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การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนบา้น

เกาะพิทกัษ ์และเพ่ือศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์พ้ืนท่ีในการศึกษา 

คือ ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

สัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผูใ้ห ้ขอ้มูลหลกั จาํนวน 15 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์มีสภาพทุนทางสังคมท่ีประกอบไปดว้ย 1)ทุน

มนุษย์ ได้แก่ ผู ้นําท่ีเป็นทางการ คือผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นผู ้นํา มีความรู้

ความสามารถ มีทกัษะในหลายดา้น มีจิตสาธารณะ และเป็นพลงัขบัเคลื่อนท่ีสําคญัของชุมชนบา้นเกาะ

พิทกัษ ์2)ทุนสถาบนัองคก์ร คือ กลุ่มองคก์รท่ีมีความสําคญักบัชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่ม

โฮมเสตย์ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร และกลุ่มประมงพ้ืนบา้น ซ่ึงกลุ่มองค์กรเหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีชาวบ้าน

ร่วมกนัจดัตั้งข้ึนมา และช่วยสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน 3)ทุนภูมิปัญญาวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาการ

ประกอบอาชีพ คือ การทาํลอบปลาหมึก ภูมิปัญญาดา้นการถนอมอาหาร คือ การทาํปลาเค็มฝังทราย 

ประเพณีท่ีมีความสําคญั คือ ประเพณีสวดหาด เป็นประเพณีทอ้งถิ่นของชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ์ เป็นการ

ไหวข้อขมาพ่อขุนทะเล แม่นางเชิงกระ และอีกประเพณีท่ีมีความโดดเด่น คือ ประเพณีวิ่งแหวกทะเล 

ค่านิยมความเช่ือของชุมชนเกาะพิทกัษ ์คือ พ่อตาเกาะพิทกัษ ์ชาวบา้นบนเกาะพิทกัษมี์ความเช่ือในเร่ืองส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ 4)ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทรัพยากรทางทะเล ปะการัง หอยมือเสือ และสัตวน์ํ้าทะเล ทุน

ทางสังคมทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนั และมีความสําคญัต่อชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ในลกัษณะท่ี ส่งเสริม

กนัและกนัในการพฒันาและการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ การจดัการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษข์องชุมชนบา้นเกาะพิทกัษน์ั้น อาศยัการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ดงัน้ี 1) ทุกคนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยในทุกวนัท่ี 29 ของทุกเดือนจะมีการประชุมของ

หมู่บ้าน 2) ทุกคนในชุมชนร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมและปฏิบติัตามแผนการท่ีไดว้างไว ้3) ชาวบา้นใน

ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ร่วมกนั 4)หลงัจากการดาํเนิน

กิจกรรมก็จะมีการติดตามและประเมินผล โดยท่ีทุกกิจกรมจะตอ้งทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย และมีการ

ประชุมเสนอแนะความคิด เห็นรวมถึงปัญหาในการดาํเนินกิจกรรม 
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This study is a qualitative research with an objective to study the social capital of Baan Koh Pitak 

Community in order to explore the roles of social capital in ecotourism management with the participation of 

Baan Koh Pitak Community, Bang Nam Jud Sub-district, Lang Suan District, Chumphon Province, approach in 

which data collection was done by means of in-depth interview with 15 key-informants. 

The result of the research demonstrates that the social capital of Baan Koh Pitak Community 

consists of: 1) Human capital which is the official leader, i.e., the community’s headman. The headman is a 

person who is equipped with leadership, versatility and public mind. He is the major driving force of Baan Koh 

Pitak Community. 2) Organizational capital which comprises organizational groups that are important for the 

community, including seafood processing group, home stay group, conservation group and local fishing group. 

These organizational groups are established by the local people to create income for the community. 3) Cultural 

capital which comprises occupational wisdom, i.e., the making of squid catcher, knowledge of food 

preservation, i.e., the making of salted fish under the sand as well as significant traditions, i.e., Suad Had 

tradition which is a local tradition of Koh Pitak dwellers with an objective to pay respect to Phor Khun Talae 

and Mae Nang Choeng Kra and also another outstanding tradition called the Wing Waek Talae tradition. The 

value and belief of Baang Koh Pitak Community is Phor Ta Koh Pitak as people on Koh Pitak believe in holy 

spirits. 4) Natural resource capital which comprises marine resources, coral, giant clam and sea animals. The 4 

aspects of social capital are related to each other and are important for Baan Koh Pitak Community as they 

support one another in the development and the generation of income for Baan Koh Pitak Community. The 

ecotourism management of Baan Koh Pitak Community relies on the participation of everyone in the 

community as follow: 1) All members of the community take part in the planning of ecotourism. On the 29th of 

each month, the village meeting will be held. 2) Everyone in the community cooperates to organize activities 

and follows the plans. 3) Local people in the community share mutual benefits from ecotourism activities. 4) 

After each activity is over, there will be the following-up and assessment. There must be an income-expense 

record of every activity and also a meeting to gather suggestions and specify the problems of each activity.  
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ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์ ประธานสอบ

วิทยานิพนธ ์และอาจารย ์ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ ์กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า

ในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา รวมถึงให้ความรู้ แนวคิด ขอ้คิดเห็น ตลอดจนตรวจทานแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ จนวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูใ้หญ่อาํพล ธานีครุฑ และชาวบา้นหมู่ท่ี 14 บา้นเกาะพิทกัษ์ ตาํบล

บางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ทุกท่านท่ีให้ขอ้มูล คอยให้ความเช่ือเหลือ ความร่วมมือ 

และอาํนวยความสะดวกแก่ผูว้ิจยั ตลอดระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขอขอบคุณบี แป๋ม ตัก๊ เมย ์ออ้ม นา เบลล ์พลอย นิ แชมป์ ใหม่ เรศ เน็ต ออย พ่ีปุ้ม พ่ีบี 

พ่ีออ้ย พ่ีโบว์ พ่ีจ๋า พ่ีจ๊ะ นํ้ ามนต์ แอ๊นท์ เพ่ือน พ่ี และน้องท่ีรัก ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ และให้

กาํลงัใจ ในยามท่ีผูว้ิจยัเจอปัญหาและอุปสรรค รวมถึง นํ้า และ อาร์ม ผูร่้วมเดินทางตลอดระยะเวลา

ท่ีผูว้ิจยัลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลู  

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ญาติ พ่ีนอ้ง คุณพ่อชาตรี คุณแม่วนิดา บุญอยู่ ท่ีคอยให้

ความสนบัสนุน และเป็นกาํลงัใจท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของผูว้ิจยั จนทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จโดย

สมบูรณ์  ตามเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัไดว้างไว ้ 

    
 

 


