารนพรัตน์
ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 

3. เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานหารนพรัตน์
ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 

ขอบเขตกำรศึกษำวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาร
นพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี  จังหวัดกระบี่ 

1.1  แนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ
หารนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี  จังหวัดกระบี่ 

1.1.1 แผนการด าเนินงาน   

1.1.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 1.1.3   การติดตามผลการด าเนินงาน 

1.2 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของอุทยานหาร
นพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
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2) ขอบเขตด้านพื้นท่ี  ศึกษาเฉพาะอุทยานแห่งชาติหารนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี  
จังหวัดกระบี่ 

3) ขอบเขตด้านเวลา  ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560 

นิยำมศัพท์ 

การพัฒนา  คือ  การพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันโดยไม่ท าให้
ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของตน 

 สภาพแวดล้อม  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ มีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ี
ไม่มีชีวิต ท้ังสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสิ่งท่ีเป็นนามธรรม   มีท้ังสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่ง
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ผลกระทบ
จากปัจจัยหนึ่งมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายปัจจัยอื่นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  เป็นวงจรหรือวัฏจักรท่ี
เกี่ยวเนื่องกันท้ังระบบ 

 การท่องเท่ียว  หมายถึง กิจกรรมอย่างหนึ่งของ มนุษย์ซึ่งกระท าเพี่อผ่อนคลายความตึง
เครียดจากกิจการงานประจ าหรือการผ่อนคลายเพื่อหาความรู้ 

 อุทยานแห่งชาติ  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติน่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์ 
หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคลใดซึ่งมิใช่ทบวงทางการเมือง ซึ่งได้รับการสงวน
รักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา และความรื่นรมย์ของ
ประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ. 

ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำวิจัย 

  -  ด้านประชาชน  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือได้ไม่ดีเท่าท่ีควรเนื่องมาจากความจ าเป็นในการประกอบอาชีพหรืออาจมีปัจจัยมากมาย
หลากหลายประการท่ีมีผลต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยาน  และระยะเวลาท่ีมีจ ากัดจึง
ท าให้การท าให้การศึกษาวิจัยอาจมีเนื้อหาไม่คลอบคลุมเท่าท่ีควร 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 -  ท าให้สามารถจัดการปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีถูกท าลายจากการประกอบกิจการเรือน า
เท่ียวและนักท่องเท่ียวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนดได้และวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบโดยรวมท่ีเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศทางทะเลให้มีสภาพท่ีดีขึ้นจากความร่วมมือกันหลาย 
ๆ ภาคส่วน 

 -  ท าให้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ และการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมท่ีเสียหายไปนั้นให้กลับมาสวยงาม 

 -  น าผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อพัฒนาให้
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

บทที่ 2  

แนวคิด และทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมหลักการแนวความคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง  ออกเป็น 

 หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  ทฤษฎีการจูงใจ 

หลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภทซึ่งรวมท้ังการบริหารงานสิ่งแวดล้อม จะต้อง
ประกอบด้วยการจัดการซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ เพราะการจัดการท่ีดีจะช่วยลดปัญหา
ต่างๆ ลงได้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการท่ีมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ซึ่งเราทุกคน
ต้องช่วยกันศึกษา หาความรู้ วิธีการน ามาใช้ปฏิบัติ เพราะการจัดการท่ีไม่ดีพอ โดยเฉพาะการ
จัดการส่ิงแวดล้อมจะก่อให้เกิดปัญหาและผลเสียหายต่างๆ ติดตามมาอย่างมากมายได้ 

 ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental managment) มีผู้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

               การจัดการส่ิงแวดล้อม หมายถึงกระบวนการกระจายทรัพยากรท่ีส าคัญท้ังท่ีเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อสนองความพอใจในการน าสิ่งแวดล้อมไปใช้อย่าง
เหมาะสม ในการเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรองในอนาคต (Jolly, อ้างถึงในเกษม จันทร์แก้ว, 
2525 : 202)  

               การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้ดี
ขึ้น ท้ังนี้ต้องค านึงถึงการใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ให้ได้ยั่งยืน ยาวนาน
ตลอดไป และเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติให้มากท่ีสุด (วินัย วีระวัฒนา
นนท์,2540 : 185) 
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               การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึงการพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นท่ีอย่างดี 
แล้วตัดสินใจว่าจะท าอะไรท่ีเราต้องการ โดยมิให้เกิดอันตรายมากจนท าให้สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์
อาศัยอยู่ต้องเสียไป (Winslow and Gubby, อ้างถึงในเกษม จันทร์แก้ว, 2525 : 203) 

  จากความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม มีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

                    1. การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย ์

                    2. การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีการวางแผนการใช้ท่ีดี และเหมาะสม 

                    3. การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีผลกระทบต่อมนุษย์ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมน้อยท่ีสุด 

                    4. การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องยึดหลักการอนุรักษ์เสมอ 

              ในปัจจุบันมีความจ าเป็นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ 

                    1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ อัตราการเพิ่มเป็นไปตามข้อจ ากัดทางธรรมชาติ ท าให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
มนุษย์ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงมาก 

                    2. ประชากรโลกเพิ่มขึ้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมโดยใช้ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ท าให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมในการบริโภคสูงขึ้น หรือ
เกิดค่านิยมในการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ท าให้การบริโภคของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยร่อลง และเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมท้ังระดับโลกและระดับท้องถิ่น เช่น 
เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ภัยพิบัติเพิ่มความรุนแรง พิษภัยจากสารพิษเพิ่มมากขึ้น เกิดความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดินเมื่อคุณภาพและป่าไม้ถูกท าลายมากขึ้น เป็นต้น 

                    3. ทัศนคติ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของมนุษย์ 
ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การถางป่า เผาป่า การเล่นกีฬาประเภทยิงนก ตกปลา 
ล่าสัตว์การต้องการความสะดวกสบาย สนุกสนานโดยไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างถนน 
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สร้างสนามกอล์ฟ สร้างรีสอร์ท การท าสงคราม การคมนาคมขนส่ง การค้าและบริการ 
การเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น 

                   4. นโยบายของรัฐบาล บางครั้งได้มีส่วนท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การให้สัมปทานแหล่งแร่ การสร้างเขื่อน และการพัฒนาโดยไม่ค านึงถึงการรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

               ดังนั้นในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับหลักความจริงซึ่งเป็น
หลักการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีควรน ามาปฏิบัติดังนี้ (สุรินทร์ เศรษฐมานิต , อ้างถึงในกนก 
จันทร์ทอง,2541: 101) 

                    1. สสารย่อมไม่สูญหายไปจากโลก แต่อาจเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง
ได ้

                    2. สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งทรัพยากร และเป็นแหล่งรองรับของเสีย 

                    3. สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีมีราคา ไม่ว่าเราจะใช้สิ่งแวดล้อมในลักษณะใดก็ตาม 

                    4. กฎของอุปสงค์และอุปทาน (Demand and supply) 

               นอกจากนี้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการจัดการในด้าน
อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

                    1. การศึกษาปัญหาและขอบเขต 

                    2. การวิเคราะห์ขั้นตอนของการด าเนินการ 

                    3. การเตรียมแผนงาน 

                    4. การด าเนินการตามแผน 

                    5. การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการ 
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ควำมหมำยของสิ่งแวดลอ้ม 

    มีแนวทางกล่าวถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมหลายประการ ดังนี้ 

    ค าว่าสิ่งแวดล้อม มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส คือ Environ แปลว่า Around ฉะนั้น 
Environment จึงหมายถึง Totality of Mom's Surrounding  

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 กล่าวว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท้ัง
ทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยู่รอบ ๆ มนุษยฺ์ท้ังท่ีดีและไม่ดี เช่น โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้
เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่นักเรียน 

    ศดินา ภารา (2550 : 18) สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีรอบตัวมนุษย์ท้ังในระยะใกล้และ
ไกลอาจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
เป็นสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้ ทุกอย่างเกี่ยวข้องเป็นระบบ และมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์หรือส่ิงมีชีวิต 

    สรุป สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งท่ีอยู่รอบตัวของมนุษย์ ท้ังใกล้และไกล เป็นรูปธรรมและนาท
ธรรมมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ทุกอย่างสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อมนุษย์ 

   คุณสมบัติของสิ่งแวดลอ้ม 

   สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์มีคุณสมบัติเฉพาะตัว 7 ประการ คือ 

   1. สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดเดี่ยวในธรรมชาติ แต่จะมีสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  อยู่ร่วมด้วยเสมอ เช่น 
ปลาอยู่ในน้ า ดินอยู่กับต้นข้าว คนกับท่ีพัก ฯลฯ 

   2. สิ่งแวดล้อมต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทุกชนิดต้องการสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ เพื่อการอยู่รอด หรือจรรโลงชีวิตของตนเอง เช่น ต้นยาง ต้องการดินและน้ า โคต้องการ
น้ า ฯลฯ 

   3. สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความแข็งแรงทนทานแตกต่างกัน เช่น ดินจะถูกชะล้างได้
ง่าย 

   4. สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีเปลี่ยนไป เช่น ท่ีเชื้อราใหม่ ๆ มีสีสันสวยงาม แต่
เมื่อใช่งานนานจะเกิดการช ารุด เป็นต้น 
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   5. สิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า ระบบนิเวศ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีต้องอาศัยกันและ
กันทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

   6 .สิ่งแวดล้อมจะสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ หมายความว่า เมื่อสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งถูกท าลายก็จะ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นลูกโซ่เสมอ เช่น ป่าถูกท าลาย จะส่งผลให้พื้นดินพังทลาย หรือ
เผาป่าท าให้โลกร้องขึ้น เป็นต้น 

   7. สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งแวดล้อมชนิดนั้น ๆ เช่น 
ต้นไม้ น้ า คน บ้าน แต่ละชนิดมีลักษณ์แตกต่างกัน 

ประเภทสิ่งแวดล้อม  แยกออกได้เป็น  2  ประเภทคือ 

              สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment)  หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเอง
หรือมีอยู่ตามธรรมชาติและให้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ 

    1. สิ่งแวดล้อมชีวภาพ (Biological Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวีต เช่น คน สัตว์ 
พืช เป็นต้น 

    2. สิ่งแวดล้อมกายภาพ (Physical Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต เช่น ลม ฟ้า 
น้ า ควัน เสียง เป็นต้น 

    สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น คือ สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ท้ังท่ีตั้งใจและไม่ได้
ตั้งใจ ท้ังท่ีมีตัวตน มี 2 ประเภท คือ 

    1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรูปธรรมเป็น
สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สามารถมองเห็นได้ เช่น ถนน เมือง สะพาน รถ เครื่ิองบิน เป้นต้น 

    2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หรืออาจเรียกว่า สิ่งแวดล้อมนามธรรม 
เป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกัน เช่นศาสนา กฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ พฤติกรรมของคน เป็นต้น 

แนวทำงกำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญท่ีมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน
ต้องช่วยกันท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่จ ากัด  ให้มีใช้อยู่อย่าง
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ยาวนานและรู้จักการบริหารการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  และน ามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะต้องมีแนวทางและมาตรการต่างๆ  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาท่ีเป็นอยู่  ดังนี้  

1.  การบูรณะฟื้นฟู  เป็นการฟื้นฟุสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม
หรือถูกท าลาย  ให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงมากท่ีสุด  เช่น  การปลูกป่าเพื่อบูรณะป่า
เสื่อมโทรม  

2.  การถนอมรักษา  เป็นการอนุรักษ์ท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพ  เพื่อให้มีการใช้ท่ี
ยาวนาน  เช่น  การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า  

3.  การส่งเสริม  โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
การด าเนินชีวิตหรือระบบนิเวศ  เพื่อให้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการช่วยกันป้องกันและรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

4.  การน าสิ่งอื่นมาใช้แทน  เช่น  การใช้ก๊าซแทนน้ ามัน  

5.  การลดปริมาณของเสีย เช่น การน าสิ่งท่ีใช้แล้วมาแปรรูปให้ใช้ได้อีก และการน าของท่ีใช้แล้ว
มาใช้อีก 

ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทาง
วางแผนการจัดการ และปฏิบัติโดยสามารถพยากรณ์สภาพปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาก่อน
การลงมือปฏิบัติด าเนินโครงการพัฒนาหรือเตรียมแผนไว้ใช้ระหว่างและหลังการด าเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาระบบ โดยไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด ท้ังนี้
สามารถคาดคะเนทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมได้ด้วย 
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หลักกำรและแนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   

 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  - มุ่งการใช้ทรัพยากรให้ย่ังยืนยาวนาน 

  - ใช้ทรัพยากรโดยเพิ่มจ านวน และรักษาจ านวนท่ีมีอยู่ 

  - รู้จักการหมุนเวียนทรัพยากรน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

  - ควบคุมของเสียและมลพิษท่ีเกิดขึ้น 

  - รักษา , สงวน , ปรับปรุง , ซ่อมแซม , พัฒนาการใช้ทรัพยากร 

  - ควบคุมระบบนิเวศให้อยู่ในสมดุลธรรมชาติ 

  - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดี 

หลักเกณฑ์ในการวางแผนการจัดการยึดหลักอนุรักษ์วิทยาโดยมีหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 

 - การใช้อย่างสมเหตุสมผล ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีผลเสียน้อยท่ีสุด 

 - การปรับปรุงซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอหรือสูญหาย 

 - การประหยัดในส่วนท่ีควรสงวนไว้ 

ค านึงถึงการใช้ เช่น กรณีการสร้างเขื่อนในพื้นท่ีป่า 

 - ทรัพยากรท่ีน าออกจากระบบ คือ ทรัพยากรท่ีเป็นสิ่งน าออก (Output) หลังจากมี
โครงสร้างการพัฒนาเข้าสู่ระบบ เช่น คน, ต้นไม้ ฯลฯ 

 - ทรัพยากรท่ีน าเข้ามาใช้ในระบบ คือ ทรัพยากรท่ีเป็นสิ่งน าเข้า (Input) น าเข้าสู่ระบบ 
เช่น เครื่องจักร ฯลฯ 

 - ทรัพยากรท่ีใช้ในระบบ คือ ทรัพยากรท่ีมีใช้อยู่เดิมในระบบ เช่น คน , บ้านเรือน, 
ต้นไม้ ฯลฯ 
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 - ทรัพยากรท่ีใช้นอกระบบ คือ ทรัพยากรท่ีอยู่นอกระบบแต่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบและการท างานในระบบ เช่น ความต้องการใช้
กระแสไฟฟ้าของชุมชน 

ขั้นตอนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 ตั้งจุดประสงค์สุดยอด (Goal) 

  3.1) วัตถุประสงค์ : ความต้องการ 

  3.2) เป้าหมาย : บอกขนาดและทิศทาง ให้เห็นรูปธรรม 

  3.3) นโยบาย : หลักการ แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

  3.4) มาตรการ : แนวทางการควบคุม 

  3.5) แผนงาน : การก าหนดงานหรือสิ่งท่ีต้องท า 

  3.6) แผนปฏิบัติการหรือโครงการ : ก าหนดกิจกรรมของงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ระบุผู้รับผิดชอบงบประมาณ เวลา สถานท่ี โดยละเอียด 

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 มีข้อจ ากัดหลายประการดังรวบรวมได้เป็นปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐดังนี้ 

  1. ประชาชนขาดความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. หน่วยงานขาดการประสานงานท่ีดี 

  3. ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรฯ แบบผสมผสาน 

  4. มีการใช้ทรัพยากรฯ มากเกินไป จนไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้ 

  5. ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกันไม่ให้เกิดมลพิษ 

  6. ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการแก้ปัญหา 

  7. ระบบบริหารทรัพยากรฯ ในประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ 
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  8. ขาดความศักดิ์สิทธิทางกฎหมาย ฯลฯ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม   

 ภาครัฐบาล ได้แก่ 

  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล
พื้นท่ีป่าไม้ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ-สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ 

  - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ภาคเอกชน ได้แก่ 

  - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

  - มูลนิธิต่าง ๆ เช่น ตาวิเศษ , ช้าง , สัตว์ป่าพรรณพืช ฯลฯ 

  - ชมรมอนุรักษ์ ฯ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น 

หน่วยงานและองค์กรทางสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ 

 - UNEP หรือองค์กรสิ่งแวดล้อมโลก (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME) ขึ้นกับ UNESCO มีประเทศสมาชิกท่ัวโลกกว่า 150 ประเทศ มีการจัดประชุม
สิ่งแวดล้อมโลกครั้งแรกท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล และก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันท่ี 5 มิถุนายนของทุกป ี

 - NETTLAP (NETWORD FOR ENVIRONMENTAL TRAINING AT TERITARY LEVEL 
IN ASIA AND THE PACIFIC) เป็นองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านทุนวิจัยสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ 

 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นแนวความคิดท่ีพึ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และยังมีการ
ใช้ค าภาษาอังกฤษอื่นๆท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกัน ท่ีส าคัญได้แก่ Nature Tourism, 
Biotourism, Green Tourism เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การท่องเท่ียวดังกล่าวล้วนแต่เป็นการบ่ง
บอกถึง การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) ซึ่งจากการประชุม Globe 1990 ณ 
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ประเทศแคนาดาได้ให้ค าจ ากัดความของการท่องเท่ียว แบบยั่งยืนว่า "การพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้อง
และสงวน รักษาโอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเท่ียวนี้มีความหมายรวมถึงการ
จัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทางสุนทรียภาพ 
ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย" โดยมีลักษณะท่ีส าคัญคือ 
เป็นการท่องเท่ียว ท่ีด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว อีกท้ัง
ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียม กัน และต้องชี้น าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนใน
พื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ (สถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย , 2539) 
ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้มีบุคคลหรือองค์กรต่างๆให้ความหมายและ
ค าจ ากัดความไว้มากมาย เป็นท่ียอมรับในระดับหนึ่งและได้รับการอ้างอิงถึงเสมอ ท่ีส าคัญมีดังนี้ 

                  Ceballos Lascurain (1991) อาจจะเป็นคนแรกท่ีได้ให้ค าจ ากัดความของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "เป็นการท่องเท่ียว รูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่ง
ธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่น
ชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาติ เหล่านั้น" 

            Elizabeth Boo (1991) ให้ค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "การท่องเท่ียว
แบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยขน์ต่อ การอนุรักษ์ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนส าหรับการปกป้อง
ดูแลรักษาพื้นท่ี มีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมท้ังให้การศึกษาและ สร้าง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม" 

            The Ecotourism Society (1991) ได้ให้ค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า 
"การเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายคุณค่าของ ระบบ
นิ เวศและในขณะเดี ยวกันก็ช่ วยสร้ าง โอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีส่ งผลให้การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น" 
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            Western (1993) ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ The 
Ecotourism Society ให้สั้นและกระทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มากขึ้นคือ "การเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท าให้ชีวิตความเป็น 
อยู่ของประชาชนท้องถิ่นดีขึ้น 

            The Commonwealt Department of Tourism (1994) ได้ให้ค าจ ากัดความการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์คือ การท่องเท่ียว ธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเข้าใจ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน ค าว่า ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมยังครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืนนั้นหมายถึง การปันผลประโยชน์ต่างๆ กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

                    เสรี เวชบุษกร (2538) ให้ค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า "การ
ท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเป็นธรรมชาติและต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีอยู่ใน 
ท้องถิ่นด้วย" 

            จากการให้ความหมายและค าจ ากัดความการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ดังกล่าวข้างต้น 
พอจะสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การ
รบกวนหรือท าความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัถตุประสงค์อย่าง
มุ่งมั่นเพื่อชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า 
ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกท้ังช่วยสร้างโอกาส ทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่นด้วย 

 แนวคิดพื้นฐำนของกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

            สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และดรรชนี เอมพันธุ์ (2538ข) ; สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2539) ได้กล่าวถึงแนวคิด ท่ีเป็นพื้นฐานหรือหลักการของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยสรุปได้ดังนี้  
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            1. เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (nature-based) รวมถึงแหล่ง
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น ( identical or uniqe) และ
ทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้น  

            2. เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ (responsibly travel) และมีการจัดการ
อย่างยั่งยืน (sustainable management) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ า (no or low impact) และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของแหล่งท่องเท่ียวให้ย่ังยืนตลอดไป  

            3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ ( learning) และการให้การศึกษา 
(education) เกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมของ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
(knowledge) ความประทับใจ (appreciation) และประสบการณ์ (experience) ท่ีมีคุณค่า 
ซึ่งจะสร้างความตระหนักและจิตส านึกท่ีถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ ท้ังต่อนักท่องเท่ียว 
ประชาชนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 

            4. เป็นการท่องเ ท่ียวท่ีน าไปสู่การกระจายรายได้  ท้ังในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( involvement of local 
commuity or people participation) ในภาคบริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น (local benefit) มากกว่าการท่องเท่ียวท่ีเคยส่งเสริมกันมาตั้งแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน
ท่ีเรียกว่า conventional tourism ซึ่งมักจะเป็น การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะใหญ่ๆ (mass 
tourism) ท่ีผลประโยชน์ส่วนใหญ่มักจะตกอยู่กับผู้ประกอบการ หรือบริษัทน าเท่ียวเท่านั้น 

 องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

            ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2539) กล่าวว่า โดยท่ัวไปแล้วการวาง
แผนการท่องเท่ียวซึ่งรวมไปไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ด้วยนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  

            1.ทรัพยากรการท่องเท่ียว (natural resource tourism) 

            การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติท่ียังด ารงไว้ซึ่งสภาพดังเดิมของระบบ
นิเวศ (first hand ecosystem) และวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่วนใหญ่ จึงมักปรากฏอยู่ในพื้นท่ีพื้นท่ีอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ 
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เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า และอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2539) กล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ว่าเป็นแหล่งท่ีมีจุดเด่น
เป็นสิ่งท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว (nature attractions) และตัดขาดจากโลกภายนอก (solitude) 
ซึ่งนักท่องเท่ียวจะไม่ได้ สัมผัสท่ีบ้าน นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียวว่า หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมาย (destination) ของการท่องเท่ียว ซึ่ง
หมายถึงพื้นท่ีท่ีรองรับนักท่องเท่ียว พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะมีทรัพยากรท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียว ความดึงดูดใจ เหล่านั้นอาจเป็นความดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวประเภทใดประเภท
หนึ่ง แต่อาจไม่เป็นสิ่งดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวประเภทอื่น ดังนั้นสภาพ ทรัพยากรจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับตลาดการท่องเท่ียว นอกจากความดึงดูดใจในทรัพยากรแล้ว ในบาง
พื้นท่ียังมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ดังนั้น ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึง
ศักยภาพในการประกอบกิจกรรมของนักท่องเท่ียวด้วย โดยได้แบ่งแหล่ง ท่องเท่ียวออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (nature destination) และแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม (cultural destination) ซึ่งรวมเอาแหล่งท่องเท่ียวศาสนา ประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี (historical, archaeological and regions destination) และแหล่งท่องเท่ียวศิลป 
วัฒนธรรม และประเพณี (art, culture and traditional destinations) เข้าไว้ด้วยกัน 

            ดังนั้น หากมองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่ง แหล่ง
ท่องเท่ียวดังกล่าวข้างต้นจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเท่ียว และเป็นวัตถุดิบประเภท
ใช้แล้วไม่หมดไป หรือสูญหายหากมีการควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และ
น าไปสู่การ ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเท่ียว ยัง
ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เสื่อมโทรมลงไป ท้ังยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบท่ีจะรองรับได้ (carrying capacity) 

          2. นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

               สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2540) ระบุว่านักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถ
จ าแนกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ  

                ประเภทท่ี 1 นักท่องเท่ียวแบบหัวกระทิ (hard-core nature tourists) เป็น
นักท่องเท่ียวท่ีเน้นความส าคัญในการศึกษาค้นคว้าขณะ ท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ  
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                ประเภทท่ี 2 นักท่องเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (dedicated nature tourists) 
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเน้นเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ี ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจใน
ธรรมชาติหรือประเพณีท้องถิ่น  

                ประเภทท่ี 3 นักท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลัก (mainstream nature tourists) 
เป็นนักท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ ท่ีไม่เคยไปมาก่อน เช่น ไปเยือนลุ่มน้ าอเมซอน 
(Amazon) อุทยานกอริลาในรวันดา (Rawanda Gorilla Park) หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ท่ี
เป็นการริเริ่มส าหรับโปรแกรมท่องเท่ียวพิเศษ 

                ประเภทท่ี 4 นักท่องเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (casual nature tourists) เป็น
นักท่องเท่ียวท่ีบังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตนได้
เลือกไป 

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2539 ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ว่า จะต้องเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกใน การอนุรักษ์
ธรรมชาต 

            3.การตลาด 

            การตลาดนับเป็นส่วนส าคัญในการชักจูงนักท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียว โดยเป็นสื่อกลาง
ระหว่างนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งในเชิงการตลาดจะต้องท าความ
เข้าใจให้ชัดเจนว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีลักษณะอย่างไร โดยการให้ข้อมูลและสิ่งท่ี
คาดหวังจากการท่องเท่ียว (expectation) อย่างถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว เพื่อเป็นการช่วยให้
นักท่องเท่ียวตัดสินใจว่า รูปแบบของการท่องเท่ียวในลักษณะเช่นนี้เหมาะสม กับความสนใจ 
และตรงตามความต้องการของตนเองหรือไม่ และสามารถยอมรับกฏ หรือกติกาของการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได้หรือไม่ 

            ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการตลาดเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการเลือกสรรประ เภทและ
คุณภาพของนักท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ (qualitative 
tourism) มากกว่าการท่องเท่ียวในเชิงปริมาณ (quantitative tourism) อันจะเป็นหนทาง 
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น าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่งานด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นหน้าท่ีของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, 2539) 

       4. การบริการ 

            การท่องเท่ียวซึ่งรวมถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ท่ีจ าเป็นต่อการสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในขณะท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียว แต่การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นต้องการบริการท่ีเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร และการบริการเพื่อให้
นักท่องเท่ียว ได้รับประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท้องถิ่น เช่น บริการด้านสื่อความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นในภาคบริการ ซึ่งได้แก่ การจัดท่ีพักท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ecolodge) เป็นมัคคุเทศก์น าทางในการเดินป่า เป็นต้น 

 กิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

            กิจกรรมท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรม นับได้ว่ามีความหลากหลาย 
ซึ่งกิจกรรมบางประเภทอาจมีลักษณะท่ีบ่งชี้ว่าเป็น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ในขณะท่ีบาง
กิจกรรมอาจมีความก่ ากึ่ง หรือคาบเกี่ยว ซึ่งต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติ กิจกรรม และการให้บริการว่ามุ่งเน้นอะไร และอย่างไร เช่น เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษา
หาความรู้ ผจญภัย กีฬาสนุกสนาน เพื่อความบันเทิง สัมผัสองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว 
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น 

            ดรรชนี เอมพันธุ์ และสุรเชษฎ์ เชษฐมาส (2539) กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์จะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้ และได้รับ ประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งศูนย์วิจัยป่าไม้ (2538) ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ออกเป็น 
3 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริม คือ  

            - กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ecotourism activities) เป็นกิจกรรมหลัก 

            - กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเน้นการได้ใกล้ชิดชื่นชมธรรมชาติ  

            - กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเน้นการผจญภัยตื่นเต้นท้าทายกับธรรมชาติ (adventurous 
recreational activities) เป็นกิจกรรมเสริม  
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            ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องและไปด้วยกันได้ดีกับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีกระท าในพื้นท่ีธรรมชาติ มีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวต่อ
กลุ่มต่อกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  

            1.กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ การเดินป่า (hiking/ trekking) กิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติ (nature education) กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวีดีโอ เทปเสียง
ธรรมชาติ (nature photography video taping and sound of nature audio taping) 
กิจกรรมส่องสัตว์/ดูนก (animal/bird watching) กิจกรรมศึกษา/เท่ียวถ้ า (cave exploring/ 
visitig) กิจกรรมศึกษา ท้องฟ้าและดาราศาสตร์ (sky interpretation) กิจกรรมล่องเรือศึกษา
ธรรมชาติ (boat sightseeing) กิจกรรมพายเรือแคนู (canoeing)/ เรือคะยัค (kayak) / เรือ
บด (rowboating)/ เรือใบ (sailboating) กิจกรมด าน้ าชมปะการังน้ าตื้น (snorkle or skiln 
diving) และกิจกรรม ด าน้ าลึก (scuba diving) 

       2.กิจกรรมท่องเท่ียวประเภทชื่นชมธรรมชาติและกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทตื่นเต้นผจญ
ภัยท้าทายกับธรรมชาติ ได้แก่ กิจกรรมชม ทิวทัศน์ธรรมชาติในบรรยกาศท่ีสงบ ( relaxing) 
กิจกรรมขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ (terrain/ mountain biking) กิจกรรมปีน/ไต่เขา 
(rock/ mountain climbing) กิจกรรมพักแรมด้วยเต้น (tent camping) กิจกรรมเครื่องร่อน
ขนาดเล็ก (hang glider) กิจกรรม ล่องแพยาง/ไม้ไผ่ (white water rafting) กิจกรรมพักผ่อน
รับประทานอาหาร (picnicking) กิจกรรมเท่ียวน้ าตก (waterfall visits/ exploring) และ 
กิจกรรมวินด์เซิร์ฟ (wind surfing)   

ทฤษฎีกำรจูงใจ 

 ทฤษฎีการจูงใจ - สุขอนามัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg's Motivation Hygiene 
Theory) 

     ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของ เฮอร์เบอร์ก ทฤษฎีนี้ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ท่ีจะ สนับสนุนความพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) และองค์ประกอบท่ีสนับสนุน
ความ ไม่พอใจในการท างาน (Job dissatisfaction) ดังนี้  
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 พวกท่ี 1 ตัวกระตุ้น (Motivator) คือ องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพอใจ  

          - งานท่ีปฏิบัติ    -  ความรู้สึกเกี่ยวกับความส าเร็จของงาน  

           - ความรับผิดชอบ   - โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

 พวกท่ี 2 ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene) หรือ องค์ประกอบท่ีสนับสนุนความ ไม่พอใจใน
การท างาน ได้แก่  

          - แบบการบังคับบัญชา   - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

       - เงินเดือนค่าตอบแทน   - นโยบายของการบริหาร 

 ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามากล่าวไว้ข้างต้นนี้  เป็นเพียง
แนวทางท่ีสอดคล้องมีลักษณะคล้ายกันกับการด าเนินงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีในการน าไปปฏิบัติในขั้นตอนการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดและ
ทฤษฏีดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

บทที่ 3 

ระเบียบกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง : การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว  กรณีศึกษา  
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี  จังหวัดกระบี่  ผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธี
การศึกษาไว้ดังนี้  1.)  รูปแบบการศึกษา  2.)  แหล่งข้อมูล  3.)  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  4.)  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  5.)  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  รูปแบบกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวในครั้งนี้  เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยการใช้ข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  (Dept  Interview)  โดยผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของอุทยานเป็น
ค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมจ านวน 5 คน  และท าการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและ
หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรในการร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมจ านวน 5 คน 

2.  แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลจากอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีโดยมีผู้ให้ข้อมูลคือเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของอุทยาน
รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้น าชุมชนภายในพื้นท่ีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง ปัญหาและอุปสรรครวมท้ังผลของการ
พัฒนา  โดยจัดท าขึ้นเป็นเอกสาร  แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลและความ
คิดเห็นรวมถึงผลของการพัฒนาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ  แบบสัมภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีและผู้น าชุมชนภายในพื้นท่ี  โดย
เนื้อหาในแบบสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ  ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมอุทยานแห่งชาติหาดพนรัตน์ธาราและหมู่
เกาะพีพีจังหวัดกระบี ่
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 ส่วนท่ี 2  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสภาพแวดล้อมอุทยานแห่งชาติหาดพนรัตน์
ธาราและหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ 

 ส่วนท่ี 3  การบริหารจัดการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมอุทยานแห่งชาติหาดพนรัตน์
ธาราและหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ 

4.  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแบบสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก(Dept  Interview)  จากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์จาก
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติหาดพนรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่และผู้น าชุมชนรวมท้ังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นท่ี  การสัมภาษณ์จะมีลักษณะคล้ายแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบ
ปลายเปิด  ค าถามต่าง ๆได้ถูกก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ขึ้น  ใช้ประกอบกับการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้าแล้วเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถาม  และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว  จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้
ค าถามค าถามแบบเดียวกัน  ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวผู้ตอบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจงซึ่ง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับความต้องการของผู้ศึกษา เป็นส าคัญ 

5.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวของอุทยาน
แห่งชาติหาดพนรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ เป็นการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ปัญหาของสภาพแวดล้อมทางทะเล อาทิเช่นสภาพทรัพยากรปะการัง ปลาและสัตว์น้ าอื่น ๆ ใน
แนวปะการังตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวจากทรัพยากรทางทะเลในรูปแบบอื่น 
ๆ  เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการท่องเท่ียวต่อไป  ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ได้ใช้หลักการและแนวความคิดของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ตลอดถึงหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทฤษฎีการจูงใจและแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลท่ีไม่ใช่ตัวเลข  แต่จะประกอบด้วนการ
พรรณนาท่ีมี “รายละเอียด”และ”ลึก”  และมีการอ้างอิงโดยตรงเกี่ยวกับท่ีมาของข้อมูลไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลท่ีได้จากคน หรือ ข้อมูลทางเอกสาร 
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 ดังนั้น  ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research ) 
และข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Document Research)  จะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผล  
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงท้ังในเชิงเหตุปละผล  ซึ่งการวิเคราะห์จะ
ออกมาในรูปเชิงพรรณนาน าไปสู่ค าตอบในการศึกษา และการสรุปตีความตามหลักวิชาการ  
ประกอบการเขียนรายงาน  เพื่อชี้ให้เห็นถึงรูปแบบในการจัดท าการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อ
การท่องเท่ียว  ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

บทที่ 4 

กำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอผลการศึกษา  เรื่อง  การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติหารนพรัตน์ธาราและ
เกาะพีพี  โดยวิธีการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน  โดยเนื้อหาสาระท่ี
น าเสนอเป็นการบรรยายเนื้อหาตามล าดับของค าถามในการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
คือ ตอนท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับประเด็น
การสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี  โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ และได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี จ านวน 6 คน ซึ่งได้ผล
การศึกษา  ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรกำรสัมภำษณ์ 

แนวทำงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพี
จังหวัดกระบี ่

4.1  ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำสภำพแวดส้องของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์
ธำรำและเกำะพีพีจังหวัดกระบี่  ท่ำนได้มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวของอุทยานแห่ชาติหาด
นพรัตน์ธาราและเกาะพีพีนั้น  เป็นแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธาราและเกาะพีพีท่ีเสื่อมโทรมลงไปมากในปัจจุบัน  เนื่องมาจากการเปลี่ยนของพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว  ผลเสียท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ   การขาดจิตส านึกของนักท่องเท่ียว
เอง  จึงท าให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเล  จากการสัมภาษณ์  
พบว่า  ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีการเข้าร่วมในการด าเนินพัฒนาของอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีตามความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้น
เนื่องมาจากแต่ละจุดท่ีถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อท าการพัฒนาสภาพแวดล้อมนั้นจะมีพื้นท่ีความ
เสื่อมโทรมต่างกันและอยู่ห่างกันไป  การเดินทางจึงต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะท าให้ในการท า
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กิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีข้อจ ากัด  เพราะจ านวนเจ้าหน้าท่ี จ านวนเรือยนต์มีไม่เพียงพอ
จึงท าให้การพัฒนาไม่มีศักยภาพเท่าท่ีควร  จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้หากหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านต่าง ๆ มากพอก็จะส่งผลให้เกิดการบูรณะขึ้นในทุกภาคส่วน  ท าให้การพัฒนา
สภาพแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเป็นไปเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดมากย่ิงขึ้น 

4.2  ในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพแวดล้อมของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะ
พีพี  ท่ำนคิดว่ำผุที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่หรือชุมชนควรมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ 

 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี
เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายท่ีถูกก าหนดอยู่ในแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อม  ท่ีมาจากการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานท่ีมาของปัญหาตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียวจากทรัพยากรทาง
ทะเลในรูปแบบอื่น ๆตลอดพื้นท่ีท่องเท่ียวตามชายฝั่งทะเล เพื่อก าหนดเป้าหมาย ลงมือปฏิบัติ 
และการติดตามผลโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อท าการแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  ในขั้นตอนของการด าเนินการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีนั้น  สมควร
ท่ีจะมีการสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้น าชุมชนหรือประชาชนในพื้นท่ี  เนื่องจาก
การพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูนั้นจ าเป็นจะต้องร่วมมือกันกับหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการปลูกจิตส านึกในการเฝ้าระวังจากการท าลาย
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากนักท่องเท่ียวหรือเรือน าเท่ียวของผู้ประกอบการเพื่อมิไม่ให้ เกิด
ความเสียหายมากขึ้น  และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ร่วมกันผ่านทางการท ากิจกรรมปลูก
ปะการังทดแทน  เป็นการชักชวนนักท่องเท่ียวได้อีกหนึ่งกิจกรรมเช่นกัน 

4.3  อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพีได้มีกำรก ำหนดแผนงำนที่จะพัฒนำไว้
นั้นมีควำมชัดเจนและเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 การจัดท าแผนพัฒนาเกิดขึ้นมาจากการก าหนดเป้าหมายจากสภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่  โดยเป้าหมาย ท่ีได้ก าหนดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
และเกาะพีพีร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการส ารวจแนวแระการัง
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติจ านวน 14 จุด  ด้วยวิธี Circle  Permanent 
Transect  และวิธี  Spot Check  เพื่อดูผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว  ผลส ารวจพบว่า
แนวปะการังท่ีมีสภาพสมบรูณ์ตามธรรมชาติ 2 จุด (บริเวณหน้าถ้ าไวกิ้ง และเกาะยูงด้านทิศ
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เหนือ)  สภาพปานกลาง 3 จุด (บริเวณหาดยาว อ่างโลลานา และอ่าวโละบาเกา)  สภาพเสื่อม
โทรม 2 จุด (บริเวณเกาะไม้ไผ่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และอ่าวพาลอง) และสภาพเสื่อม
โทรมมาก 7 จุด  (บริเวณเกาะยูงด้านทิศตะวันออก อ่าวนุ้ย อ่าวหยงกาเส็ม อ่าวต้นไทร อ่าว
มายา อ่าวโละซามะและอ่าวปิเละ)  จากการสัมภาษณ์  พบว่า ประชากรกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์  
ต่างเห็นว่าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้มีการวางแผนด าเนินการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน ก าหนดเป้าหมายและพื้นท่ีต่าง ๆท่ีต้องท าการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน  พร้อมท้ังร่วมมือกับประชาชนผู้น าท้องถิ่นในการเร่งพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ี
เสื่อมโทรมและสร้างจิตส านึกให้แก่นักท่องเท่ียวและประชาชน  และมีการประชาสัมพันธ์ในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของอุทยำนหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพี
จังหวัดกระบี่ 

4.4  อุทยำนแห่งชำติมีประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ  อำทิ กำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียม กำรดูแลควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กำรแก้ไขปัญหำขยะ เป็นต้น 
ได้ดีเพียงใดและเหตุผลอะไรบ้ำง 

 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้มีการก าหนดระเบียบข้อบังคับในการท่ี
จะให้บุคคลภายนอกหรือนักท่องเท่ียวได้เข้ามาประกอบกิจการหรือศึกษาท่องเท่ียวต่าง ๆ จะ
แยกประเภทของการจัดเก็บท่ีระบุไว้ในระเบียบ   รายได้ต่าง ๆ ของอุทยานจะน ามาใช้เฉพาะ
เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือจัดหาพัสดุเพื่อ
ด าเนินงานของอุทยานแห่งชาติและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ(3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(4) ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะอุทยานแห่งชาติ(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ทัศนศึกษาและ
ดูงานเกี่ยวกับงานอุทยานแห่งชาติ ของข้าราชการและลูกจ้าง หรือการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติแก่บุคคลท่ัวไป(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการบ ารุงรักษาอุทยาน
แห่งชาติ  จากการสัมภาษณ์  พบว่า  กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์มองการจั ดเก็บ
รายได้ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีอยู่ในระดับท่ีดีมาก  เพราะมีการ
ตรวจสอบท่ีเข้มงวดรัดกุมขึ้นจากการวางแผนงานและการจัดพนักงานท่ีมีคุณภาพท าให้สามารถ
ท ารายได้เข้าอุทยานมากกว่าท่ีผ่านมา  ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะน ามาเพื่อใช้ในการบ ารุง ซ่อมแซม
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต 
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4.5  เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนในอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพีได้มีกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม สัมมนำเพิ่มเติมองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ บ้ำงหรือไม่ 

 การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต้อง
สนองความต้องการของอุทยานแห่งชาติ  พร้อมท้ังระบุถึงเหตุผลและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของการ
จัดฝึกอบรมตลอดจนความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมท่ี
จะจัดท าขึ้นอย่างสมเหตุสมผล แสดงข้อมูลท่ีมีน้ าหนัก น่าเชื่อถือ โดยมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา 
เพื่อให้ผู้ท่ีพิจารณาเงินรายได้เพื่อบ ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติเห็นชอบ และอนุมัติโครงการ  เป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและพนักงานหากมีการลงปฏิบัติจริง  อาทิ  การจัด
ฝึกอบรมด้านการด าน้ าเพื่อปฏิบัติงานทางทะเล หวัง เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพใน
การท างานของเจ้าหน้าท่ีฯ การฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์
ขั้นพื้นฐาน  การอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย และกู้ภัยทางทะเลส าหรับเจ้าหน้าท่ีชุดกู้ภัย
ประจ าอุทยานแห่งชาติทางทะเล  เป็นต้น  จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ให้
สัมภาษณ์  พบว่า การจัดฝึกอบรมท่ีทานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้จัดขึ้น
ตามวาระหรือโอกาสของด้านท่ีต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพด้านการบริการ 
อาทิ ด้านการนันทนาการ  ด้านการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวทางทะเล   เป็นต้น  ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวเป็นการอบรมเพื่อสร้างให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงานได้มีความรู้ความช านาญเพื่อช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวและประชาชนผู้เข้าชมในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี 

4.6  กำรก ำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับด้ำนกฎหมำยของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์
ธำรำและเกำะพีพีที่ใช้ห้ำมนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรมีควำมเข้มงวดมำกน้อยแค่ไหน 

 การก าหนดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีท่ีใช้
เป็นกฎข้อบังคับท่ีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ระบุไว้ตามมาตราต่าง ๆ   
อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์
สวยงามเหมาะส าหรับการพักผ่อน มีคุณค่าทางการศึกษาในการหาความรู้ค้นคว้าและวิจัย และ
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและพันธุ์พืชหายาก ดังนั้น รูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีพึงมีและเหมาะสมส าหรับอุทยานแห่งชาติ  จึงควรเป็นกิจกรรมหรือการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์  เพื่อให้ทรัพยากรคงความสมบูรณ์ ไว้สืบต่อไป  จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร
ตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์  พบว่า  เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากประชาชนและนักท่องเท่ียว ไม่เคารพ
กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ จากการขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
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สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่ อุทยาน ฯ ด้วยการท าลายทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการ
แก้ไขปัญหา  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีควรใช้มาตรการป้องกันโดยการ
ปลูกสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่
เยาวชนและแทรกเข้าไปในระบบการศึกษา ควรส่งเสริมให้ใช้ระบบฉลากเขียว และควรจัดให้มี
การปฐมนิเทศนักท่องเท่ียวก่อนเข้า อุทยาน ฯ ทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรใช้มาตรการส่งเสริมให้
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และจัดตั้งพื้นท่ีแนวกันชนป่า
อนุรักษ์เพื่อพัฒนาเปน็ป่าชุมชนในอนาคต 

กำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและ
เกำะพีพีจังหวัดกระบี่ 

4.7  อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพีมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรไว้อย่ำงไรบ้ำง 

 อุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีคุ้มครองประเภทหนึ่ งท่ีมีเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางธรรมชาติ  เพื่อการศึกษาวิจัยและการพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนซึ่งจะเห็นได้ว่า  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
วัตถุประสงค์อันดับแรกและส าคัญท่ีสุดในการจัดการอุทยานแห่งชาติภายใต้หลักการพื้นฐาน
ท่ีว่าหากเราสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ได้แล้ว  ทรัพยากรดังกล่าวจะสามารถ
อ านวยประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้ท้ังการศึกษาวิจัย หรือการท่องเท่ียวและนันทนาการใน
ขณะท่ีหากทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไปหมดสิ้นเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ  ได้เช่นเดียวกัน  การบริหารจัดการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องด าเนินการท้ัง
เชิงรุกและเชิงรับ  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี  เพื่อให้สามารถรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของชาติไว้ให้ได้  จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์  
พบว่า  ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความหนาแน่นของ
นักท่องเท่ียวในอุทยาน ระบบการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวยังไม่มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บและ
ก าจัดขยะ และปัญหาด้านบุคลากรและงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ในการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีควรก าหนดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติแต่ละพื้นท่ี ปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเท่านั้น ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ประโยชน์
ในอุทยานแห่งชาติให้เหมาะสม และประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บ
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และก าจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกต้องเหมาะสมตามวิธีการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการ
ท้ังหลายดังกล่าวมานี้ จะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติ และการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยาน ฯ เป็นการยกระดับอุทยาน
แห่งชาติให้มีศักยภาพ สามารถรองรับนักท่องเท่ียวนานาชาติจากท่ัวโลก และเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

4.8  กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ตระหนักในควำมเป็นเจ้ำของสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือชุมชนให้เห็นถึงควำมส ำคัญของธรรมชำติแบะระบบนิเวศ  ท่ำนคิดว่ำจะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้มำกน้อยเพียงใด 

 การก าหนดโครงการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนหรือชุมชนปลูกจิตส านึกและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนในกรณีท่ีธรรมชาติเกิด
ความเสื่อมโทรม หากทุกคนเข้าใจหลัก การตรงนี้แล้ว ก็จะสามารถน ามาประยุกต์ออกแบบ
รูปแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วม  ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญมาก ใน
การท างานของเจ้าหน้าท่ีต้องท าให้คนท่ัวไปได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ได้ นอกจากให้ความรู้ทางทาง
วิชาการแล้ว สิ่งส าคัญจะต้องให้ประชาชนเข้ามาสัมผัส มาเรียนรู้ ท าให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของทรัพยากร ก่อให้เกิดความคิด ความรู้สึกรวมถึงถ่ายทอดบอกเล่าบอกต่อได้ 
เพราะฉะนั้น เป้าหมายของเรา คือการสร้างแนวร่วม หรือสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์เรา
ต้องการให้เขา “เข้าใจ เข้าถึง แล้วน าไปพัฒนา” ดังเช่นแนวทางท่ีพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้ 
โครงการนี้ถือว่าสอดคล้องกับแนวพระราชด าริในการสร้างบุคลากรให้เข้าใจเรื่องของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เมื่อเยาวชนเหล่านี้ ได้รับรู้ เรื่องราวและ
ประสบการณ์ ก็จะไปบอกต่อกับคนใกล้ตัว ซึ่งนั่นเองจะเป็นการสร้างความเข้าใจท่ียิ่งใหญ่  จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ให้มันภาษณ์  พบว่า  ผู้ให้สัมภาษณ์สนับสนุนการมุ่งเน้น
สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รู้ถึงความส าคัญของธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ  จะสามารถสร้างความมั่นคงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติให้คงอยู่ได้ตลอดไป 
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สรุปผลกำรวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี  สามารถตอบค าถามการวิจัยท่ีว่าในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวของอุทยานนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อท่ีจะให้ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้  ซึ่งการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี  พนักงานอุทยานและผู้น าชุมชนได้ให้
ความส าคัญต่อขั้นตอนการด าเนินการและวิธีการปฏิบัติพร้อมท้ังการติดตามผล  และการสร้าง
แผนการจัดการท่องเท่ียว  การมีเครือข่ายและการได้รับการร่วมมือโดยใช้กลไกประชารัฐสร้าง
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ี  เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
พื้นท่ี  การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ  การควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียว 
เป็นต้น  ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าวทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้ก าหนด
รูปแบบการพัฒนาไว้อย่างครอบคลุมรอบด้านยกระดับให้มีการบริการด้านต่าง ๆ อย่างมีประมิ
ทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษาได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อ
การท่องเท่ียวและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อท่ีจะน าไปปฏิบัติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่
ประชาชนผู้มีน าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะ
พีพีไนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ด ารงความสมบูรณ์สืบไป 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว  กรณีศึกษา อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีจังหวัดกระบี่  ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี และ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี และ เพื่อศึกษาถึงการบริการ
จัดการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี  ซึ่งมี
ประชากรท่ีใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแบบสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(Dept  Interview)  ซึ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีท างาน
ภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีและประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี  ซึ่งผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
ได้ดังนี้ 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากผลการศึกษาการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว  กรณีศึกษา  อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีจังหวัดกระบี่  พบว่า  ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ชุมชนในพื้นท่ีและเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติต่างให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสภาพธรรมชาติท่ี
ก าลังเสื่อมโทรมลงในปัจจุบันนี้  เพราะธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์นั้นจะน ามาซึ่งความ
เป็นอยู่ของสัตว์นานาชนิดและยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
แต่เดิมพื้นท่ีต่าง ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอกับจ านวนของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ด้วยเหตุผลนี้การรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่นั้นจึงยังไม่อยู่
ในความตระหนักรู้ ยิ่งประชาชนสามารถกอบโกยประโยชน์จากธรรมชาติได้รวดเร็วขึ้นด้วย
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ธรรมชาติก็เริ่มฟื้นตัวไม่ทัน ยิ่งประชาชนแสวงหา
ความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้จิตส านึก ประชาชนก็ยิ่งกลายเป็นผู้ท าลายธรรมชาติ
แทนการเป็นผู้พึ่งพา  ยิ่งตักตวงและน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ถูกวิธี จึงท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิ้นไปจากพื้นท่ีนี้อย่างถาวร ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของ
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ประชาชนในอนาคต การปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เกิดจิตส านึกในความส าคัญของธรรมชาติ ในการ
เรียนรู้ถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ในการเรียนรู้ถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
และเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู่อย่างมีคุณภาพจึงมี
ความส าคัญยิ่ง  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีจึงมีหน้าท่ีในการรักษาทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดความเสียหายจากผู้ประกอบกิจการน าเท่ียว ความไม่ตั้งใจของ
นักท่องเท่ียว การลดปริมาณขยะ และการเพิ่มแนวปะการังเทียม เป็นต้น  และการสร้าง
จิตส านึกแก่ประชาชยปละนักท่องเท่ียวและส่งเสริมให้เกิดการมี่ส่วนร่วมแก่ผู้ประกอบการและ
นักท่องเท่ียวหรือชุมชนให้เห็นถึงความส าคัญปละปัญหาของการท าลายสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  เพื่อให้เกิดการแกไข้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดมากขึ้นและด ารงความสมบูรณ์
ของสภาพแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ 

 กลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านการประอาชีพรับราชการและมีต าแหน่งรับราชการภายใน
อุทยานแห่งชาติ ผู้น าชุมชน มีระยะเวลาในการท างานภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
และเกาะพีพีเฉลี่ย 2 ปีต่อคน 

2.  ระดับควำมคิดเห็นของผู้ให้สัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อกำร
ท่องเที่ยว กรณีศึกษำ อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพีจังหวัดกระบี่ 

 จากแบบสัมภาษณ์ในตอนที่ 2 มีค าถามท้ังหมด 3 หัวข้อเป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางกับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและการบริหารจัดการในการ
พัฒนา 

2.1 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี
จังหวัดกระบี ่

แนวคิดในการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาท่ีเป็นผลสืบมาจากการเกิดสภาวะความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ
คนเราเพิ่มมากขึ้น  และส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในปัจจุบันอีกทั้งการจัดการ 
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ด้านต่าง ๆ ท่ียังขาดการดูแลไม่ท่ัวถึง  ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะ 
พีพีเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการร่วมประชุมระหว่างตัวจังหวัดกระบี่  คณะประมงจังหวัด
กระบี่และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยได้ด าเนินการ
ส ารวจสภาพปัญหาบริเวณแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี 

จ านวน 14 จุด  โดยได้ให้ชื่อโครงการนี้ว่า “พีพีโมเดล”  ซึ่งจากการส ารวจพบว่ามีความ
เสียหายหลายจุด และมีแนวโน้มจะขยายลุกลาม  ทางอุทยานแห่งชาติจึงได้ท าการฟื้นฟูส่วนท่ี

เสียหายต่างๆ ผ่านทางขั้นตอนการพัฒนาพีพีโมเดลท่ีได้ก าหนดไว้  โดยเพิ่มเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมดูแลเขตพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายหนักให้เป็นเขตสงวน  และจัดโครงการเพิ่มการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังจากหน่วยงานอื่น ๆ  และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการพร้อมท้ังนักท่องเที่ยวให้รู้จักรักษาสภาพธรรมชาติไว้ให้คงความสวยงามและคง

ความอุดมสมบูรณ์สืบไป  ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยและจัดท าแบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องถึงแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติได้ก าหนดขึ้น

นั้นเป็นแผนพัฒนาท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลส าเร็จ
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ไดภ้

 

ภาพแสดงเขตพื้นท่ีสภาพแนวปะการัง 
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 2.2  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธาราและเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธีแล้ว จะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากมองถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นท่ีนั้น  ๆ จะต้องเลือกใช้หลัก
วิชาการท่ีอาศัยการผสมผสานของลักษณะนิสัย ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย และต้องเป็นท่ียอมรับและไม่มีข้อโต้แย้งจากกลุ่ม
คนในชุมชนนั้น ๆ สิ่งแวดล้อมบางอย่างท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนทุกคนในพื้นท่ีเป็นเจ้าของ
และมีสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทุกคนก็ควรท่ีจะมีหน้าท่ีดูแลรักษาและพร้อมแก้ไขให้
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีหน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่การด าเนินงานบางอย่างอาจมีอุปสรรคในการเข้าถึง ล่าช้าบ้าง 
ต้องอาศัยคนในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคนควรจะถือว่าสิ่งแวดล้อม
ท้ังหลายเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ และถือเอาเป็นความรับผิดชอบ และหน้าท่ีของตัวเองท่ีมีผล
ต่อชุมขนท่ีเราได้อาศัยอยู่ด้วยกันจะต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดีมีคุณภาพ 
เพื่อให้คนทุกคนในชุมชน ,  เพื่อส่วนรวม , เพื่อตัวเอง และครอบครัวของเรา และท่ีส าคัญท่ีสุด
คือเพื่อคนรุ่นหลังท่ีจะได้มีโอกาสพึ่งพาอาศัยและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อไปในวัน
ข้างหน้า  ดังนั้นการก าหนดแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและ
เกาะพีพีได้ใช้เป็นขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามีกรอบก าหนดเป้าหมายท้ังระยะสั้นจนถึงระยะยาว  
และสามารถน าไปใช้ไนพื้นท่ีอื่นๆ ได้  โดยขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขนี้  อุทยานแห่งชาติ
ได้จัดวางเจ้าหน้าท่ีในการลงพื้นท่ีพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเจ้าหน้าท่ีภาคสนามและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดเวลาเพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ี และเรือ ส าหรับการจัดเก็บค่าบริการตาม
แหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีไม่มีจุดเก็บค่าบริการสุ่มตรวจเช็คการจ่ายค่าบริการเข้าเขตอุทยาน
แห่งชาติอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตรวจนับจานวนนักท่องเท่ียว เช็คจานวนและราคาบัตร
ค่าบริการ เช็ครายละเอียดในแบบฟอร์ม Job order ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความ
มั่นใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) และกลุ่มอนุรักษ์ใน
พื้นท่ีชุมชนดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเปาหมายในระยะเวลาท าก าหนดได้เร็วยิ่งขึ้น 
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2.3  การบริหารจัดการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและ
เกาะพีพีจังหวัดกระบี ่

 อุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีคุ้มครองประเภทหนึ่งท่ีมีเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางธรรมชาติ  เพื่อการศึกษาวิจัยและการพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนซึ่งจะเห็นได้ว่า  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
วัตถุประสงค์อันดับแรกและส าคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติภายใต้หลักการ
พื้นฐานท่ีว่าหากเราสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ได้แล้ว  ทรัพยากรดังกล่าวจะ
สามารถอ านวยประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้ท้ังการศึกษาวิจัย หรือการท่องเท่ียวและนันทนาการ
ต่าง ๆ ในขณะท่ีหากทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไปหมดสิ้นเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ  ได้เช่นเดียวกัน  ดังนั้นการบริหารจัดการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการท้ังเชิงรุกและเชิงรับเพื่อคงสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ไว้  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสและ
สถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี  เพื่อให้สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติไว้ให้ได้  ซึ่ ง
ภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้จะด าเนินการให้ส าเร็จได้ประชาชนต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
อุทยานแห่งชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

อภิปรำยผล 

 จากการสรุปผลการศึกษาท าให้ทราบถึงการแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีจังหวัดกระบี่  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีจังหวัดกระบี่  ทราบถึงการ
บริหารจัดการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่  และทราบถึงข้อเท็จจริงและจากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ได้
ตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  หลักการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ทฤษฏีการจูงใจ  จะเป็นแนวทางในการท่ีจะน าไปพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกันสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ตามท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีได้มาจากการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจากการ
ท่องเท่ียวนั้น  พบว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของอุทยานมีความเสื่อมโทรมมากหลายพื้นท่ี
เนื่องมาจากการบุกรุกของผู้ประกอบการหรือการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของนักท่องเท่ียว  
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ส่งผลให้เกิดความเสียหายขั้นวิกฤต  ดังนั้นการก าหนดแนวทางการพัฒนาของอุทยานแห่งชาติ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมไว้เพื่อการด ารงชีวิตและ
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คงอยู่ได้โดยน าหลักการของการอนุรักษ์ธรรมชาติและการ
จัดการทรัพยากรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์รวมกัน   ซึ่งทาง
อุทยานได้ท าการชี้แจงหลักการและท าความเข้าใจปลูกฝังสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว  การก าหนดเขตพื้นท่ีในการท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะได้ท าการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  การ
ก าหนดท่าเทียบเรือน าเท่ียว  การออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเท่ียวชมธรรมชาติ  การ
ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างอุทยานแห่งชาติและผู้ประกอบการและ
นักท่องเท่ียวรวมท้ังการจัดเจ้าพนักงานให้มีความพร้อมต่อการให้บริการและให้ความช่วยแก่
นักท่องเท่ียว  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีทางอุทยานแห่งชาติได้
ก าหนดและบรรลุผลส าเร็จได้ โดยการร่วมมือกันจากหลาย ๆ ฝ่ายท้ังภาคประชาชน  
นักท่องเท่ียว  ผู้ประกอบการในพื้นท่ีและองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยกันอนุรักษ์และมีจิตส านึก
ในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคงความสมบูรณ์ไว้ได้สืบ
ต่อไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะ 

  1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ท้ังใน
ระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรัก
ความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

            2. ควรใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย เพื่อการจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม 
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือท้ัง
ทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรท่ีมีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 
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            3. ควรท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแล
รักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของ
ตน และการประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างอุทยาน
แห่งชาติหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการ
ปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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แบบสัมภำษณ์ 

เร่ือง : แนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

          กรณีศึกษำ : กลุม่เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนปำล์มน้ ำมันเหนือคลอง – เขำพนม  
จังหวัดกระบี ่

ค ำช้ีแจง :  1.  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีค าถามท้ังสิ้น 3 ตอน 

      2.  โปรดตอบค าถามและท าเครื่องหมาย  / ในช่อง O หน้าข้อความท่ีตรงกับความ
เป็น            จริงมากท่ีสุด         

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................. 

1.1  เพศ 

           O ชาย    O หญิง  

1.2  ปัจจุบันท่านมีอายุเท่าไร 

 O  18-30 ปี   O  30-40 ปี 

 O 41-50 ปี   O 51 ขึ้นไป 

1.3  ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 

 O ประถมศึกษา   O  มัธยมศึกษา   

 O อนุปริญญา    O ปริญญาตรี 

 O อื่น ๆ ................................................................... 

1.4  อาชีพ 

 O  รับจ้าง   O  เกษตรกร 

 O  ค้าขาย    O  รับราชการ 

 O อื่น ๆ ............................................................. 
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1.5    ต าแหน่งในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี 

 O  ข้าราชการ   O  พนักงานราชการ 

 O  ลูกจ้างประจ า  O  ลูกจ้างชั่วคราว 

 O  พักงานจ้างเหมา  O  อื่น ๆ .............................................. 

1.6  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีนี้
.....................................................ปี   
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ส่วนที่ 2 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว   

กรณีศึกษำ  อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพี จังหวัดกระบี่   

ค ำช้ีแจง  โปรดตอบค าถามท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

1.  แนวทำงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยวของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์
ธำรำและเกำะพีพี  จังหวัดกระบี่ 

 1.1 ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
และเกาะพีพี  ท่านได้เข้าร่วมในการด าเนินงานพัฒนาอย่างไรบ้าง 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 1.2  การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  ท่านคิดว่า
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีหรือชุมชนควรมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 1.3  กรมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้มีการก าหนดแผนท่ีจะพัฒนา
ไว้นั้น  มีความชัดเจนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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2. ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมหำดนพรัตน์ธำรำและเกำะพีพี จังหวัด
กระบี่ 

 2.1  ท่านคิดว่าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีมีประสิทธิภาพในการดูแล
รักษา ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การดูแลความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว  การแก้ปัญหาขยะ เป็นต้น  ได้ดีเพียงใดและเพราะมีเหตุผลอะไรบ้าง 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 2.2  เจ้าหน้าท่ีและพนักงานภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีได้มี
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลบ้างหรือไม่ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

2.3  การก าหนดกฎระเบียบและข้อกฎหมายของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพี
ท่ีใช้ห้ามนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมีความเข้มงวดมากน้อยแค่ไหน 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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3.  กำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ
และเกำะพีพี 

 3.1  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและเกาะพีพีมีการวางแผนการด าเนินการในการ
แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติไว้อย่างไรบ้าง 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 3.2  การสร้างจิตส านึกให้ตระหนักในความเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือชุมชนให้เห็นถึงความส าคัญของธรรมชาติและระบบนิเวศ  ท่านคิดว่าจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล  นายมนินท์  กิตติธรกุล 
วัน-เดือน-ปีเกิด  4 พฤศจิกายน 2531 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 
บ้านเลขที่  60 หมู่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
วุฒิการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี1-6  
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1-6  
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
  ปริญาญาตรี สาขา นิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
ประวัติการท างาน      ผู้จัดการ วิวสน รีสอร์ท 
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ค ำปฏิญำณตน 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นผลงานเขียนของข้าพเจ้า  หากมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง  หรือจากเอกสารของ
ผู้อื่น  ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะให้ทางมหาวิทยาลัยเพิกถอนใบปริญญาบัตรข้าพเจ้าโดยไม่ขอทักท้วง
แต่ประการใด 

 

ลงชื่อ.............................................. 

(นายมนินท์   กิตติธรกุล)  

รหัสนักศึกษา 5924882825 

 

  


