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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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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 ้ 
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 บทที ่1 

 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
คาํว่าทุนไดถ้กูนาํมาใชใ้นความหมายท่ีแตกต่างกนัไป คาํว่าทุนอาจจะถกูมองไปในเชิง

มลูค่าท่ีเก่ียวกบัวตัถุ เงินทอง หรืออาจจะถกูมองไปในเชิงคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจและความดีงาม 

แต่อาจเป็นเพราะความเคยชินท่ีคนส่วนใหญ่มีความคุน้เคยกบัคาํว่าทุนไปในเชิงเศรษฐศาสตร์       

ทาํใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัทุนท่ีผา่นมา จึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวตัถุ ส่ิงของ ทรัพยสิ์น เงินทอง วตัถุดิบ 

แรงงาน หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิต จนกระทัง่เวลาต่อมาไดมี้การนาํคาํว่า “ทุนทางสงัคม” มาใช ้      

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้เตือนให้สังคมไดห้ันกลบัมาพิจารณาถึงส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน แต่

เป็นเร่ืองของการมีคุณค่าท่ีช่วยจรรโลงใหส้งัคมสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข (วรวุฒิ โรมรัตน

พนัธ,์ 2548: 176)   

แนวคิดและความสาํคัญของทุนทางสังคมเป็นท่ียอมรับขององค์กรพฒันาระหว่าง

ประเทศต่างๆ เ ช่น ธนาคารโลก  องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

(Organization for Economic Cooperation and Development) ต่างก็ตระหนักในคุณค่าของทุนทาง

สงัคมว่ามีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอนันาํไปสู่ความ

ผาสุกของคนในชาติ โดยเฉพาะองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organiza 

tion for Economic Cooperation and Development) พิจารณาว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 

4 ประเภท ไดแ้ก่ ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม ซ่ึงจากการประเมิน

ประสิทธิภาพของปัจจยัทั้ง 4 ทุนดงักล่าว พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืเป็นผลมาจากปัจจยั 

ดา้นทุนมนุษยแ์ละทุนทางสงัคมถึง 4 ส่วน ขณะท่ีเกิดจากทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2 

ส่วนเท่านั้น 
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ในบริบทสงัคมไทย ทุนทางสงัคมถือเป็นทุนสาํคญัท่ีเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีดีงามของคน

ในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองของประเทศมาช้านาน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและกระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ            

การบรรเทาความรุนแรง  และแก้ปัญหาในยามท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็น

สถานการณ์ท่ีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมีขอ้จาํกดั การแกปั้ญหาและฟ้ืนฟใูห้

คนไทยและสังคมไทยกลบัมาดาํรงสถานะเดิมได้จาํเป็นต้องอาศยัทุนทางสังคมช่วยสนับสนุน 

ยกตวัอย่างในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปี 2540 ไดมี้นักคิดและผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านประเมินว่า   

การท่ีสังคมไทยยงัคงดาํรงอยู่ได้ เน่ืองจากมีทุนทางสังคมมากมายเป็นตาข่ายรองรับท่ีมีความ

เช่ือมโยงแน่นหนาอยู่บนพ้ืนฐานเอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีมีจุดเด่นหลายประการ อาทิ การมี

สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจของคนทั้งชาติ มีระบบเครือญาติและชุมชนท่ีเขม้แข็ง 

บนพ้ืนฐานวฒันธรรมท่ีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีนํ้ าใจไมตรี ดงันั้น ถา้ประเทศไทยสามารถนาํทุนทางสังคม

ท่ีมีอยูม่าอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูพฒันาและต่อยอดใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้จะพฒันาคนในชาติ      

ใหมี้ความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและเกิดความย ัง่ยืน(สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548: 1) นอกจากการนาํทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในสังคมไทย เขา้มาใช้

ประโยชน์ เพ่ือการแกปั้ญหา พฒันาในระดบัประเทศแลว้ ก็ยงัมีการนาํแนวคิดทุนทางสังคมเขา้มา

พฒันาและต่อยอด ใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชนดว้ย   

ทุนทางสังคมจึงเป็นทุนประเภทหน่ึง ท่ีมาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม

หรือชุมชนอนัส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างคนหรือสถาบนัข้ึน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความ

ไวว้างใจ ความเอ้ืออาทรต่อกนั และความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ทุนทางสังคมมีความเช่ือมโยงกบั 

ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ คุณธรรม คุณค่า เอกลกัษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงาม  

ทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะท่ีสมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึง และใช้

ประโยชน์ไดต้ลอดเวลา และท่ีสาํคญัคือ เป็นทุนท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ียิ่งใชจ้ะยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึน   

(วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ,์ 2548: 176-177)  

ปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนจากหมู่นักท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ถึงทรัพยากรธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเท่ียว เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนท้องถ่ิน และชุมชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ รวมถึง
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นกัท่องเท่ียวอาจจะมีส่วนร่วมในอนุรักษ ์รักษาคุณค่าของทรัพยากรทอ้งถ่ินนั้นดว้ย จึงทาํให้ชุมชน

ทอ้งถ่ินหลายชุมชนนั้นเกิดแนวคิดการจดัการใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีโดดเด่นและมีเสน่ห์ของชุมชนเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ชุมชนบ้านเกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จังหวดัชุมพร เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวอีกท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเช่นเดียวกนั เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเกาะพิทกัษ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่บนเกาะขนาดเล็ก ชาวบา้นมีวิถี

ชีวิตท่ีเรียบง่าย พอเพียง อยูอ่าศยักนัแบบเครือญาติ ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํประมง ทาํ

สวนมะพร้าว และอีกอาชีพท่ีมีความโดดเด่นบนเกาะพิทักษ์ คือ การทาํกิจกรรมท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์โดยการสร้างโฮมเสตยบ์นเกาะพิทกัษ ์ท่ีมีการบริหารจดัการโดยชาวบา้น โดยมีผูน้าํชุมชน

เป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆให้ประสบผลสาํเร็จ นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวบน

เกาะพิทกัษน์ั้นสามารถเรียนรู้ สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น ไดส้ัมผสัประสบการณ์ของ

ชาวประมงบนเกาะ ร่วมทาํกิจกรรมของชุมชน เช่น ทาํของท่ีระลึกจากเปลือกหอย ทาํผา้บาติก     

ทาํปลาอินทรีฝังทรายหรือปลาเค็มฝังทราย ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการถนอมอาหารของ

ชาวบา้นบนเกาะ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการสาํรวจ ชมทิวทศัน์ใน

แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติของเกาะ เช่น ดาํนํ้ าดูปะการังและหอยมือเสือ การตกปลา การออก

เรือไดหมึก เป็นตน้  

บนเกาะพิทกัษย์งัมีประเพณีและวฒันธรรมท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว และมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวันั้นก็คือ ประเพณีวิ่งแหวกทะเล ประเพณีวิ่งแหวกทะเลน้ีเป็นประเพณีท่ีจดัข้ึน

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยจะจดัใหมี้การวิ่งมินิมาราธอนแหวกทะเล โดยวิ่งขา้มจากฝ่ังหน่ึงไป

ยงัเกาะพิทักษ์ และยงัมีประเพณีสวดหาด ประเพณีสวดหาดน้ีเป็นประเพณีการทาํบุญของเกาะ

ประจาํปี ส่วนวฒันธรรมอยา่งหน่ึงบนเกาะพิทกัษท่ี์ปัจจุบนัไดห้ายไปจากสงัคมไทย แต่ชาวบา้นบน

เกาะพิทกัษย์งัคงรักษาไวน้ั้นก็คือ วฒันธรรมส่งแกง เม่ือชาวบา้นทาํกบัขา้วก็จะมาแบ่งใส่ภาชนะ

เพ่ือไปแจกจ่ายเพื่อนบา้น วฒันธรรมส่งแกงเป็นวิถีของการแบ่งปัน และเอ้ือเฟ้ือของชาวบา้นบน

เกาะพิทกัษ ์

จากสภาพการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทุนทางสังคมกบัการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ของชุมชนเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ว่า
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ทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นชุมชนบา้นเกาะพิทกัษมี์ลกัษณะเป็นอยา่งไร และบทบาทของทุนทางสงัคมท่ี

มีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดยการมีส่วนร่วมของชาวบา้นนั้นเป็นอยา่งไร ท่ีทาํใหก้าร

จดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์นเกาะพิทกัษน์ั้นประสบผลสาํเร็จไดอ้ยา่งทุกวนัน้ี  

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาทุนทางสงัคมของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน 

จงัหวดัชุมพร  

2. เพ่ือศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บา้น

เกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษา 

ดงัน้ี  

1. ขอบเขตเชิงพืน้ที่ 
พ้ืนท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ บา้นเกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดั 

ชุมพร  

2. ขอบเขตเชิงเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

กรณีศึกษา บา้นเกาะพิทักษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จังหวดัชุมพร มีเน้ือหาครอบคลุม

สภาพทัว่ไปของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของชุมชน สภาพทางกายภาพ 

สภาพทางสงัคม สภาพทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของชุมชน และศึกษาในประเด็นของทุนทางสังคม 4 

ประเด็น ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนสถาบนั ทุนภูมิปัญญาและวฒันธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมี

บทบาทต่อกระบวนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 

3. ขอบเขตเชิงประชากร 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. ผูน้าํชุมชนอย่างเป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอ

หลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

2. คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร  

3. ชาวบา้นท่ีตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ี ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด 

อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร  

4. ขอบเขตเชิงเวลา 
ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม557 รวมระยะเวลา 8 เดือน 

โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนามโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ ในเดือนพฤษภาคม 2557 

 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

แนวคิดทุนทางสงัคม การจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์การมีส่วนร่วม จากหนังสือ เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ การบนัทึกขอ้มูลใช้การ

สงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

3. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

4. การสรุปผลการศึกษา 

5. การเสนอแนะ 

 

คาํจาํกดัความที่ใช้ในการศึกษา 
1. ทุนทางสังคม หมายถึง เป็นส่ิงดั้งเดิมท่ีมีอยู่แลว้ในแต่ละชุมชน ทุนทางสังคมเป็น

เร่ืองของความคิด ความเช่ือ ความไวว้างใจ ค่านิยมท่ีดีร่วมกันของชุมชน รวมไปถึงเร่ืองของ

วฒันธรรม จารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆท่ีมีอยู่ ทุนทางสังคมยงัเป็นวิธีการในการจดัการชุมชน 

โดยท่ีชุมชนร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกัน เป็นพลงัขับเคล่ือนให้ชุมชนนั้นมีการ

พฒันาท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยนื 
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2. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หมายถึง การท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีเน้นไปยงัการเดินทาง

ศึกษาแหล่งธรรมชาติ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โดยการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะไม่ทาํลายระบบ

ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้ส่ือมโทรม อีกทั้งยงัมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ 

3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา การบริหาร

จดัการในทุกขั้นตอนของโครงการ โดยท่ีประชาชนนั้นร่วมมือกนั ทาํงานร่วมกนั ตดัสินใจร่วมกนั 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้อีกทั้งประชาชนยงัเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการมีส่วน

ร่วมในโครงการนั้นๆดว้ย 

4. กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมท่ีสาํคญั 4 ขั้นตอน คือ 

    4.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผน  

    4.2 ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม  

    4.3 ขั้นตอนการรับผลประโยชน์  

    4.4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

5. ชุมชน หมายถึง ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดั

ชุมพร 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
1. ทาํใหท้ราบถึงทุนทางสงัคมของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงั

สวน จงัหวดัชุมพร เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อส่งเสริมและพฒันาทุนทางสังคมของชุมชน

บา้นเกาะพิทกัษท่ี์มีอยูใ่หมี้ความย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน 

2. ทาํใหท้ราบถึงบทบาททุนทางสงัคมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร เป็นประโยชน์

ต่อการนาํทุนทางสังคมออกมาใช ้และช่วยให้สามารถจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษา บา้นเกาะ

พิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ผูว้ิจยัได้ทบทวนเอกสาร ศึกษาหลกัการ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เช่น เอกสาร ตาํรา งานวิจยัและระบบสืบคน้ทาง

อินเตอร์เน็ต เพ่ือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

3. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

4. ขอ้มลูพ้ืนท่ีศึกษา 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

1. แนวคดิเกีย่วกบัทุนทางสังคม 

1.1 ความหมายของทุนทางสังคม 

การใหค้วามหมายของทุนทางสังคมนั้น มีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย

แตกต่างกนั ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของทุนทางสงัคมมาพอสงัเขป ดงัน้ี 

     Putnum (1993, อา้งถึงใน สุวรรณี คาํมัน่ และคณะ, 2551: 2-3) กล่าวว่า ทุนทาง

สังคมว่า เป็นลกัษณะเด่นขององค์กรทางสังคม เช่น ความไวว้างใจ (Trust) บรรทดัฐาน (Norms) 

และเครือข่าย (Networks) ซ่ึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสังคม โดยการส่งเสริม เก้ือหนุน 

การร่วมมือในการดาํเนินงานซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัช้ีใหเ้ห็นถึงกระบวนการเกิดของทุนทางสังคม

นั้น เร่ิมจากประชาชนในสังคมมีระบบคิดและค่านิยมท่ีดีร่วมกนั ดังนั้นทุนทางสังคมในรูป
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เครือข่ายส่งผลให ้เพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานและช่วยลดตน้ทุนในการทาํงานไดม้ากกว่าการทาํงาน

แบบปัจเจกชน เกิดจารีตประเพณีท่ีเก่ียวกบัการพึ่งพาอาศยักนัหรือต่างตอบแทนทาํใหอ้งคก์รชุมชน

แข็งแรงและมีพลงัมากข้ึน เกิดความไวว้างใจระหว่างกนัของคนในเครือข่ายทาํให้การติดต่อและ

ระบบขอ้มลูข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการนาํความสาํเร็จร่วมกนัในอดีตมาใชป้ระโยชน์

เพ่ือสร้างความร่วมมือในอนาคต 

Coleman (1999, อา้งถึงใน นุทิศ เอ่ียมใส, 2555: 8) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นชุด

ของความสมัพนัธ ์(set of relationships) ระหว่างคน เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีผลมาจากความตั้งใจบน

พ้ืนฐานของความหวงัในส่ิงท่ีตอ้งใชร่้วมกนั (common) เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกนั (set of 

shared values) และการมีสาํนึกของความไวว้างใจ (sense of trust) ระหว่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น

โครงสร้างของความสัมพนัธ์ระหว่างคนสองคน หรือมากกว่าท่ีไดแ้สดงออกมาและส่งผลดีต่อ

กิจกรรมท่ีไดก้ระทาํในมิติดงักล่าว ทาํใหเ้ห็นไดว้่าทุนทางสงัคมนั้น เป็นโครงสร้างทุนทางสังคมท่ี

เกิดข้ึนกับปัจจุบันกบับุคคลในองค์กร และทางตรงกนัขา้มในท่ีท่ีมีทุนทางสังคมอ่อนแอ ก็จะมี

ปรากฏการณ์ของความขดัแยง้กนัในค่านิยมและการขาดซ่ึงความไวว้างใจระหว่างกนั 

Social Capital Interest Group (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 37) กล่าวว่า 

ทุนทางสังคมเป็นศกัยภาพหรือความสามารถท่ีเป็นไปได้ ท่ีจะพฒันาให้เกิดผลประโยชน์ได ้      

(the potential benefits) เป็นความไดเ้ปรียบของกลุ่มคนหรือชุมชน เพราะทุนทางสังคมสามารถทาํ

ใหเ้กิดประโยชน์ไดโ้ดยการกระทาํท่ีดีงามของคน หรือกลุ่มคนท่ีมีความเห็นอกเห็นใจกนั และมี

ความสาํนึกร่วมกนัท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543: 286) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง สถาบนัทาง

สังคม และรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน ชนบทท่ีทาํหน้าท่ีจดัระเบียบ

ความสัมพนัธ์ ให้ความชอบธรรม แก่แบบแผนของการจดัสรรแลกเปล่ียนทรัพยากร อนัเป็นการ

สร้างความผสมกลมกลืนทางสังคม และลดความขดัแยง้ในชุมชน อีกนัยหน่ึง ทุนทางสังคม คือ    

วิถีการดาํรงชีวิต วฒันธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจดัการองค์กรของ

ประชาชน รวมทั้งปราชญช์าวบา้น และภูมิปัญญาพ้ืนบา้น 

อานันท์ กาญจนพนัธุ์ (2541, อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 41) กล่าวว่า 

ทุนทางสังคม คือ วิธีคิด และระบบความรู้ในการจดัการวิถีของความเป็นชุมชน เช่น การจดัการ
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ทรัพยากร การจดัระบบความสมัพนัธใ์นการอยู่ร่วมกนัในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัธรรมชาติ หรือมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

อาศยัวิธีคิดเชิงซอ้น และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองระบบความรู้/ภูมิปัญญา อีกทั้งต้องอาศยักฎเกณฑ์มา

กาํกบัการใชค้วามรู้นั้น ซ่ึงอาจเป็นรูปของจารีต กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พร้อมกนันั้นก็

ตอ้งมีองคก์รท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีจดัการเร่ืองนั้นๆ เช่น การใชท้รัพยากรต่างๆ การจดัการทุน เป็นตน้ 

    วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2548: 46) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ในสังคม 

และถกูนาํมาใชใ้นมิติท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีทั้งมิติท่ีกวา้งขวางครอบคลุมในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 

เร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ และมิติท่ีเป็นนามธรรมอันได้แก่ เร่ืองของวัฒนธรรม ความรู้ 

สติปัญญา และจิตใจ การมีอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนนั้นอาจจะดูไดจ้ากสถิติตัวเลขท่ีแสดง     

ถึงความมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน (ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ

ส่ิงแวดลอ้ม) หรือ การเติบโตเขม้แข็งของเครือข่ายทางสังคม มีความเช่ือว่า ทุนทางสังคมสามารถ

ก่อใหเ้กิดพลงั เพ่ือใชข้บัเคล่ือนชุมชนใหส้ามารถพฒันาไปสู่ความเขม้แข็งได ้

สถาบนัพระปกเกลา้ (2554: 7) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ ส่ิงดีๆท่ีมีอยู่ในชุมชน 

ประกอบดว้ย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล หรือ ปราชญช์าวบา้น เครือข่ายของการรวมตวั

กนัในรูปแบบต่างๆ ภายในประชาคม บรรทดัฐาน และความไวว้างใจ ซ่ึงส่งผลให้ผูมี้ส่วนร่วม

สามารถกระทาํการร่วมกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยความ

ร่วมมือจะสําเร็จก็ต่อเม่ือได้มีการเช่ือมต่อถึงกัน และไวว้างใจซ่ึงกันแหละกัน ทุนทางสังคมมี

ลกัษณะเป็นสินคา้สาธารณะ เป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมทางสงัคม 

จากการศึกษาความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ทุนทางสังคม เป็นส่ิงดั้งเดิมท่ีมีอยู่

แลว้ในแต่ละชุมชน ทุนทางสงัคมเป็นเร่ืองของความคิด ความเช่ือ ความไวว้างใจ ค่านิยมท่ีดีร่วมกนั

ของชุมชน รวมไปถึงเร่ืองของวฒันธรรม จารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆท่ีมีอยู ่ทุนทางสงัคมยงัเป็น

วิธีการในการจัดการชุมชน โดยท่ีชุมชนร่วมมือกนัเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั เป็นพลงั

ขบัเคล่ือนใหชุ้มชนนั้นมีการพฒันาท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยนื 
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1.2 องค์ประกอบของทุนทางสังคม 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2548: 2-3) กล่าว

ว่า องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ดา้น มีบทบาทและยดึโยงใหเ้กิดทุนทางสงัคม ดงัน้ี 

1. คน มีบทบาทหลกัในการพฒันาประเทศ ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาในทุกมิติทั้งดา้น

สุขภาพ ท่ีมุ่งใหค้นมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได ้ดา้นจิตใจ ให้เป็นคนท่ีมีจิตใจดี มีนํ้ าใจ          

เอ้ืออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินัย ซ่ือสัตย ์มีความเสียสละ มีจิตสาํนึกสาธารณะ และรัก

ชาติ ฯลฯ และดา้นสติปัญญาใหมี้ศกัยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้

ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเน่ือง จนมีนิสัยใฝ่รู้ไปตลอดชีวิตและพร้อมปรับตัวให้รู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงของโลก รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสนับสนุนการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เม่ือมารวมตวัร่วมคิด ร่วมทาํในกิจกรรมต่างๆ นาํความรู้ท่ี

ตนเองมีอยูม่าแลกเปล่ียน เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและก่อใหเ้กิดประโยชน์ไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

2. สถาบนั มีบทบาทในการสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดพลงัร่วมของคนในชุมชน

สงัคมทาํใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข โดยมีสถาบนัหลกั อาทิ สถาบนัครอบครัว เป็น

สถาบันพ้ืนฐานในสังคมท่ีหล่อหลอมคนตั้งแต่แรกเกิด เป็นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้งจิตสาํนึกรู้จกัผดิชอบชัว่ดี รู้จกัทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวม สถาบนั

ศาสนา เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ตั้งมัน่อยู่ในคุณความดี สถาบนั

ศาสนาท่ีมีความเขม้แข็งจะสร้างศรัทธาให้แก่คนในสังคม และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ

สุข สถาบนัการเมืองการปกครอง ทาํหน้าท่ีกาํกบั ดูแลให้สังคมอยู่ในระเบียบแบบแผนและให้คน

ในสังคมปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีกาํหนดร่วมกนั สถาบนัการศึกษา เป็นแหล่งสร้างความรู้ทาง

วิชาการควบคู่กบัการพฒันาใหเ้กิดคุณธรรม จริยธรรมแก่คนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงมีความพร้อมทางดา้นการบริหารจดัการ บุคลากร ทรัพยากร และเครือข่าย เม่ือ

ประกอบกบัการใชห้ลกับรรษทัภิบาลในการดาํเนินธุรกิจ หรือดาํเนินธุรกิจท่ีมีกิจกรรมสร้างสรรค์

สงัคมแลว้จะเป็นทุนทางสงัคมในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล และส่ือเป็นสถาบนัท่ีสามารถ

ช้ีนาํและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคนในสงัคมในวงกวา้ง 
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3. วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ 

ซ่ึงมีความหลากหลายในแต่ละพ้ืนท่ี เป็นในรูปของความเช่ือ ความศรัทธา จารีตประเพณีท่ีดีงาม 

ค่านิยมความเป็นไทย นอกจากน้ียงัมีในรูปของแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วฒันธรรม

เป็นตวัยดึโยงคนในสงัคมให้ตระหนักถึงรากเหงา้ของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจท่ีจะรักษา 

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟพูฒันา และต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

4. องค์ความรู้ ประกอบดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดาํเนินชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นฐานคิด และ

หลกัเกณฑก์ารกาํหนดคุณค่า และจริยธรรมท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกนัมายาวนานจากคนรุ่นหน่ึงสู่ 

อีกรุ่นหน่ึง จากอดีตถึงปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดความหลากหลายของความรู้ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้และ

สร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกนัของคน และธรรมชาติอย่างเก้ือกูลกนั ความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่สามารถ

นาํมาใชใ้นทางปฏิบติัได ้มีความหลากหลาย ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

และสงัคม เพ่ือตอบสนองเป้าหมายหรือความตอ้งการของชุมชนได ้เช่น ความตอ้งการของตลาด 

การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 

    เอนก นาคะบุตร (2545: 16-19, อา้งถึง ในอาทิตย ์บุดดาดวง, 2554: 23-24) ไดแ้บ่ง

ทุนทางสงัคมออกเป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. ทุนทางสังคมรูปแบบแรก คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า สาํนึกทอ้งถ่ิน ความ

ภาคภูมิใจท่ีมีต่อถ่ินฐานบ้านเกิด รวมเรียกว่า Spirit Capital ส่ิงน้ีในสังคมไทยมีมาตลอดใน

ความรู้สึกของคนท่ีรักบา้น รักเมือง เสียสละ และการดูแลสืบต่อ ซ่ึงจิตวิญญาณและระบบคุณค่า

เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีสงัคมไทยมีปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน ทั้งท่ีเป็นเร่ืองคุณค่า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจท่ี

อยูใ่นจิตใจของผูค้นในแต่ละสงัคม 

2. ทุนทางสงัคมรูปแบบท่ีสอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ ภูมิปัญญา และ

วิถีชุมชนท่ีแสดงออกทางปัจจยัส่ี อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั รวมไปถึงเคร่ืองใชข้องใช ้

เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตสะทอ้นใหเ้ห็นความพอดี ความพอเพียง การ

อยูร่่วมกนัของผูค้น อยูร่่วมกบัธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกนั 

3. ทุนทางสงัคมรูปแบบท่ีสาม คือ ทรัพยากรมนุษย/์ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนท่ีมีอยู่

ในตวัมนุษย ์เช่น ความรักเพ่ือน ความรักศกัด์ิศรีความเป็นคนไทย หรือแมก้ระทัง่ผูน้าํทางความคิด 
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ผูน้าํทางการเกษตร เหล่าน้ีลว้นเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีวนัหมดส้ิน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถใน

ระดบัหน่ึงและมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัเขา้สู่ความร่วมมือ 

4. ทุนทางสังคมรูปแบบท่ีส่ี คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ความหลาก 

หลายทางชีวภาพท่ีมีอยูม่ากมาย ไม่ว่าจะเป็นหญา้ต่างๆ สมุนไพร พืชพรรณส่ิงมีชีวิตต่างๆ แร่ธาตุ 

และผลผลิตของธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่าเขา ลว้นเป็นทุนท่ีสาํคญั หากชุมชนคน้พบคุณค่าของส่ิงเหล่าน้ี 

มลูค่าก็จะตามมาและไม่มีหมด เพราะใชเ้ป็น จดัการเป็น 

5. ทุนโภคทรัพย ์คือ ทุนท่ีชุมชนไดร่้วมกนัสร้าง ร่วมกนัผลิตสะสมมาจากบรรพ

บุรุษเรือกสวนไร่นา ส่ิงปลูกสร้าง เงินท่ีสะสม กิจกรรม โครงการต่างๆท่ีทาํร่วมกนั ลว้นเป็นทุน

ของชุมชนอยูต่ลอดมาไม่ว่าจะเป็น กองทุนฌาปนกิจ ธนาคารขา้ว กลุ่มออมทรัพย ์ธนาคารกระบือ 

เป็นตน้ การจดัการทุนทางเศรษฐกิจท่ีเป็นทั้งปัจจยัการผลิต และปัจจยัการดาํรงชีวิตน้ีมีอยู่ในทุก

ชุมชน ทุกศาสนา ส่งผลให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีร้อยรัดผูค้นให้อยู่ร่วมกนั เป็นพ่ีเป็นน้องไวใ้จกัน 

ก่อใหเ้กิดกฎเกณฑท์างศีลธรรม ศาสนา จารีต ประเพณีท่ีทาํใหค้นร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํเดินทางไป

ทางเดียวกนั 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2557: 3-4) กล่าวว่า ทุนทาง

สังคมเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ผ่านส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยผ่านองค์ประกอบท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ 

1. ทุนมนุษย ์ คือ บุคคลท่ีมีองค์ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และนาํมาใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานของความรัก ความเอ้ืออาทร มีนํ้ าใจ มีจิตอาสา 

ไดแ้ก่ ผูน้าํทางสังคม แกนนาํชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น อาสาสมคัรท่ีมีความรัก เอ้ืออาทรต่อเพ่ือน

มนุษย ์มีนํ้ าใจ มีจิตสาธารณะ ไดรั้บความไวว้างใจ มีความรู้สติปัญญาและทกัษะ มีคุณธรรม มีวินัย 

มีความรับผิดชอบ มีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน และไดใ้ชศ้กัยภาพและคุณสมบติัทั้งหลายท่ีมีทาํ

ประโยชน์ต่อชุมชน 

2. ทุนสถาบนั คือ การรวมตวัของกลุ่มคนเป็นองคก์รท่ีมีศรัทธา ความเช่ือมัน่ และมี

จิตสํานึกร่วมกัน มุ่งมัน่ในส่ิงเดียวกันเพ่ือพฒันาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่ม          

และสถาบนัทางสงัคม เป็นเครือข่ายท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชน ความเป็นกลุ่มกอ้น 

ทาํใหมี้ศกัยภาพและพลงัท่ีจะช่วยเหลือกนัเองหรือร่วมกนัทาํประโยชน์เพ่ือชุมชน ตวัอย่างของทุน
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สถาบนัในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยต่์างๆ กลุ่มอาชีพ วดั โรงเรียน สถาบนัครอบครัว รวมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล(อบต.) สถานีอนามยั สถานีตาํรวจ เป็นตน้ 

3. ทุนภูมิปัญญาและวฒันธรรม คือ การนาํเอาองค์ความรู้จากตวับุคคล ชุมชน           

ภูมิปัญญา ปราชญท์อ้งถ่ิน จนเกิดกระบวนการนาํไปพฒันาเป็นจารีต ประเพณีวฒันธรรม นาํไปสู่

การใชป้ระโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็นตวัตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญาและวฒันธรรม 

ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมไทย จารีตประเพณีไทย สถาปัตยกรรม

ต่างๆ เช่น แหล่งประวติัศาสตร์ โบราณสถาน รวมทั้งระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสาํนึก

สาธารณะ ภูมิปัญญา จารีตประเพณี วฒันธรรมต่างๆ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีสั่งสมสืบทอดกนัมา เป็น

สายใยของความผูกพนั เป็นส่ิงท่ีทาํให้ชุมชนอยู่ร่วมกันดว้ยความรักใคร่สามคัคีเป็นหมู่เหล่า          

มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกลู แบ่งปันกนั เป็นส่ิงท่ีคุมใหค้นอยูใ่นกรอบจริยธรรม คุณธรรมเป็น

ตวัช่วยสนบัสนุนการทาํกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชน 

4. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

เช่น แม่นํ้ า นํ้าตก ถํ้า ป่าเขา ของป่า ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ทรัพยากรทั้งหลายท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน เป็นส่ิงท่ีทาํให้คนในชุมชนเกิดความผกูพนั เป็นตวัเช่ือมให้คนในชุมชนมีความสัมพนัธ ์ 

เป็นกลุ่ม/เครือข่าย ร่วมกันใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เป็นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้าตก ภูเขา เพ่ือจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนและทาํใหมี้การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เช่น การร่วมกนัพฒันาผลผลิตของชุมชนให้มีคุณภาพ

หรือร่วมกนัอนุรักษใ์หค้งไว ้ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีทาํให้คนรวมกลุ่มมีสัมพนัธภาพท่ีดี ช่วยเหลือกนั

และช่วยงานของส่วนรวม 

จากการศึกษาองค์ประกอบของทุนทางสังคมขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า องค์ประกอบ

หลกัของทุนทางสงัคมมี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี ทุนคน/มนุษย ์คือ บุคคลท่ีมีองคค์วามรู้ ความสามารถ

มีจิตสาธารณะ มีความเอ้ืออาทร มีนํ้ าใจ และพร้อมท่ีจะเสียสละทาํประโยชน์เพ่ือชุมชน ทุนสถาบนั/

องคก์ร คือ สถาบนั องคก์ร ท่ีมีส่วนสนบัสนุน ผลกัดนัให้ชุมชนนั้นอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขและทาํ

ประโยชน์ร่วมกนั ทุนภูมิปัญญาวฒันธรรม คือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จารีตประเพณีท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน 

รวมไปถึงค่านิยมและความเช่ือท่ีดีของชุมชน ทนัทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ดั้งเดิม 
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1.3 บทบาทหน้าที่ของทุนทางสังคม 

Putnam (1993, อา้งถึงใน ทินกฤต นุตวงษ์, 2554: 26-27) กล่าวว่า ทุนทางสังคมมี

บทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัท่ีจะก่อประโยชน์ต่อชุมชน 2 ลกัษณะ และแต่ลกัษณะอยู่รวมกนัเหมือน

เหรียญสองดา้น ดงัน้ี 

1. บทบาทของทุนทางสังคมในฐานะตัวเช่ือมให้กลุ่มสมาชิก (bonding social 

capital) เน้นการมองเขา้มาภายใน (inward looking) โดยจะสนับสนุน ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และ

กลุ่มเพ่ือนบา้นท่ีมีลกัษณะความเป็นพ่ีน้องทางชาติพนัธ์ และมีอตัลกัษณ์ทางสังคมซ่ึงใกลชิ้ดและ

รู้จกักนัแลว้มาร่วมมือกนัสร้างสายสัมพนัธ์ให้เขม้แข็ง (strong ties) แต่สายสัมพนัธ์ท่ีเขม้แข็งจาก

ความร่วมมือดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อกีดกนัคนนอก 

2. บทบาทการประสานสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มภายในและภายนอก (bridging social 

capital) เนน้การมองออกไปภายนอก (outward looking) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางสังคม ท่ี

ก่อนหนา้รู้จกักนัมาก่อนและมีสายสมัพนัธ์ท่ีอ่อนแอ (weak ties) มาร่วมมือกนัเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

นอกจากน้ี Putnam (2000, อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 2548: 63-64) กล่าวว่า 

ประโยชน์ของทุนทางสงัคมมีอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 

1. ทุนทางสังคมสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงาน และช่วยลดต้นทุนในการ

ทาํงาน 

2. ทุนทางสงัคมทาํใหเ้กิดจารีตประเพณีท่ีเก่ียวกบัการพ่ึงพาอาศยักนั หรือการต่าง

ตอบแทน  ( reciprocity)  ซ่ึงทําให้องค์กรชุมชนแข็งแรงและมีพลังมากข้ึน  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่ก ับ

กระบวนการรักษาช่ือเสียง และการยอมรับจารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆ ดว้ยว่ามีมากนอ้ยเพียงใด 

3. ทุนทางสงัคมทาํใหเ้กิดความไวว้างใจระหว่างกนัของคนในเครือข่าย ทาํให้การ

ติดต่อและระบบขอ้มลูข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว 

4. ทุนทางสังคมทาํให้คนในชุมชนนั้นนาํความสาํเร็จท่ีเคยเกิดข้ึนร่วมกนัในอดีต 

มาใชป้ระโยชน์เพ่ือต่อยอดถึงความสาํเร็จในอนาคต 

    วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ ์(2548: 67) กล่าวว่า ประโยชน์ท่ีเกิดจากทุนทางสังคมนั้น ช่วย

ใหเ้กิดเครือข่ายทางสงัคมข้ึน ทาํใหง้านมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากข้ึนและลดตน้ทุนลง ช่วยให้เกิด



15 
 

 

จารีตประเพณีท่ีดี ช่วยใหชุ้มชนมีพลงัและเขม้แข็งสมารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัช่วย

ใหบุ้คคลมีทางเลือกมากข้ึน ในการพฒันาชีวิตส่วนบุคคล หรือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและประโยชน์ของทุนทางสังคมขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 

ทุนทางสงัคมมีบทบาทในการเช่ือมความสมัพนัธ์ของคนท่ีมีความสนิทใกลชิ้ด รู้จกักนัเป็นอย่างดี 

เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีเขม้แข็งในเร่ืองท่ีมีความต้องการร่วมกนั อีกทั้งยงัมีหน้าท่ีในการ

ประสานสมัพนัธค์วามร่วมมือกบักลุ่มคนหรือองค์กรภายนอกเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั เม่ือมีการ

ร่วมมือกนัก็จะทาํให้กลุ่มคน ชุมชน หรือองค์กรมีศกัยภาพจากเดิมมากข้ึน ก่อให้เกิดโอกาสทาง

เศรษฐกิจ ทาํใหก้ลุ่มคน ชุมชน องคก์รนั้นๆสามารถท่ีจะพฒันาไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม  ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยได้นําแนวคิดดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ เพ่ือเป็นความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง ทุนทางสังคมกับการจัดการ             

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้นเกาะพิทกัษ ์ทาํใหท้ราบถึงความหมายของทุนทางสงัคม องค์ประกอบ 

บทบาทหนา้ท่ีของทุนทางสังคม เพ่ือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทุนทางสังคมของชุมชน และ

ผูว้ิจยัไดน้าํความรู้ในเร่ืองขององค์ประกอบทุนทางสังคมมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจยั 

โดยงานวิจยัน้ีศึกษาทุนทางสงัคมใน 4 ประเด็น ดงัน้ี ทุนมนุษย ์ทุนสถาบนั ทุนภูมิปัญญาและวฒัน 

ธรรมและทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมายไวม้ากมาย ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

มาพอสงัเขป ดงัน้ี 

พงศศ์านต์ พิทกัษ์มหาเกตุ (2538: 37) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียว ในด้านระบบนิเวศของทรัพยากร

ท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบดว้ย ธรรมชาติ ป่าไม ้และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ตลอดจนคุณค่า ความเช่ือ 

ค่านิยม วฒันธรรม ฯลฯ ของชุมชนนั้นๆ เม่ือนักท่องเท่ียวมีความเข้าใจดีแลว้ นักท่องเท่ียวจึง
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ปรับตวัให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติหรือของชุมชนนั้นๆ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศของส่ิงแวดลอ้ม หรือต่อสงัคม ต่อชุมชนนั้นๆ 

ยวุดี นิรัตน์ตระกูล (2539: 45) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ให้ความหมายท่ี

เป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี  

1. แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งเสริมและพฒันาเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ควรเป็น

พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม รวมไปถึงแหล่ง

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และวฒันธรรมท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีธรรมชาตินั้นดว้ย 

2. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเท่ียวท่ีทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ  และระบบนิเวศ โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ทําลาย  หรือทําให้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม 

3. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เน้นให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสั หรือมีประสบการณ์กบั

สภาพแวดลอ้มธรรมชาติโดยตรง และเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม

ธรรมชาติ ซ่ึงนอกจากจะไดรั้บความพึงพอใจแลว้ ยงัจะเป็นการเสริมสร้างจรรยาบรรณส่ิงแวดลอ้ม

เชิงบวกดว้ย 

4. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ประโยชน์ กลบัคืนสู่

ธรรมชาติ และการอนุรักษธ์รรมชาติ ในขณะเดียวกนัจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินทั้งทางตรง

และทางออ้ม 

5. การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จะมุ่งเน้นท่ีคุณค่าธรรมชาติ หรือลกัษณะเด่นท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว เป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว ไม่ใช่เน้นท่ีการเสริมแต่งหรือการพฒันา

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2540: 3) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

คือ การท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีครอบคลุมถึงสาระดา้นการศึกษา การเขา้ใจธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และ

มีการจัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศให้ย ั่งยืน  คําว่า  ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมยงัครอบคลุมถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินดว้ย ส่วนคาํว่าการรักษาระบบนิเวศให้ย ัง่ยืนนั้นหมายถึง การปัน

ผลประโยชน์ต่างๆ กลบัสู่ชุมชนทอ้งถ่ินและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
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The Ecotourism Society (อา้งถึงใน สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 9) 

กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นการเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

การเรียนรู้ถึงวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรือ

ทาํลายคุณค่าของระบบนิเวศ และในขณะเดียวกนัก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทอ้งถ่ิน 

สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 10) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวฒันธรรม

อยา่งมีความรับผดิชอบ โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทาํความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงค์อย่างมุ่งมัน่เพ่ือช่ืนชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับ

ทศันียภาพ พืชพรรณ ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น  

จากการศึกษาความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นการ

ท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีเนน้ไปยงัการเดินทางศึกษาแหล่งธรรมชาติ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โดย

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ะไม่ทาํลายระบบส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติให้เส่ือมโทรม อีกทั้ง 

ยงัมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ ส่งผลให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ 

2.2 หลกัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540: 23-24) กล่าวว่า 

หลกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์มีหลกัการ ดงัน้ี 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความย ัง่ยืน ซ่ึงดาํเนินในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ มีการ

จดัการอย่างย ัง่ยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งตํ่า และช่วย

เสริมสร้างการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นลกัษณะเด่นทาง

ชีววิทยา กายภาพ และวฒันธรรม นอกจากน้ียงัอาจรวมถึงองคป์ระกอบทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนใน

ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 



18 
 

 

3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ และให้การศึกษาเก่ียวกบัระบบนิเวศ 

และส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพ่ิมพนูความรู้ ความประทบัใจ และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า

เพ่ือสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกท่ีถกูตอ้งต่อนกัท่องเท่ียว  

4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ไม่เพียงก่อประโยชน์

แก่ชุมชนและสภาพแวดลอ้ม แต่ยงัปรับปรุงคุณภาพดา้นประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว ชุมชน

ทอ้งถ่ินสามารถมีส่วนร่วมปฏิบติัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการจดัเตรียมขอ้มูลความรู้ การ

บริการ เคร่ืองอาํนวยความสะดวก และผลิตผล การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส์ามารถก่อใหเ้กิดการสร้าง

รายได ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2540: 17) กล่าวว่า หลกัของการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษค์รอบคลุม ดงัน้ี 

1. เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (Nature based) เป็นหลกัท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Identical or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหล่งวฒันธรรม

และประวติัศาสตร์ในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Management) เพ่ือให้

เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsibly Travel) ท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสงัคม (no or low impact) 

3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้

การศึกษา เก่ียวกับสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 

ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพ่ือสร้างความตระหนกัและปลกูจิตสาํนึกท่ีถกูตอ้งต่อนกัท่องเท่ียว  

4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน (Involvement of local 

community or people participation) เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถ่ิน โดยหมายถึงการ

กระจายรายได ้การยกระดบัคุณภาพชีวิต และการไดรั้บผลตอบแทน เพ่ือกลบัมาบาํรุงรักษา และ

จดัการแหล่งท่องเท่ียว และในท่ีสุดทอ้งถ่ินสามารถควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, กองส่งเสริมและเผยแพร่ (2541: 5) กล่าวว่า การ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษน์ั้น ควรมีหลกัการต่างๆ ดงัน้ี 
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1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอ้ม ไม่ว่าจะ

เป็น นํ้าเสีย ขยะ ตลอดจนการคมนาคม 

2. ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ทรัพยากร ชุมชนทอ้งถ่ินและอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว ส่วนหน่ึงรายไดค้วรยอ้นไปสู่การอนุรักษ ์

3. การจดัประสบการณ์ให้นักท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาส่ิงแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน ควรสนบัสนุนใหน้กัท่องเท่ียวมีความรับผดิชอบทั้งดา้นคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรม

ของตนเองท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และวฒันธรรมในชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

4. ในการสร้างหรือการจดัการใดๆ ควรยอมรับขอ้จาํกดัของสภาพแหล่งท่องเท่ียว

ตามลกัษณะท่ีเป็นอยู ่หากมีการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง ควรเป็นไปเพื่อใหท้ศันียภาพของทอ้งถ่ินดี

ข้ึน ตลอดจนการลงทุนทางดา้นการท่องเท่ียวก็เป็นไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ 

ในทอ้งถ่ิน ไม่พ่ึงการลงทุนของต่างชาติ 

5. ในการวางแผน ตัดสินใจและดาํเนินงานตลอดจนการควบคุม ควรให้คนใน

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุด มิใช่เป็นเพียงเป้าหมายของการท่องเท่ียว และให้บุคคลภายนอกมาคิด

และตดัสินใจเพียงฝ่ายเดียว เพราะจะไม่เป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

6. มีการจดัการและควบคุมจาํนวนของนกัท่องเท่ียว ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ

ไม่เกินความสามารถของชุมชนในทอ้งถ่ิน และระบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวท่ีรองรับได ้ 

จากการศึกษาหลกัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษน์ั้นมีหลกัการท่ีสาํคญั คือ เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีความย ัง่ยนื การท่องเท่ียว

นั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ หรือส่งผลกระทบน้อยท่ีสุด มีการเรียนรู้เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวนั้นมีจิตสาํนึกในการดูแลรักษา อนุรักษ ์และตระหนกั

ถึงคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  

2.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

พงศ์ศานต์ พิทักษ์มหาเกตุ (2538: 38) กล่าวว่า องค์ประกอบสําคัญของการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษมี์อยู ่5 ประการ ดงัน้ี 

1. ตอ้งมีผลกระทบน้อยท่ีสุด (Less Impact) ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

ศิลปะ วฒันธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม และประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน 
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2. ตอ้งใหค้วามรู้และความเขา้ใจแก่นักท่องเท่ียว (Knowledge and Understanding) 

ในรูปของส่ือต่างๆ ตลอดจนการอธิบาย การตีความ (Interpretation) โดยมัคคุเทศก์ เพ่ือให้

นักท่องเท่ียวมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตสาํนึกในด้านการ

อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และให้มีความตระหนักถึงคุณค่า หรือคุณประโยชน์ของแหล่ง

ท่องเท่ียว รวมทั้งวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ฯลฯ ของชุมชนนั้นๆ จนนักท่องเท่ียวมีความ

ระมัดระวงั ช่วยป้องกัน และช่วยกันลดผลกระทบในด้านต่างๆ ท่ีอาจจะมีต่อธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม หรือต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

3. ตอ้งใหผ้ลประโยชน์แก่ชาวบา้นในทอ้งถ่ิน (Local Benefits) ในการจา้งงานทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม เช่น การบริการจดันาํเท่ียว การให้บริการนักท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ การขาย

อาหาร การขายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

4. ตอ้งใหช้าวบา้นในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม (Local Participation) ในการวางแผน การ

ตดัสินใจ การจัดการ และการพฒันาการท่องเท่ียวไปสู่ทอ้งถ่ินเขา ซ่ึงจะช่วยทาํให้ชาวบ้านใน

ทอ้งถ่ินเกิดความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว แลว้ผนึกกาํลงัร่วม

แรงร่วมใจช่วยกันพฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรนั้ นไว้อย่างย ัง่ยืน (Ecologically Sustainable 

Development) 

5. ต้องให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจ (Tourist Satisfaction) การสร้างสรรค์ให้เกิด

ประสบการณ์และความพึงพอใจในดา้นการท่องเท่ียวแนวอนุรักษ์แก่นักท่องเท่ียว จะมีผลทาํให้

ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื  

ยวุดี นิรัตน์ตระกลู (2539: 45-46) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีองค์ประกอบ

สาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. การสร้างจิตสาํนึกเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัพ้ืนฐานสาํคญัของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ การให้ความรู้ ความเขา้ใจ หรือ

สร้างจิตสํานึกแก่นักท่องเท่ียวเก่ียวกับความจาํเป็นในการปกป้องรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว เพ่ือใหค้งอยูส่นองความตอ้งการของคนทัว่ไป จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระทาํ 

นอกจากน้ีการสร้างจิตสาํนึกในดา้นการอนุรักษย์งัรวมไปถึงบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ประชาชนทอ้งถ่ิน 

มคัคุเทศก ์เป็นตน้ 
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2. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวมกัเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมี ความ

ปรารถนาหรือสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติในลกัษณะต่างๆ และมกัไม่สนใจความ

สะดวกสบาย กลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จึงตอ้งการการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีให้

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติแวดล้อมมากกว่า ซ่ึงช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่

นกัท่องเท่ียว และไดรั้บความพึงพอใจกลบัไป 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน การเปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นรูปแบบต่างๆ จะช่วยใหชุ้มชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

ดรรชนี เอมพนัธ ์และสุรเชษฏ ์เชษฐมาส (2539) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์    

มีองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ทรัพยากรท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติท่ียงัดาํรงไว ้

ซ่ึงสภาพดังเดิมของระบบนิเวศ (first hand ecosystem) และวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

2. นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จะต้องมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ใน

การศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จาํแนก    

ได ้4 ประเภท คือ 

2.1 นักท่องเท่ียวแบบหัวกระทิท่ีเน้นความสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้ขณะท่ี

เท่ียวชมธรรมชาติ 

2.2 นกัท่องเท่ียวท่ีเนน้เจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะไดรู้้

ไดเ้ขา้ใจในธรรมชาติ หรือประเพณีทอ้งถ่ิน 

2.3 นกัท่องเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆ ท่ีไม่เคยไปมาก่อน 

2.4 นักท่องเท่ียวท่ีบังเอิญต้องไปชมธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหน่ึงของ

โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีตนไดเ้ลือกไป 

3. การตลาด นับเป็นส่วนสาํคัญในการชักจูงนักท่องเท่ียวให้ไปท่องเท่ียว เป็น

ส่ือกลางระหว่างนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และแหล่งท่องเท่ียว ในการให้ขอ้มูลเพ่ือเป็นการช่วย

ใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจว่ารูปแบบของการท่องเท่ียวในลกัษณะเช่นน้ีเหมาะสมกบัความสนใจ และ
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ตรงตามความตอ้งการของตนเองหรือไม่ และสามารถยอมรับกฎ หรือกติกาของการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษไ์ดห้รือไม่ 

4. การบริการ ตอ้งเนน้การให้ขอ้มูลข่าวสารและบริการเพ่ือให้นักท่องเท่ียวไดรั้บ

ประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น บริการ

ด้านส่ือความหมายธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถ่ิน การจัดท่ีพกัท่ีสอดคลอ้ง

กลมกลืนกบัธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มคัคุเทศกน์าํทางในการเดินป่า เป็นตน้ 

จากการศึกษาองคป์ระกอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษน์ั้นมีองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญั 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบแรก คือทรัพยากรแหล่ง

ท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรดั้งเดิมของทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียวตอ้งมีผลกระทบต่อทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 

องคป์ระกอบท่ีสอง คือ ชาวบา้นในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ องค์ประกอบท่ี

สาม คือ การสร้างการเรียนรู้ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่า

ของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นการศึกษาเอกสารเบ้ืองต้น 

เพ่ือใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์ั้งความหมาย หลกัการท่องเท่ียว และองค์ประกอบ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ทั้งน้ีเพ่ือผูว้ิจยัสามารถนาํแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ดงักล่าวไปใช้

ประโยชน์ในการประกอบการวิจยั กบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์

  

3 แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 

3.1 ความหมายการมส่ีวนร่วม 

การให้ความหมายของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมาย

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบทท่ีศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของการมีส่วน

ร่วมมาพอสงัเขป ดงัน้ี 

ประเวศ วะสี (2532: 22) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นความริเร่ิม

ของทอ้งถ่ินในการทาํใหเ้กิดการจดัองคก์ร และเกิดการปรากฏข้ึนของผูน้าํตามธรรมชาติ ผูน้าํของ

ชุมชน ผูน้าํท่ีทางราชการแต่งตั้งอาจจะไม่ใช่ผูน้าํจริงๆ ท่ีชาวบา้นยอมรับนับถือ ผูน้าํทางธรรมชาติ 

อาจจะเป็นชาวบา้น เป็นพระ เป็นผูใ้หญ่บา้น เป็นกาํนนั เป็นครู เป็นใครก็ตามแต่สถานการณ์ 
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นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2539: 183) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้ง

ทางดา้นจิตใจและอารมณ์ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม 

(group situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ของกลุ่มนั้น กบัทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย  

Franklyn (1985, อา้งถึงใน ชินรัตน์ สมสืบ, 2539: 23) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็น

การเขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัของประชาชนในการดาํเนินการตดัสินใจในทุกระดบั และทุกรูปแบบของ

กิจกรรมต่างๆ ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง โดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผน

ท่ีมีการกาํหนดรูปแบบ แนวคิดการมีส่วนร่วมสมัพนัธก์บัการเขา้ร่วมของมวลชนอยา่งกวา้งขวางใน

การเลือก การบริหาร และการประเมินผลของแผนงานโครงการต่างๆ ท่ีจะนาํมาซ่ึงการยกระดบั

ความเป็นอยูใ่หสู้งข้ึน 

นอกจากน้ี Franklyn Lisk ยงัเพ่ิมเติมความหมายของการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ 

1. อิทธิพลของประชาชนต่อการตดัสินนโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัสรร และการใช้

ประโยชน์ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

2. เก่ียวขอ้งกบัความจาํเป็นท่ีการเขา้ร่วมของประชาชนในการวางแผน และดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ จะสร้างโอกาสดา้นสงัคม เศรษฐกิจ เพ่ือยกระดบัรายไดแ้ละการจา้งแรงงานและเพ่ิม

การกินดีอยูดี่ 

3. การมีส่วนร่วมสนองต่อส่ิงท่ีจะเขา้ถึงซ่ึงการปรับปรุงให้คนจนไดรั้บประโยชน์

เพ่ือการผลิตหลกัๆ การบริการ และส่ิงอาํนวยความสะดวกสาธารณะดว้ย 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ  (2543: 198-199) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมี

ความหมายใน ลกัษณะ ดงัน้ี การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การ

วางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยใีนทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะตอ้ง

มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน 

จากการศึกษาความหมายข้างต้น ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา การบริหารจดัการในทุกขั้นตอนของโครงการ โดยท่ี
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ประชาชนนั้นร่วมมือกนั ทาํงานร่วมกนั ตดัสินใจร่วมกนั เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้อีกทั้ง

ประชาชนยงัเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการมีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆดว้ย 

3.2 ลกัษณะการมส่ีวนร่วม 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2539: 189) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมีหลายระดบั ตั้งแต่เป็น

สมาชิกจนถึงเป็นผูน้าํหรือประธานกรรมการ ดงัน้ี 

1. เป็นสมาชิก 

2. เป็นสมาชิกท่ีเขา้ร่วมการประชุม 

3. เป็นสมาชิกท่ีบริจาคเงินช่วย 

4. เป็นกรรมการ 

5. เป็นประธานกรรมการ 

Lee. J. Cary (1970: 147, อา้งถึงใน ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543: 206) 

กล่าวว่า ลกัษณะของการมีส่วนร่วม แบ่งตามบทบาทและหน้าท่ีของผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมพฒันา 

ดงัน้ี 

1. เป็นสมาชิก (Membership) 

2. เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม (Attendance at Meeting) 

3. เป็นผูบ้ริจาคเงิน (Financial contribution) 

4. เป็นกรรมการ (Membership on committees) 

5. เป็นประธาน (Leader) 

จากการศึกษาลกัษณะการมีส่วนร่วมขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะการมีส่วนร่วม

ของประชาชนนั้น ประชาชนจะเขา้มามีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีต่างกนั ประชาชนจะมีบทบาทของการ

เป็นสมาชิกในกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ และยงัมีบทบาทในการช่วยบริจาค สนับสนุนทุน หรือ

ทรัพยากรต่างๆ ให้กบักิจกรรมหรือโครงการ โดยมีประชาชนท่ีทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการและ

เป็นเป็นประธานของกิจกรรมหรือโครงการนั้น เป็นพลงัสําคัญในการขบัเคล่ือนกิจกรรมหรือ

โครงการนั้นใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
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3.3 กระบวนการมส่ีวนร่วม 

WHO / UNICFF (1978: 41-49, อา้งถึงใน ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543: 

202) กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวางแผน ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จดัลาํดับความ 

สาํคญั ตั้งเป้าหมาย กาํหนดการใชท้รัพยากร กาํหนดวิธี ติดตามประเมินผล และประการสาํคญั คือ 

ตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง 

2. การดาํเนินกิจกรรม ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการและบริหารการ

ใชท้รัพยากร มีความรับผดิชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงิน 

3. การใชป้ระโยชน์ โดยประชาชนตอ้งมีความสามารถในการนาํเอากิจกรรม มาใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ 

4. การได้รับประโยชน์ โดยประชาชนต้องไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์จาก

ชุมชนในพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543: 205) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วม

โดยทัว่ไปมี ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนจะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกัน

เรียนรู้สภาพของชุมชน การดาํเนินชีวิต ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการ

ทาํงานและร่วมกนัคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นเพ่ือกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วิธีการ แนวทาง การดาํเนินงานและทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช ้

3. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันา โดยการสนับสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 

แรงงาน เงินทุนหรือเขา้ร่วมการบริหารงาน การใชท้รัพยากร การประสานงานและดาํเนินการขอ

ความช่วยเหลือจากภายนอก 

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการนาํเอากิจกรรมมา

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจ โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและ

สงัคม 
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5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันา เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที 

จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า กระบวนการมีส่วนร่วม

มีขั้นตอนท่ีสาํคญั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผน ขั้นตอนน้ีประชาชนจะมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ วิธีการดาํเนินงานของ

กิจกรรมหรือโครงการ ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม ขั้นตอนน้ีเป็นการดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการ 

จากการท่ีได้วางแผนไว  ้ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการรับ

ผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการท่ีลงมือปฏิบติั 

ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนการติดตามและ

ประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมหรือโครงการท่ีไดด้าํเนินการไป

แลว้ ทั้งน้ีเพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาในขั้นต่อไป 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม ทาํใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจถึงความหมาย ลกัษณะการมี

ส่วนร่วม และกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยไดน้ําแนวคิดดงักล่าวไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น

ทิศทางในการศึกษา ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บา้นเกาะพิทกัษ์  และใน

คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํความรู้แนวคิดการมีส่วนร่วม มากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาประเด็นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ งานวิจัยน้ีแบ่ง

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการรับผลประโยชน์ และขั้นตอนการประเมินผล 

 

4. ข้อมูลพืน้ที่ศึกษา 
4.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

ประวติัความเป็นมาของเกาะพิทกัษ์ไม่มีท่ีมาท่ีแน่ชัด มีแต่เพียงการบอกเล่าจาก

บรรพบุรุษ ท่ีเล่าต่อกนัมาถึงประวติั ซ่ึงมีหลายตาํนานของท่ีมาเกาะพิทกัษ์ อนัดบัแรก คือ ในอดีต

ชาวบา้นเรียกเกาะพิทกัษว์่า เกาะผทีกั ตามคาํบอกเล่าของชาวประมงผูห้น่ึงซ่ึงไดอ้อกเรือหาปลาอยู่

บริเวณเกาะ เม่ือมองมาท่ีฝ่ังบนเกาะพบว่ามีเงาคนกาํลงักวกัมือเรียก แต่เม่ือชาวประมงจอดเรือแลว้

ข้ึนไปบนเกาะกลบัไม่พบใครอยูท่ี่เกาะ ชาวประมงและชาวบา้นใกลเ้คียงจึงเรียกเกาะน้ีว่า เกาะผีทกั 
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ต่อมาไดมี้ชาวบา้นเขา้ไปอาศยัอยูบ่นเกาะ จึงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นเกาะพิทกัษ ์เพ่ือความเป็น สิริมงคล

(ภทัราพร ทิพยม์งคล, 2553: 32) 

อีกตาํนานหน่ึง นายอาํพล ธานีครุฑ ผูใ้หญ่คนปัจจุบนัเป็นผูน้าํเท่ียวเล่าให้ฟังว่า 

ก่อนปี พ.ศ. 2445 กว่า 100 ปีท่ีผา่นมา มีโจรจากเกาะสมุย หนองหญา้ไซ และหนองไก่ป้ิง หนีการ

จบักุมของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจข้ึนมาอยูบ่นเกาะ และรอดพน้คดีไดจึ้งนาํครอบครัวมาอยู่ดว้ย พร้อมกบั

สาํนึกในความผดิกลบัเน้ือกลบัตวั นาํครอบครัวมาทาํมาหากินอยู่บนเกาะ ดว้ยการหาปลา และทาํ

สวนมะพร้าวเร่ือยมา จากเพียงไม่ก่ีคนกลายเป็นสังคมของ 4 ตระกูล คือ “ตระกูลแกว้สถิตย”์ 

(ตระกลูแรกของหมู่บา้น) “ตระกลูธานีครุฑ” “ตระกลูเดชาฤทธ์ิ” และ “ตระกลูห้ินเต้ียน” (ภทัราพร 

ทิพยม์งคล, 2553: 33)   

ผูใ้หญ่อาํพลเล่าถึงท่ีมาของช่ือเกาะน้ีว่าไม่มีบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน เป็นเพียงการ 

เล่าขานสืบต่อกนัมาว่า น่าจะมาจากเหตุการณ์ในสมยัก่อนมีเรือสาํเภาบรรทุกสินคา้ผ่านมาถึงเกาะ  

มีเสียงตะโกนเรียกให้ข้ึนไปบนเกาะ เม่ือข้ึนไปปรากฏว่าไม่มีคนตามท่ีไดย้ินเสียงจึงคิดว่าเป็น  

เสียง “ผทีกั” หรือน่าจะมาจากเหตุการณ์ท่ีมีเรือสาํราญบรรทุกสินคา้และเรือของชาวประมงท่ีออก

หาปลาในทอ้งทะเล ยามใดท่ีมีลมพายุฝนตกหนัก เหล่าบรรดากลาสีเรือต่างก็ใชเ้กาะแห่งน้ีเป็น    

“ท่ีพกั” เพ่ือความปลอดภยั ทุกคนไดน้าํเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีเล่ามาทั้งหมดมาพิจารณาตั้งเป็นช่ือของ

หมู่บา้น ในท่ีสุดทุกคนมีความเห็นว่าคาํว่า “พิทกัษ์” มีความหมายท่ีเป็นมงคล ผูค้นท่ีอาศยัอยู่บน

เกาะจะไดรั้บการปกป้องรักษาใหร้อดพน้จากส่ิงร้ายท่ีจะมาทาํลาย จึงใหใ้ชช่ื้อว่า “บา้นเกาะพิทกัษ”์ 

ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา (ภทัราพร ทิพยม์งคล, 2553: 33) 

4.2 ที่ตั้ง ลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศ 

      4.2.1 ที่ตั้ง 

         ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน 

จงัหวดัชุมพร ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ห่างจากผืนดิน

ประมาณ 1,200 เมตร มีพ้ืนท่ี 712 ไร่ ตาํบลบางนํ้ าจืด มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 52.36 ตารางกิโลเมตร มีอาณา

เขต ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก และ ทิศตะวนัตก ติดกบั ทะเลอ่าวไทย 
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

(ท่ีมา: แผนท่ีอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร, เขา้ถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2557) 
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พ้ืนท่ีตาํบลบางนํ้ าจืดประกอบไปดว้ย 14 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นบางนํ้ าจืด หมู่ 2 

บา้นบางนํ้ าจืด หมู่ 3 บา้นแหลมหญา้ หมู่ 4 บา้นบางหยี หมู่ 5 บา้นคลองวงค์หมู่ 6 บา้นบางมุด หมู่ 

7 บา้นทบันายสงัข ์หมู่ 8 บา้นหนองไก่ป้ิง หมู่ 9 บา้นหนองพอ้ หมู่ 10 บา้นชายเขา หมู่ 11 บา้นบาง

นํ้ าจืด หมู่ 12 บา้นนํ้ าลอด หมู่ 13 บา้นทองครก หมู่ 14 บา้นเกาะพิทกัษ์ จาํนวนครัวเรือนประมาณ 

1,521 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 4,903 คน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนครัวเรือนและจาํนวนประชากร จาํแนกตามหมู่บา้น 

(ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าจืด เม่ือปี 2557) 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ประชากร(คน) จาํนวนครัวเรือน 

1 บา้นบางนํ้าจืด 270 109 

2 บา้นบางนํ้าจืด 275 101 

3 บา้นแหลมหญา้ 647 185 

4 บา้นบางหย ี 514 175 

5 บา้นคลองวงค ์ 128 32 

6 บา้นบางมุด 236 67 

7 บา้นทบันายสังข ์ 229 57 

8 บา้นหนองไก่ป้ิง 659 174 

9 บา้นหนองพอ้ 174 46 

10 บา้นชายเขา 203 66 

11 บา้นบางนํ้าจืด 225 72 

12 บา้นนํ้าลอด 464 132 

13 บา้นทองครก 760 263 

14 บา้นเกาะพิทกัษ ์ 119 42 

รวมท้ังส้ิน 4,903 1,521 
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4.2.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีทัว่ไป เป็นท่ีราบสูงชายฝ่ังทะเล สลบักบัท่ีราบลุ่ม บางพ้ืนท่ีมี

เนินเขาหรือเนินดินสลบั ดา้นทิศตะวนัออกมีลกัษณะเป็นภูเขาสลบัท่ีราบสูง พ้ืนท่ีเป็นอ่าวยาว

ขนานชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีเป็นเกาะ คือ เกาะพิทกัษ ์

4.2.3 ลกัษณะภูมอิากาศ 

ตั้งอยูใ่นเขตอิทธิพลของมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพดัผ่านประจาํทุกปี มี 

2 ฤดูประกอบด้วย ฤดูร้อน ซ่ึงจะมีระยะเวลาค่อนข้างยาว คือตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือน

มิถุนายน และ ฤดูฝน จะมีปริมาณฝนค่อนขา้งมาก คือตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธนัวาคมของ 

ทุกปี 

4.3 สภาพทางเศรษฐกจิ 

ชาวบ้านเกาะพิทักษ์ ประกอบอาชีพทําการประมงโดยประชากรร้อยละ 75 

ประกอบอาชีพทาํประมงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นประมงขนาดเล็กหรือประมงชายฝ่ัง มีเพียงร้อยละ 25 ท่ี

ประกอบอาชีพประมงร่วมกบัการประกอบอาชีพอ่ืน คือ สวนมะพร้าวและรับจา้ง จากการสาํรวจ

โครงการ จปฐ. ปี 2554 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียคนละ 146,502.60 บาท/ปี ทุกครัวเรือนมีรายไดผ้่าน

เกณฑ ์จปฐ. (วิชิต กลัยาณวตัร, 2554: 5) 

4.4 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ประชาชนทั้งหมดบนชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์นับถือศาสนาพุทธ และมีประเพณีท่ี

สาํคญั คือ  

1. ประเพณีสวดหาด หรือ การทาํบุญเกาะประจาํปี (ช่วงเดือนกนัยายนของทุกปี) 

เพ่ือเป็นการขอขมาแม่นํ้ า พ่อขุนทะเล แม่นางเชิงกระ  

2. ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น พิธีไหวเ้รือ พิธีไหวข้อขมาทะเล เป็นธรรม

เนียมประเพณีเฉพาะของชาวประมงเกาะพิทกัษ ์ซ่ึงปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  

3. ประเพณีหรือวฒันธรรมหลกัของสังคมไทย เช่น การทาํบุญวนัออกพรรษา 

ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีลอยกระทง วนัข้ึนปีใหม่ (วิชิต กลัยาณวตัร, 2554: 5) 
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5. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

นวกานต ์แท่งทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองทุนทางสงัคมกบัการจดัการชุมชน กรณีศึกษา

ตาํบลเหมืองใหม่ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพทุน

ทางสังคม และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของทุนทางสังคมกบัการจดัการชุมชนของชุมชนตาํบล

เหมืองใหม่ ใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเหมืองใหม่มีสถานภาพทุน

ทางสงัคมท่ีประกอบดว้ย ทุนทางบุคคล ไดแ้ก่ ผูน้าํท่ีเป็นทางการ ส่วนผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ (ผูน้าํ

ตามธรรมชาติ) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ประกอบดว้ย ดิน นํ้ า สภาพภูมิอากาศ และ

แร่ธาตุท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีวิต ทุนทางองค์กรประกอบดว้ย 

องคก์รชาวบา้น ส่วนอีกประเภทหน่ึงคือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ทุนทางเครือข่าย

ท่ีดาํรงอยูใ่นชุมชน ไดแ้ก่ เครือข่ายญาติ พ่ีนอ้ง เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐเอกชน ทุนทางวฒันธรรม

เป็นกฎ ประเพณี ความเช่ือ และภูมิปัญญา 

ส่วนการจดัการชุมชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชนนั้น มีการนาํ

ศกัยภาพของชุมชนหรือทุนทางสังคมมาใช ้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผูน้าํ

จากทุกภาคส่วน ทั้งกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล เกษตร

ตาํบล สาธารณสุขตาํบล ท่ีมาร่วมกันในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมีศูนย์

ประสานงานองค์การชุมชน เป็นองค์การกลางในการขบัเคล่ือนกิจกรรม ทาํให้การจดัการชุมชน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาทิตย ์บุดดาดวง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสามารถในการนาํทุนทางสังคมออกมา

ใชข้องชุมชนบา้นบางไพร อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สถานะของทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นชุมชนบา้นบางไพร เพ่ือศึกษาวิธีการนาํทุนทางสังคมออกมาใช้

ของชุมชนบา้นบางไพร และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการนาํทุนทางสังคมออกมาใชข้องชุมชน

บา้นบางไพร ใชว้ิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นบางไพร มีทุนทาง

สังคมท่ีเด่นชัดท่ีสุด คือ “เครือข่ายทางสังคม” ท่ีมีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวลัมากมาย 

รองลงมา คือ “ความรู้และภูมิปัญญา” โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ อนัดบั 3 คือ “ความเห็นอก

เห็นใจ ต่างตอบแทนเอ้ืออาทร ช่วยเหลือกนั” ซ่ึงมีการแสดงให้เห็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั โดยมี

การนาํทุนทางสงัคมไปใชใ้น 3 ระดบั คือ 1)ระดบัเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของ
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ตนเอง 2)ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ และ 3)กลุ่มหรือ

เครือข่ายการพฒันาชุมชนโดยรวม ซ่ึงปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการนาํเอาทุนทางสังคมออกมาใช ้ 

ไดแ้ก่ ปัญหาความขดัแยง้ในผลประโยชน์ทางธุรกิจและการสนับสนุนแบบเลือกปฏิบติั ปัญหา

คนทาํงานสังคมมีน้อย ปัญหาความปลอดภัยจากนอกชุมชน และการท่ีทาํให้ชุมชนมีลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ และสภาพท่ีชุมชนพึงปรารถนาไดน้ั้น จะตอ้งอาศยักระบวนการในการขบัเคล่ือน 

ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัใหค้นในชุมชนเร่ิมคิดท่ีจะพฒันาชุมชนร่วมกนั การคน้หาศกัยภาพ

และทุนทางสงัคมในชุมชนท่ีเหมาะสม การสร้างผูน้าํหรือแกนนาํเพ่ิมข้ึน การประสานความร่วมมือ

กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทาํอย่างมีส่วนร่วมทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน การ

ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และมีการขยายผล  

ณัฐชยา ผิวเงิน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาททุนทางสังคมในการพฒันาชุมชนบา้น

ปลาคลา้ว ตาํบลปลาคลา้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท

ของทุนทางสงัคมในการพฒันาชุมชนบา้นปลาคลา้ว ตาํบลปลาคลา้ว จงัหวดัอาํนาจเจริญ ใชว้ิธีการ

ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสงัคมท่ีมี บทบาทสาํคญัในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ 

ทุนทางสังคมในรูปแบบของทรัพยากรมนุษย ์(สมาชิกในชุมชนและผูน้าํชุมชน) กลุ่ม/องค์กรใน

ชุมชน ทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และระบบความสมัพนัธข์องคนในชุมชน ซ่ึงอยูบ่น

พ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั นาํมาซ่ึงความรักใคร่สามคัคีของคนในชุมชน สร้าง

บรรทดัฐานในการปฏิบติัตนของคนในชุมชน การเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน

การจัดการบริหารจัดการชุมชนร่วมกนั เพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานต่างๆ ซ่ึงส่งเสริมและพฒันา

ระบบภูมิคุ ้มกันทางสังคมทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการสร้างสุขภาวะท่ีดี คนในชุมชน

ตระหนักถึงความสาํคญัของทรัพยากรทอ้งถ่ิน เกิดเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนชุมชนทาํให้ชุมชน

สามารถปรับตัว แกปั้ญหาของชุมชนและพฒันาชุมชนในดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ ดา้น

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติของชุมชน คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้จนนาํไปสู่การ

ดาํรงของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

ณัฐภัทร สุนทรมีเสถียร (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองทุนทางสังคมกบัการจัดการวิสาหกิจ

ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาํบลบางสน อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาถึงพฒันาการของชุมชนและวิสาหกิจชุมชนตาํบลบางสน และเพ่ือศึกษาถึงทุนทางสงัคมท่ี



33 
 

 
 

เก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า พฒันาการของ

ชุมชนมี 2 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทาํนา มี

ทุนทางสังคม (ระบบเครือญาติ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ศูนยร์วมจิตใจ) เป็นตวัขบัเคล่ือนให้ชาวบา้น

อาศยักนัแบบช่วยเหลือแบ่งปันและพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ช่วงท่ี 2 ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียน 

แปลงไปจากการฟ้ืนฟชุูมชนซ่ึงประสบวาตภยัไตฝุ้่ นเกย ์หนัมาปลูกปาลม์นํ้ ามนั ทาํนาเพ่ือการขาย 

และเนน้การสร้างความมัง่คัง่รํ่ ารวย จนทาํใหค้วามสมัพนัธข์องชาวบา้นมีลกัษณะต่างคนต่างอยูม่าก

ข้ึน การทาํนาเพ่ือคา้ขายทาํใหช้าวบา้นประสบปัญหาดา้นการตลาด ชาวบา้นจึงรวมตวักนัเป็นกลุ่ม

ธรรมชาติเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และไดน้าํมาสู่การพฒันาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย และฟ้ืนฟูระบบความสัมพนัธ์ในชุมชนให้กลบัมา

ช่วยเหลือแบ่งปันกนัอีกคร้ัง 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ทุนทางสังคมกบัการจดัการวิสาหกิจชุมชน

ตาํบลบางสน ทุนทางสงัคมกบัการจดัการชุมชนเหมืองใหม่ ความสามารถในการนาํทุนทางสังคม

ออกมาใช้ของชุมชนบา้นบางไพร และบทบาททุนทางสังคมในการพฒันาชุมชนบา้นปลาคลา้ว 

ผูว้ิจยัพบว่า ผลการศึกษาในแต่ละเร่ือง ถึงแมว้่าทุนทางสงัคมของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีไดท้าํการศึกษานั้นจะ

มีทุนทางสงัคมในแต่ละดา้นท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างกนั ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัผูว้ิจยัดว้ยว่าผูว้ิจยัเน้นท่ี

จะศึกษาทุนทางสังคมในด้านใดบ้าง รูปแบบของการศึกษา และกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั แต่ส่ิงท่ี

คลา้ยคลึงกนัก็ในแต่ละงานวิจยั ก็คือทุนทางสังคมนั้นถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีบทบาทสาํคญัใน

การจดัการและพฒันาชุมชนใหมี้ความกา้วหนา้และเขม้แข็ง ทั้งน้ีจากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์ในการทาํวิจยัต่อไป 
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6. กรอบแนวคดิงานวจิยั 

จากการท่ีผูว้ิจ ัยไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเอกสารต่างๆ ท่ี

ครอบคลุมถึงสภาพทัว่ไปของชุมชน ท่ีก่อใหเ้กิดทุนทางสังคมของชุมชนข้ึนมา โดยกรอบแนวคิด

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงทุนทางสงัคม 4 ดา้นดว้ยกนั คือ ทุนมนุษย ์ทุนสถาบนั ทุนภูมิปัญญา

วฒันธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยเช่ือว่าทุนทางสังคมน้ีมีบทบาทต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน ผา่นกระบวนการท่ีคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการ จนทาํ

ใหเ้กิดการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

     สภาพทั่วไปของชุมชน 

ทุนทางสังคม 

1. ทุนมนุษย์ 

2. ทุนสถาบัน 

3. ทุนภูมปัิญญาวฒันธรรม 

4. ทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

บทบาทของทุนทางสังคม
ต่อการจดัการการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์โดยการมส่ีวน

ร่วมของชุมชน 

การจดัการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 
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บทที่ 3 

 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

การวิจยัเร่ือง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษา บา้นเกาะ

พิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมของ

ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ ศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์          

และศึกษากระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ดาํเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษาปรากฏการณ์ในชีวิตท่ีบุคคลประสบมา การวิจยัแบบน้ี มีจุดประสงคห์ลกัในการทาํความ

เข้าใจความหมายของประสบการณ์ชีวิตท่ีบุคคลได้ประสบมา ตามทัศนะของผูท่ี้ประสบกับ

เหตุการณ์นั้ น โดยมีเป้าหมายท่ีจะตอบคําถามสําคัญท่ีว่า การได้ประสบเหตุการณ์นั้ นๆ มี

ความหมายอยา่งไรสาํหรับผูท่ี้ไดป้ระสบเหตุการณ์นั้นๆ หรือมีความหมายอย่างไรสาํหรับผูท่ี้กาํลงั

ประสบอยู ่(ชาย โพธิสิตา, 2552: 189-193) 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจยัแนวปรากฏการณ์วิธีวิทยา เพ่ือพรรณนาและทาํความเขา้ใจ

ทุนทางสังคมของชุมชนบา้นเกาะพิทักษ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์และตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. เกณฑก์ารคดัเลือกพ้ืนท่ี 

2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 

6. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
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1. เกณฑ์การคดัเลอืกพืน้ที่ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกพ้ืนท่ี บา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดั

ชุมพร เน่ืองจากชุมชนบา้นเกาะพิทกัษเ์ป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่าย อยู่กนัอย่างพอเพียง มีระบบ

เป็นเครือญาติ พ่ีน้อง มีประเพณี วฒันธรรมท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชน เช่นประเพณีวิ่งแหวกทะเล 

ประเพณีสวดหาด วฒันธรรมส่งแกง เป็นตน้ ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษมี์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือใชใ้นการดาํรงชีวิต มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

เกาะพิทกัษมี์ช่ือเสียงในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การทาํกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มี

การบริหารจดัการโดยชาวบา้นมีส่วนร่วม อีกทั้งชุมชนเกาะพิทักษ์เคยไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น

หมู่บา้นอนุรักษช์ายฝ่ังทะเลดีเด่น ปี พ.ศ.2545 จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจคดัเลือกพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ี

ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 14 ชุมชน

บา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํยลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร โดยไม่จาํกดัเพศ อาย ุและการศึกษา 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีตรงตามวตัถุประสงค ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จาํนวน 15 คน ดงัน้ี 

1. ผูน้าํชุมชนอยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงั

สวน จงัหวดัชุมพร ในฐานะท่ีมีบทบาทเป็นผูน้าํของชุมชน และเป็นผูมี้ความรู้ในประเด็นท่ีท่ีผูว้ิจยั 

ตอ้งการศึกษา จาํนวน 1 คน 

2. คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ใน

ฐานะท่ีเป็นคณะผูป้ฏิบติังานในชุมชน และมีบทบาทในดา้นการบริหารจดัการ จาํนวน 4 คน 

3. ชาวบ้านท่ีตั้ งถ่ินฐานในพ้ืนท่ี ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด 

อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ในฐานะเป็นผูท่ี้ตั้งถ่ินฐานอาศยัอยู่ในชุมชน และเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วม

ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จาํนวน 10 คน 
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3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
3.1 หนงัสือ เอกสารต่างๆ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสงัคม การจดัการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์และการมีส่วนร่วม  

3.2 สมุดบนัทึกภาคสนาม เพ่ือจดบนัทึกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกต 

3.3 กลอ้งถ่ายภาพ เพ่ือบนัทึกภาพ กิจกรรมต่างๆ 

3.4 เคร่ืองบนัทึกเสียง เพ่ือบนัทึกเสียงจากการใหส้มัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

3.5 แนวคาํถาม แนวสมัภาษณ์เก่ียวกบั สภาพทัว่ไปของชุมชน วิถีชีวิต วฒันธรรมและ

ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํกลุ่มกิจกรรม ปราชญช์าวบา้น 

กลุ่มองค์กรต่างๆ การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงมีการกาํหนด

ประเด็นการศึกษาไวล่้วงหนา้ 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยิภูม ิ

ในการศึกษาเร่ืองทุนทางสังคมกับการจัดการเชิงอนุรักษ์ เบ้ือตน้ผูว้ิจัยไดศึ้กษา  

ประวติัความเป็นมา ขอ้มลูพ้ืนฐานของชุมชน วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ของชุมชน

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้พบกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับ    

ทุนทางสังคม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม จากหนังสือ ตาํรา เอกสาร งานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชป้ระกอบและเป็นแนวทางในการศึกษา 

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม โดยใชว้ีการ ดงัน้ี 

1. การสงัเกต (Observation)  

1.1 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผูว้ิจยัเขา้ไปมีส่วน

ร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การประชุมของชาวบา้น การประชุมของผูน้าํของกลุ่มต่างๆ     

การร่วมทาํกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นตน้ เพ่ือการตั้ง

ขอ้สงัเกตและเก็บรวบรวมขอ้มลู  
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1.2 การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือ การสาํรวจ

สภาพทั่วไปของบา้นเกาะพิทกัษ์ วิถีชีวิตของชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชาวบา้น การ

แสดงบทบาทของผูน้าํในชุมชน  

2. การสมัภาษณ์ (Interview) การสมัภาษณ์โดยการเขา้พบกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัอย่าง

ใกลชิ้ด โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structural Interview) ใชแ้นวคาํถามมีเน้ือหาท่ี

ครอบคลุม ทุนทางสงัคมในชุมชน บทบาทของทุนทางสงัคมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กรณีศึกษา บา้นเกาะ

พิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จังหวดัชุมพร เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ ดงันั้น การ

ตรวจสอบขอ้มลู หลงัจากท่ีไดเ้ก็บขอ้มลูเรียบร้อยแลว้ ดว้ยการตรวจสอบขอ้มลูแบบหลายทาง หรือ

แบบสามเส้า (Methodological Triangulation) โดยแบ่งเป็น ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น และชาวบา้นในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ดว้ยการสมัภาษณ์รวมกบั

การซกัถาม สงัเกต พร้อมกบัทาํการศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หลงัจากสรุปผลการศึกษา 

เพ่ือความแน่นอนว่าขอ้สรุปนั้นเท่ียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แลว้จึงแกไ้ขเป็นรายงานฉบบั

สมบูรณ์ต่อไป 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มลูเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต จะถูกนาํมาตรวจสอบ

ความครบถว้นและความถกูตอ้งของขอ้มลู จดัหมวดหมู่ของขอ้มลูตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา สรุป

และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บา้น

เกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิง

คุณภาพ โดยสมัภาษณ์คนในชุมชน และไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน

ของพ้ืนท่ีศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปของชุมชน 

ส่วนท่ี 2 ทุนทางสงัคมในชุมชน 

ส่วนท่ี 3 บทบาทของทุนทางสงัคมต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ส่วนท่ี 5 ปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของชุมชน 

ประวติัความเป็นมาของเกาะพิทกัษไ์ม่มีท่ีมาท่ีแน่ชดั มีแต่เพียงการบอกเล่าจากบรรพ

บุรุษ ท่ีเล่าต่อกนัมาถึงประวติั ซ่ึงมีหลายตาํนานของท่ีมาเกาะพิทกัษ ์อนัดบัแรก คือ ในอดีตชาวบา้น

เรียกเกาะพิทกัษว์่า เกาะผทีกั ตามคาํบอกเล่าของชาวประมงผูห้น่ึงซ่ึงไดอ้อกเรือหาปลาอยู่บริเวณ

เกาะ เม่ือมองมาท่ีฝ่ังบนเกาะพบว่ามีเงาคนกาํลงักวกัมือเรียก แต่เม่ือชาวประมงจอดเรือแลว้ข้ึนไป

บนเกาะกลบัไม่พบใครอยูท่ี่เกาะ ชาวประมงและชาวบา้นใกลเ้คียงจึงเรียกเกาะน้ีว่า เป็นเกาะผีทกั 

ต่อมาไดมี้ชาวบา้นเขา้ไปอาศยัอยูบ่นเกาะ จึงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นเกาะพิทกัษ ์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ตระกลูหลกัของเกาะพิทกัษมี์ทั้งหมด 5 ตระกลู ตระกูลแรกคือ เดชาฤทธ์ิ ตระกูลท่ีสองคือ ตระกูล

แกว้สถิต ตระกูลท่ีสามคือ ตระกูลช่วยอุดม ตระกูลท่ีส่ีคือ ตระกูลทิพยแ์สง และตระกูลท่ีห้าคือ 

ตระกลูห้ินเต้ียน  
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ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีประชากรทั้งหมด 235 คน นับถือศาสนาพุทธ

ทั้งหมด มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ห่างจากผืนดินประมาณ 1,200 เมตร มีพ้ืนท่ี 712 ไร่ มีอาณาเขต     

ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ติดกบั ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํ

กล่าวของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

ชุมชนเกาะพิทกัษมี์ประชากรทั้งหมด 235 คน มี 23 สายเลือด และส่วนใหญ่ประมาณ 90  

เปอร์เซ็นต ์เป็นคนในพ้ืนท่ี เกาะพิทกัษมี์เน้ือท่ีทั้งหมด 712 ไร่ พ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิ 253 ไร่   

คนถือครองประมาณ 14 คน (อาํพล ธานีคุรฑ, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีบนเกาะพิทกัษ ์

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

 

การประกอบอาชีพของชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ์ ส่วนมากชาวบา้นประกอบอาชีพทาํ

การประมง ซ่ึงเป็นประมงขนาดเล็ก หรือประมงชายฝ่ัง ทาํลอบดกัปลาหมึก ซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิม
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ของชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์ แต่จะมีอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริม  เช่น อาชีพทําสวนมะพร้าว               

ทาํโฮมเสตย ์ เปิดร้านคา้ขาย และรับจา้ง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี 

 

ชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํประมง แต่บนเกาะก็มีสวนมงัคุด สวนเงาะ 

สวนมะพร้าว ปลูกไวเ้ยอะแยะเหมือนกนั แต่วา่ไม่เชิงทาํเป็นธุรกิจท่ีตอ้งขายเราไม่ตอ้งทาํทุก 

อาชีพ แต่ตอ้งมีรายไดทุ้กอาชีพ  น้ีคือกฎหลกัของเรา (อาํพล ธานีคุรฑ, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 เรือประมงท่ีใชป้ระกอบอาชีพการทาํประมง 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

 

การปกครองของชาวบ้านบนชุมชนบนเกาะพิทักษ์ อยู่ในความรับผิดชอบของ

ผูใ้หญ่บา้น อาํพล ธานีครุฑ และภายในหมู่บา้นจะมีคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน บนเกาะพิทกัษ์

ไม่ได้เขียนกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ชาวบ้านทุกคนจะรู้กฎระเบียบของหมู่บ้าน 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงัน้ี 

 

คณะกรรมการของหมู่บา้นชาวบา้นมีการคดัเลือกกนัเอง คณะกรรมการหมู่บา้น 1 คน มีหนา้ท่ี 
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ดูแลรับผิดชอบต่อลูกบา้น 4 หลงัคาเรือน หากเกิดปัญหาก็จะปรับเงินคณะกรรมการหมู่บา้นก่อน  

200 บาท เพราะไม่ดูแลลูกบา้น เรามีกฎระเบียบของเรา ซ่ึงทุกอย่างอยู่ภายใตแ้นวคิดของชาวบา้น  

บนเกาะหา้มมีการพนนัถา้จบัได ้ตกัเตือน 3 คร้ัง ถา้ไม่เช่ือ ฟังก็ไล่ออกจากเกาะ หา้มมียาเสพติด 

จบัไดไ้ล่ออกจากเกาะภายใน 24 ชัว่โมง (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

เวลามีปัญหาอะไรในหมู่บา้นก็จะเขา้ท่ีประชุมทนัที ถา้หากเป็นปัญหาท่ีรุนแรงก็จะเรียกเฉพาะ 

คณะกรรมการของหมูบา้น หากลูกบา้นทะเลาะกนั ผูใ้หญ่จะเรียกคณะกรรมการมาคุยก่อน และก็ 

จะเรียกคู่กรณีใหม้าคุยกนั ไกล่เกลี่ยกนั แต่ส่วนใหญ่ก็จะใชก้ารไกล่เกลี่ยกนั เพราะเราอยู่กนัเป็น 

พ่ีนอ้งทั้งนั้น (สมวาสนา ทิพยแ์สง, 2557) 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีบนเกาะพิทักษ์ มีประเพณีท่ีสําคัญบนเกาะพิทักษ์แห่งน้ี      

คือ ประเพณีสวดหาด เป็นประเพณีการทาํบุญเกาะประจาํปีโดยจดัในช่วงเดือนกนัยายนของทุกปี 

ซ่ึงมีความเช่ือกนัว่าประเพณีน้ีเป็นการขอขมาแม่นางเชิงกระ และ พ่อขุนทะเล โดยชาวบา้นป้ันหุ่น

ของคนในครอบครัว ตดัเล็บมือ ตดัผม ใส่ลงไปในหุ่น และนาํหุ่นไปลอยแพ และอีกประเพณีท่ี

ชาวบา้นจะทาํกนัเป็นประจาํ คือ พิธีไหวเ้รือสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเราตอ้งทาํกนัทุกปี  ก็คือ พิธีสวดหาด จะตอ้งมีการป้ันหุ่นของ 

  ตวัเอง ตดัผม ตดัเลบ็ เราเรียกกนัวา่เป็นการขอขมาพ่อขนุทะเล แม่นางเชิงกระ (อาํพล ธานี 

  ครุฑ, 2557) 

 

การเดินทางไปเกาะพิทกัษ ์เกาะพิทกัษต์ั้งอยูท่ี่หมู่ 14 ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน 

ห่างจากท่ีอาํเภอหลงัสวนประมาณ 18 กิโลเมตร มีรถยนตโ์ดยสารประจาํทางผา่นตาํบลปากนํ้ าหลงั

สวนตามถนนเลียบชายฝ่ังทะเล ถึงหมู่ท่ี 13 ตาํบลบางนํ้ าจืด ซ่ึงเป็นท่าเรือขา้มไปเกาะพิทกัษ์ การ

เดินทางเม่ือมาถึงท่ีท่าเรือ มีการให้บริการรับฝากรถยนต์ในราคา 50 บาท และจากท่าเรือ มี

เรือประมงของชาวบา้นคอยรับส่งชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวอยูต่ลอดวนั ค่าบริการไปกลบั 20 บาท

ต่อคน ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที 
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ภาพท่ี 5 ท่าเรือจากฝ่ังไปสู่เกาะพิทกัษ ์

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

 

ส่วนที่ 2 ทุนทางสังคมในชุมชน 

การศึกษาทุนทางสงัคมในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทุนทางสังคมทั้งหมด 

4 ดา้น มีดงัน้ี 

2.1 ทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษยถื์อไดว้่าเป็นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่าและมีความสาํคญั ท่ีก่อให้เกิดการ

พฒันาชุมชน การท่ีในชุมชนมีทุนทางสังคมท่ีเป็นทุนมนุษยอ์ยู่ในชุมชนนั้น ช่วยสร้างให้ชุมชน

นั้นๆ มีการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ มัน่คง และย ัง่ยนื โดยเฉพาะทุนมนุษยท่ี์มีบทบาทความเป็นผูน้าํ

ทางสงัคม ซ่ึงในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษน้ี์ ชาวบา้นอยูก่นัแบบพ่ีนอ้ง มีระบบความสัมพนัธ์แบบเป็น 

เครือญาติและสายเลือดเดียวกนั โดยชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์น้ีมีผูน้าํชุมชนท่ีเป็นทางการ คือ ผูใ้หญ่

อาํพล ธานีครุฑ หรือชาวบ้านเรียกว่า ผูใ้หญ่หร่ัง ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บ้านท่ีได้รับการเลือกจากคนใน
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ชุมชน อีกทั้งผูใ้หญ่บา้นยงัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นดีเด่น อนัดบั 2 ของจงัหวดัชุมพร ใน

ปี 2548 สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

ผูใ้หญ่เป็นคนเก่ง เก่งมากๆ เก่งในหลายเร่ือง เก่งในการหางบมาพฒันาหมู่บา้น เราไดผู้ใ้หญ่ท่ี 

เก่ง ผูใ้หญ่หร่ัง มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ผูใ้หญ่นั้นจะช่วยทาํใหค้นรู้จกัเกาะพิทกัษม์ากข้ึน เวลา 

ผูใ้หญ่ไปท่ีไหน ผูใ้หญ่จะช่วยแนะนาํเกาะพิทกัษใ์หทุ้กคนรู้จกั (สมวาสนา ทิพยแ์สง, 2557)  

 

เม่ือผูใ้หญ่อาํพลไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่อาํพลมีแนวคิดท่ี

จะพฒันาและอนุรักษ์เกาะพิทกัษ์ให้ทรัพยากรบนเกาะมีความอุดมสมบูรณ์ พฒันาให้เกาะพิทกัษ์

เป็นชุมชนท่ีสามารถพ่ึงหาตนเองได ้และเพ่ิมรายไดใ้หก้บัชาวบา้นบนเกาะ โดยท่ีผูใ้หญ่ไดว้ิเคราะห์

ถึงจุดเด่น และจุดดอ้ย ของเกาะพิทกัษว์่ามีอะไรบา้ง หลงัจากนั้นผูใ้หญ่ก็ไดเ้รียกชาวบา้นมาประชุม

กนั เพ่ือเสนอแนวทางช่วยกนัพฒันาเกาะพิทกัษ ์ผูใ้หญ่เป็นผูน้าํท่ีมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการพฒันา  

เกาะพิทักษ์อย่างจริงจัง จึงทาํให้ชุมชนเกาะพิทักษ์มีการพฒันาท่ีดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ัดจากการท่ี

ชุมชนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น หมู่บา้นอนุรักษช์ายฝ่ังทะเลดีเด่น ปี2545 อีกทั้งยงัทาํใหเ้กาะพิทกัษ์

มีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ทาํใหช้าวบา้นบนเกาะพิทกัษ์มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน จากการ

สมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นไดเ้ล่าใหฟั้งว่า 

 

จากสังคมท่ีมนัมาแตกแยกของเกาะพิทกัษ ์เม่ือปี 2536 เพราะวา่ คนบนเกาะเป็นหน้ีทั้งหมด 

จาํนวน 9 ลา้น ต่างคนต่างกอบโกยผลประโยชน์ ระบบนิเวศท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ก็เร่ิมหมดไป มี 

ขยะเพ่ิมข้ึน คนเห็นแก่ตวั ทาํอาชีพก็ผิด พ.ร.บ. ประมง ผมพยายามเก็บขอ้มูลของเกาะพิทกัษเ์พ่ือ 

หาสาเหตุของการเป็นหน้ีผมใชเ้วลา 5 ปี ในการฟ้ืนฟูเกาะพิทกัษ ์(อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การท่ีชุมชนมีทุนทางมนุษยท่ี์มีทั้งผูน้ ําท่ีมีมีจิตอาสา มีความรู้ มี

ความรับผดิชอบ และทุกคนในชุมชน มีความรักต่อชุมชนบา้นเกิด มีความสามคัคีร่วมกนั จะช่วยให้

ชุมชนนั้นมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง 
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2.2 ทุนสถาบันองค์กร 

กลุ่มคนในชุมชนท่ีมีศรัทธา มีความเช่ือมัน่ และมีจิตสาํนึกร่วมกนั มุ่งมัน่ในส่ิง

เดียวกันเพ่ือพฒันาสังคม ชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มและสถาบนัทางสังคม เพ่ือเป็น

เครือข่ายท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชน ทาํให้มีศกัยภาพและพลงัท่ีจะช่วยเหลือกนัเอง

หรือร่วมกนัทาํประโยชน์เพ่ือชุมชน ทุนทางสถาบนั/องคก์ร/กลุ่มต่างในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ เป็น

การรวมกลุ่มกันของญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านใกล้เคียง เ พ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และรับ

ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มดว้ยกนั ซ่ึงกลุ่มต่างๆท่ีปรากฏบนชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ ท่ีมีความ

โดดเด่น มีอยูด่ว้ยกนั 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

         2.2.1 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล จดัตั้งข้ึนเพ่ือเป็นกลุ่มแปรรูปสัตวน์ํ้ า เพ่ือเพ่ิมมูล 

ค่าใหก้บัสตัวน์ํ้ าท่ีชาวบา้นหาได ้เช่น ผลิตปลาทูตม้เค็มกระป๋อง ปลาหมึกหวานกระป๋อง ปลาเค็ม 

ปลาหมึกแห้ง ปลาสามรส กะปิ เป็นต้น ซ่ึงปลาทูต้มหวานอดักระป๋องเป็นสินค้า OTOP ของ

หมู่บา้นอีกดว้ย นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัผลิตสินคา้ของชาํร่วยจากเปลือกหอย ซ่ึงเปลือกหอยท่ีนาํมา

ผลิตก็มาจากหอยท่ีใชป้ระกอบอาหารแลว้ จึงนาํเปลือกของหอยมาเพิ่มมูลค่าเพ่ือสร้างรายได ้และ

บนเกาะพิทกัษย์งัมีกิจการร้านคา้ขายสินคา้อุปโภคบริโภค การดาํเนินงานของกลุ่มคือ มีการคดัเลือก

ประธาน และคณะกรรมการของกลุ่มในการดาํเนินงาน โดยสมาชิกภายในกลุ่มเป็นผูค้ ัดเลือก 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งถือหุ้น ทุกคนจะได้รับการอบรมเร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ า 

รวมถึงสินคา้อ่ืนๆ กาํไรจากการดาํเนินงานจะตอ้งจ่ายเขา้เป็นเงินสมทบของกลุ่มในอตัราร้อยละ 3  

ส้ินปีจะมีการปันผลใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล เป็นกลุ่มของแม่บา้น แต่ท่ีน้ีใชร้ะบบแบบง่ายๆ เราจะใชว้ธีิการจดัอบรม  

หรือ ใครเก่งเร่ืองอะไรก็มาคุยกนั ถา้หากไม่รู้ก็นาํนกัวชิาการมาใหค้วามรู้ มาคุยกนั เช่น จดัอบรม 

วธีิทาํปลาเคม็ วา่การทาํปลาเคม็นั้นเคา้ทาํกนัอย่างไร เราจะทาํสูตรเดียวกนั แต่ต่างคนต่างทาํ ต่าง 

คนต่างขาย แต่ตอ้งนาํเงินเขา้หมู่บา้นอตัราร้อยละ 3 เท่ากนัทุกคน (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 
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ภาพท่ี 6 ปลาหมึกแหง้ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารทะเล 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

 

        2.2.2 กลุ่มโฮมเสตย ์จดัตั้งข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2538  จดัตั้งข้ึนเพ่ือพฒันาชุมชนให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียว เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนเพื่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน

เพ่ิมรายไดแ้ก่คนในชุมชน โดยใหส้มาชิกในกลุ่มเป็นผูถื้อหุน้ ปัจจุบนัมีบา้นท่ีเป็นโฮมเสตยท์ั้งหมด   

20 หลังคาเรือน การเข้าพักนั้ นประธานกลุ่มจะจัดสรรให้โฮมเสตย์แต่ละตามลาํดับ หรือ 

นกัท่องเท่ียวสมารถติดเขา้พกัโฮมเสตยไ์ดโ้ดโดยตรงท่ีเจา้ของบา้นพกั รายไดจ้ากการเขา้พกัโฮม

เสตยข์องนกัท่องเท่ียว เจา้ของบา้นตอ้งจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนของกลุ่มในอตัราร้อยละ 3 จากการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดใ้หข้อ้มลูการจดัตั้งโฮมเสตยด์งัน้ี 
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มาจากการท่ีเพ่ือนๆ มาเท่ียวท่ีบา้นบ่อย ก็เลยคิดวา่จะทาํอย่างไรเพ่ือหารายได ้ใหก้บัแม่บา้น จน 

เกิดเป็นโฮมเสตยข้ึ์นมา โดยท่ีผมนัง่คิดกนักบัเพ่ือนๆ คร้ังแรกเลย คือเก็บ คนละ 100 บาท คืน 

แรกมีเพ่ือนมาทั้งหมด 22 คน ไดเ้งินทั้งหมด 2,200 บาท หลงัจากวนันั้นก็เรียกชาวบา้นมาประชุม 

เร่ืองการท่องเท่ียว พวกเราทาํกนัเองมาเป็นเวลา 3 ปี เชิญหน่วยงานรัฐเขา้มาก็มีแต่ปฏิเสธ ผมเลย 

พยายามดว้ยตวัเอง ก็เลยพาชาวบา้นไปดูงานท่ีบา้นคีรีวง นครศรีธรรมราช ตอนนั้นชาวบา้นก็ไม่ 

มีใครเห็นดว้ย ผมก็เลยใหผู้ช่้วยเร่ิมทาํกนัก่อน 2 คน เร่ิมทาํแบบง่ายๆ ทาํมาเร่ือยๆ จนกระทัง่เม่ือ 

วนัท่ี 15 พ.ค. 2542 ไดปิ้ดอ่าว ฟ้ืนฟูเกาะพิทกัษ ์ส่ือต่างๆก็เขา้มาทาํข่าว หลงัจากนั้นเกาะพิทกัษก์็ 

เร่ิมมีช่ือเสียง นกัท่องเท่ียวก็เร่ิมเขา้มาเกาะพิทกัษม์ากข้ึน (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงโฮมเสตยบ์า้นเกาะพิทกัษ ์

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

 

        2.2.3 กลุ่มประมง เป็นการรวมตวักนัของชาวบา้นท่ีทาํอาชีพประมง วตัถุประสงค ์      

เพ่ือใหช้าวบา้นยงัคงดาํรงวิถีชีวิตดั้งเดิม ซ่ึงก็คือ อาชีพการทาํประมง และเพื่อใหช้าวบา้นท่ีทาํอาชีพ

ประมงคอยประสานงานในกลุ่มทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาชีพ ซ่ึงชาวบา้นบนเกาะพิทกัษท์าํอาชีพประมง

ทุกหลงัคาเรือน สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 
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อาชีพน้ีเป็นกลุ่มแรกท่ีเรามี เพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบา้น กลุ่มประมงนั้นมีเรือประมง 

อยู่ 20 กวา่ลาํ แต่ 20 กวา่ลาํน้ี จะตอ้งสามารถเล้ียงคนไดท้ั้งหมด 50 กวา่หลงัคาเรือน และทุก

หลงัคาเรือนก็จะตอ้งถือหุน้ใหก้บัพวกเคา้ (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

        2.2.4 กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จดัตั้งข้ึนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน เพ่ือจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึนในชุมชน      

การดาํเนินงานของกลุ่ม คือ ทุกคนในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยากรในชุมชน

ทั้งทรัพยากรสตัวน์ํ้ า และทรัพยากรป่าไม ้ทั้งน้ีเพราะเกาะพิทกัษ์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

และการจัดตั้งกลุ่มน้ีก็เพ่ือให้การท่องเท่ียวนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ

พิทกัษ ์สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

 กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตินั้น กลุ่มน้ีมีความสําคญัมากและจาํเป็นตอ้งมี เพราะถา้หาก

เราไม่รู้จกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ก็จะทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติบนเกาะนั้นค่อยๆ

หมดไป (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

  

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าทุนสถาบนัและกลุ่มองค์กรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์

ซ่ึงเป็นกลุ่มองคก์รท่ีมีการจดัตั้งกนัข้ึนมาเองภายในชุมชนและมีการบริหารงานกนัเองโดยชาวบา้น

ในชุมชนเป็นผูเ้ลือกประธานและคณะกรรมการของกลุ่มเอง ใชว้ิธีการประชาธิปไตยในการเลือก 

โหวตเสียงขา้งมากจากสมาชิกในกลุ่ม โดยท่ีแต่ละกลุ่มนั้นจะมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

คือ เม่ือมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมก็จะนาํรายไดท่ี้มีอตัราร้อยละ 3 เขา้สมทบกองทุนของกลุ่ม 

และแต่ละกลุ่มก็จดัตั้งเพ่ือประสานงานกนัในแต่ละเร่ืองของกลุ่ม ช่วยเหลือสมาชิกกนัภายในกลุ่ม 

ทาํใหชุ้มชนนั้นสามารถสร้างงาน และเพ่ิมรายได ้และสามารถพฒันาศกัยภาพของชุมชนไปไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง 

 2.3 ทุนภูมปัิญญาวฒันธรรม 

 ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์มีภูมิปัญญาวฒันธรรมของชาวบ้านท่ีแฝงอยู่ในวิถีการ

ดาํเนินชีวิต ในการวิจยัน้ีไดศึ้กษาทุนทางภูมิปัญญาวฒันธรรมโดยแบ่งออกเป็น ค่านิยมความเช่ือ            

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และประเพณีทอ้งถ่ิน  
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ชุมชนบ้านเกาะพิทกัษ์มีความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คือ พ่อตาเกาะพิทักษ์ ซ่ึง

พ่อตาเกาะพิทักษ์ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลเกาะพิทักษ์ ทุกคนบนเกาะนับถือพ่อตาเกาะพิทักษ ์

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

เม่ือปี 2542 เป็นปีแรกท่ีผมจดัวิง่แหวกทะเล ก็มีคนพูดเล่นกนัวา่ชวนพ่อตาไปเท่ียวท่ีฝ่ัง แต่ไม่ได ้

ชวนพ่อตากลบัฝ่ัง พอตกช่วงเยน็ป้าเขาฝัน และมาบอกผมวา่ใหไ้ปรับพ่อตากลบัมาฝ่ังดว้ย ถา้พ่อ 

ตาไม่กลบัจะเกิดภยัพิบติับนเกาะ ผมก็ไม่เช่ือ พอรุ่งข้ึนป้าก็มาบอกผมเหมือนเดิม วนัท่ีผมตอ้งเขา้ 

กทม. พายุก็เขา้เกาะพิทกัษ ์พงัทั้งเกาะ ผมกลบัมาก็เลย จุดธูปเทียน ขอขมาพ่อตา หลงัจากนั้นเรา 

ก็ดีข้ึน (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ศาลพ่อตาเกาะพิทกัษ ์

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557) 
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ คือ การทาํลอบปลาหมึก และการทาํ

ปลาเค็มฝังทราย ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ และการแปรรูปอาหารของชาวบา้นบน

เกาะพิทกัษ ์จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัพบว่า 

 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของเรามีปลาเค็มฝังทราย แต่ตอนน้ีทาํกนัเพียงแค่ไม่ก่ีหลงัแลว้ เหมือนว่า  

การทาํปลาเค็มฝังทราย จะมีป้าคนนึงทาํ ถา้หากป้าคนน้ีไม่อยู ่ก็คือจะไม่มีคนทาํ ปัญหา 

ของตอนน้ีคือ ไม่มีคนมาสืบทอด (สมวาสนา ทิพยแ์สง, 2557)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ลอบท่ีใชใ้นการจบัปลาหมึก 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557) 
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ภาพท่ี 10 ปลาเค็มฝังทรายซ่ึงเป็นภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารของชาวบา้น 

  (ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

 

ประเพณีทอ้งถ่ินของเกาะพิทกัษ์ คือ 1) ประเพณีสวดหาด ประเพณีสวดหาดเป็นการ

ทาํบุญเกาะประจาํปี เพ่ือเป็นการขอขมาพ่อขุนทะเล และแม่นางเชิงกระ 2) พิธีไหวเ้รือ 3) ประเพณี

วิ่งแหวกทะเล ประเพณีดงักล่าวท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เป็นประเพณีท่ีมีความสาํคญัของชุมชนบา้น

เกาะพิทกัษ ์และเป็นประเพณีท่ีมีความโดดเด่น นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวท่ีเกาะพิทกัษ์ส่วนมากก็ 

จะรู้จกัประเพณีของเกาะพิทกัษเ์ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี  

 

พิธีไหวแ้ม่ย่านางเรือท่ีชาวประมงเราทาํกนัอยู่ เราจะทาํกนัแบบง่ายๆ เม่ือก่อนจะทาํก็ตอ้งเชิญ 

หมอท่ีรู้เร่ืองแบบน้ีมาทาํพิธี แต่เด๋ียวน้ีหมอท่ีทาํพิธีก็ไม่มีแลว้ เราก็เลยทาํกนัแบบง่ายๆ คือ การ 

ไหวแ้ม่ย่านาง อาหารก็จะมีนม มีนํ้าออกสีแดง ผลไม ้ทุกคนจะตอ้งไหวเ้ม่ือออกทะเล และไหว ้

ทุกส้ินเดือน (อาํพล ธานีครุฑ, 2557)  
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ประเพณีวิง่แหวกทะเล ซ่ึงถือวา่เป็น unseen ของเกาะพิทกัษ ์ประเพณีวิง่แหวกทะเล ปีน้ีจดัเป็นปี 

ท่ี 10 แลว้ และจะจดัในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี วิง่แหวกทะเลน้ีเป็นส่ิงท่ีผมคิดข้ึนมาเองเม่ือ  

10 ปีท่ีแลว้ คือจุดริเร่ิมอยู่ท่ีวา่ผมคิดวา่อะไร คือมนตเ์สน่ห์ คือจุดเด่นของเกาะพิทกัษ ์เม่ือคิดได ้ 

ผมก็เลยจดัประเพณีน้ีข้ึนมา โดยท่ีการวิง่แหวกทะเลนั้น จะตอ้งตรงกบัเวลาหกโมงเชา้ ซ่ึงนํ้าตอ้ง 

แหง้และตอ้งใหต้รงกบัวนัอาทิตย ์ ถา้ถามวา่ทาํเดือนอื่นไดห้รือไม่ ก็ไดน้ะ แต่ท่ีเลือกเดือนมิถุนา 

เพราะวา่ เป็นช่วงกลางปีพอดี (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ประเพณีการวิ่งแหวกทะเล 

(ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือปี 2557) 

 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าทุนทางภูมิปัญญาวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์นั้นสืบ

ทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น ประเพณีท่ีพบบนเกาะพิทกัษ์นั้นเป็นประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีความสาํคญั และมี

ประเพณีท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัเกาะพิทกัษ์มากข้ึนอีกดว้ย และชาวบา้นทุกคนบนเกาะพิทกัษ์มี

ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและใหค้วามนบัถือ ซ่ึงเป็นความเช่ือส่วนบุคคล 
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2.4 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนท่ีชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากร

ทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ มีทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากร

สตัวน์ํ้ าทะเลก็อุดมสมบูรณ์ ส่วนทรัพยากรป่าไมก้็มีอยูบ่า้งบนภูเขาของเกาะพิทกัษ ์ซ่ึงบนภูเขานั้นมี

ตน้ไมห้ลายชนิดซ่ึงเป็นตน้ไมห้ายากในสมยัน้ีอีกดว้ย สาํหรับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น

ของเกาะพิทกัษ ์คือ หอยมือเสือ และปะการัง พบไดม้ากท่ีบริเวณรอบๆเกาะคราม 

 

ส่วนที่ 3 บทบาทของทุนทางสังคมต่อการจดัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การศึกษาของทุนทางสงัคมในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอประเด็นท่ี

เช่ือมโยงกบัทุนทางสงัคมท่ีคน้พบ ในเร่ืองบทบาทของทุนทางสงัคมต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์ ไดด้งัน้ี 

บาทบาทของทุนทางสังคมนั้นก่อให้เกิดกับประโยชน์กบัชุมชนในดา้นการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนนั้น จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 กิจกรรมดาํนํ้ าดูหอยมือเสือและปะการัง 

เกาะพิทกัษน์ั้นมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ นั้นก็คือ หอย

มือเสือ และปะการัง นกัท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือเพ่ือไปดาํนํ้ าดูปะการังและหอยมือเสือ ไดท่ี้บริเวณ

รอบเกาะครามซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากเกาะพิทกัษ์ บริเวณน้ีจะเต็มไปดว้ยแนวปะการังท่ีมีความสวยงาม

และหอยมือเสือ ท่ีเป็นทรัพยากรทางทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ โดยสามารถบอกความตอ้งการกบั

เจา้ของโฮมเสตยไ์ด ้โดยคิดอตัราค่าบริการในการเหมาเรือไปดูปะการังและหอยมือเสือ ในราคา 

700 บาท ต่อเรือหน่ึงลาํ 

 3.2 กิจกรรมไดหมึก 

เกาะพิทกัษ์มีสัตวน์ํ้ าทางทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และชาวบา้นท่ีน้ีส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพประมงพื้นบา้น ชาวบา้นมีความเช่ียวชาญในการทาํประมง นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ

กิจกรรมน้ีสามารถบอกความตอ้งการผา่นเจา้ของโฮมเสตยไ์ด ้โดยกิจกรรมไดหมึกนั้นค่าบริการอยู่
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ท่ี 700 บาทต่อเรือหน่ึงลาํ โดยกิจกรรมน้ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดป้ระสบการณ์ในการไดหมึก ไดเ้รียน           

รู้วิธีการไดหมึก เรียนรู้การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ จากชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพประมง  

3.3 กิจกรรมเดินชมรอบเกาะ 

 เกาะพิทักษ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีตั้ งอยู่ไม่ไกลจากฝ่ังมากนัก  ซ่ึง

นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาท่องเท่ียวไดโ้ดยใชเ้วลาการเดินทางมาท่ีเกาะไม่เกิน 15 นาที ชุมชนบา้น

เกาะพิทกัษมี์สภาพแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีวิถีชีวิตดั้งเดิม ชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ์ใชชี้วิตกนั

อย่างเรียบง่าย บนเกาะพิทกัษ์นั้นมีทรัพยากรป่าไมท่ี้น่าสนใจอยู่บนภูเขาของเกาะ นักท่องเท่ียว

สามารถเดินชมทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นได ้และมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทางเดินชมรอบเกาะ บน

เกาะพิทักษ์มีต้นไม้หลายชนิด และแต่และต้นก็จะมีติดช่ือบอกเพ่ือให้นักท่องเท่ียวไว้ศึกษา

ธรรมชาติบนเกาะ เม่ือนักท่องเท่ียวข้ึนไปถึงยอดของเกาะพิทกัษ์ซ่ึงเป็นจุดชมวิว นักท่องเท่ียว

สามารถมองเห็นไดร้อบเกาะพิทกัษ ์ซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีมีความสวยงาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 แสดงป้ายบอกเสน้ทางการเดินชมรอบเกาะ 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  
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ส่วนที่4 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การศึกษาทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์

มีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน 

ขั้นตอนการวางแผนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นขั้นตอนแรกท่ี         

มีความสาํคญั เป็นขั้นตอนท่ีทุกคนในชุมชนไดเ้ขา้มาประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

เป็นขั้นตอนกาํหนดแผนงานและการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน ดงัน้ี 

       4.1.1 กาํหนดแนวทางการดาํเนินกิจกรรม 

การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินกิจกรรม ชาวบา้นในชุมชนทุกคนจะเขา้

ร่วมการประชุมของหมู่บา้นทุกเดือน และในการประชุมแต่ละคร้ังทุกคนท่ีมีความคิดเห็นในเร่ือง

ต่างๆ สามารถเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมได ้เม่ือทุกคนไดเ้สนอแนวคิดต่างๆ ก็จะลงมือทาํแผน 

ปฏิบติัการดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทุกคนจะตอ้งนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว ผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

 จะมีการประชุมกนัทุกเดือน ในทุกวนัท่ี 29 ของเดือน ชาวบา้นทุกคนจะมาประชุมกนัและใน  

วนัท่ี 5 ของทุกเดือนจะเป็นการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น ทุกคนจะมีความ  กระตือรือร้นใน 

การมีส่วนร่วม ถา้ขอ้เสนอไหนท่ีเห็นวา่ดีกบัหมู่บา้น ทุกคนก็จะตกลงกบัขอ้เสนอ และถา้ใครมี 

ความคิดดีๆ ก็จะเสนอในท่ีประชุม บางคร้ังผูใ้หญ่ก็จะมีแผนงานเขา้ท่ีประชุม ใครเห็นดว้ยก็ตก 

ลง ถา้ใครไม่เห็นดว้ยก็สามารถคดัคา้นได ้เรา จะไม่โกรธกนัถา้หากมีการคดัคา้น (สมวาสนา  

ทิพยแ์สง, 2557) 

 

ทุกวนัท่ี 5 ของเดือนจะเป็นการประชุมคณะกรรมการของหมู่บา้น และทุกวนัท่ี 29 ของเดือน 

เป็นการประชุมหมู่บา้น มีอะไรก็เขา้ท่ีประชุม เวลามีแผนงานอะไรกจ็ะมาจากแนวคิดของชาว 

บา้นทุกคนบนเกาะทั้งหมด (อาํพล ธานีครุฑ, 2557) 

 

วนัท่ี 29 ของทุกเดือนจะเป็นการประชุมของหมู่บา้น แต่ละกลุ่มก็จะเขา้ร่วมประชุมกนั (สมควร  

เยน็บางสะพาน, 2557) 
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    4.1.2 การศึกษาดูงาน 

จากท่ีไดมี้การวางแผนถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ลว้ ชาวบา้นก็ได้

มีการตั้งกลุ่มต่างๆ เพ่ือช่วยกนัในการประสานงานของเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งง่ายข้ึน แต่เน่ืองจากคนใน

ชุมชนไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองของการดาํเนินกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผูน้าํชุมชนเลยจัด

การศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี ท่ีประสบความสาํเร็จในเร่ืองของการท่องเท่ียว เช่น เกาะสมุย จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี บ้านคีรีวง จังหวดันครศรีธรรมราช เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ถึง

วิธีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเม่ือกลบัมาจากการศึกษาดูงานแลว้ ก็จะทาํให้คน

ในชุมชนไดแ้นวความคิด หรือแรงบนัดาลใจต่างๆท่ี จะช่วยให้การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษน์ั้นประสบความสาํเร็จ 

4.2 ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการดาํเนินการปฏิบติักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีได้

วางแผนไวจ้ากขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนแรก ชุมชนบา้นเกาะพิทักษ์ไดด้าํเนินกิจกรรมการ    

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงัน้ี 

       4.2.1 จดัตั้งกลุ่มองคก์รต่างๆ 

จากท่ีไดว้างแผนของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และแผนพฒันาของ

หมู่บา้นแลว้ ชาวบา้นในชุมชนก็ไดต้ั้งกลุ่มต่างๆ ข้ึน ทั้งน้ีก็เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนักบั

สมาชิกภายในกลุ่ม และทุกคนในหมู่บา้น โดยกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนน้ี ใครท่ีมีความสนใจเร่ืองไหนก็จะ

เขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น 

       4.2.2 จดัตั้งประธานและคณะกรรมการ 

เ ม่ือจัดตั้ งก ลุ่มได้แล้ว  สมาชิกทุกคนในกลุ่มก็จะคัดเ ลือกประธาน                     

และคณะกรรมการของกลุ่ม โดยใชเ้สียงโหวตจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ท่ีตอ้งมีการตั้งประธาน

และคณะกรรมการก็เพ่ือให้คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และกระจายข่าวสารต่างๆ ให้กบัสมาชิกใน

กลุ่ม ส่วนมากประธานและคณะกรรมการของกลุ่มแต่ละกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะคดัเลือกจากผูท่ี้มี

ความรู้ ความสามารถและมีทกัษะในดา้นท่ีโดดเด่นของแต่ละกลุ่ม และเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใน

กลุ่ม และคนในหมู่บา้น 
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      4.2.3 จดัฝึกอบรม 

เม่ือไดป้ระธานและคณะกรรมการของกลุ่มแลว้ ทุกคนในกลุ่มจะใชร้ะบบ

การประชุมเพ่ือหาแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยตกลงกนัว่าในกลุ่มจะจดัฝึกอบรม

ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เช่น จดัฝึกอบรมวิธีการทาํปลา

เค็มฝังทราย การทาํโมบายจากเปลือกหอย การทาํผา้บา้ติก เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพ่ือให้สมาชิกสามารถ

สร้างงาน เพ่ิมรายได ้และ เพ่ือใหส้มาชิกในกลุ่ม มีความรู้  มีทกัษะท่ีสามารถนาํไปใชใ้นกิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ได ้การฝึกอบรมน้ี ยงัทาํให้ทุกคนไดมี้การพบปะ พูดคุย ทาํให้เกิดความ

สามคัคีกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชนอีกดว้ย 

       4.2.4 จดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

เพ่ือทาํให้ชุมชนเกาะพิทักษ์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลทั่วไป และเพ่ือเพ่ิม

รายได ้ซ่ึงคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงหลกั ถา้นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียว

ท่ีชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์มากข้ึน จะทาํให้ผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ทางการประมงสามารถนาํมาขาย

ให้แก่นักท่องเท่ียวได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อคา้คนกลาง เช่น อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป    

เช่น กะปิ กุง้แหง้ ปลาเค็ม เป็นตน้ 

       4.2.5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

พ้ืนท่ีชุมชนเกาะพิทกัษมี์ทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมีความโดดเด่น และยงัเป็น

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซ่ึงเหมาะแก่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการร่วมแรง

ร่วม  ใจของชาวบา้นในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ เพ่ือท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกาะพิทกัษ์นั้น

เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์บบย ัง่ยนื 
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ภาพท่ี 13 ป้ายหมู่บา้นเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

         

4.3 ขั้นตอนการรับผลประโยชน์ 

เม่ือไดด้าํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ลว้นั้น ทาํให้เกาะพิทกัษ์มีช่ือเสียง  

และมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจาํนวนเพิ่มข้ึน ผลจากการท่ีนกัท่องเท่ียวเขามามากข้ึนทาํให้

ชาวบา้นในชุมชนม่ีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนจากกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น รายไดจ้ากการขายของท่ีระลึก 

รายไดจ้ากการเขา้พกัโฮมเสตย ์รายไดจ้ากการขยายผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารทะเล เป็นตน้ นอกจาก

ชาวบา้นในกลุ่ม และในชุมชนจะไดรั้บผลประโยชน์ในรูปของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ ทุกคนก็ยงั

ไดรั้บผลประโยชน์จากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม คือ มีการพบปะ พูดคุย กนัมากข้ึนกว่าแต่

ก่อน มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัมากข้ึน และทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง เกิดความสามคัคีใน

ชุมชนมากข้ึน เพราะการดาํเนินกิจกรรมกรท่องเท่ียวน้ีทุถกคนในชุมชนไดใ้ห้ความช่วยเหลือ 

เก้ือกลู ซ่ึงกนัแหละกนั 
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4.4 ขั้นตอนการประเมนิผล 

ขั้นตอนการประเมินผลถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัอีกขั้นตอนหน่ึง เพราะจะทาํให้

ทราบถึงผลการดาํเนินกิจกรรมทั้งหมดนั้นว่าประสบผลสาํเร็จ หรือไม่ อยา่งไร โดยการประเมินผล

ของเกาะพิทกัษ ์มีวิธีการดงัน้ี  

  4.4.1 การประเมินจากปริมาณการขายสินคา้ หรือจาํนวนปริมาณยวดยานพาหนะท่ี

เขา้มายงัชุมชนเกาะพิทกัษ์ ก็เป็นการประเมินอีกวิธีหน่ึง การท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาทาํให้มี

การขยายทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเกาะพิทกัษ ์คือ ผลผลิตหรือผลิตภณัฑต่์างๆ รวมถึงสินคา้และ

ของท่ีระลึกสามารถขายไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน ทาํใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 

  4.4.2 โดยการสอบถาม การสมัภาษณ์หรือการจดัประชุมกบัคนในชุมชน หรือคน

ในชุมชนอาจใชก้ารพดูคุยโดยตรงกบันกัท่องเท่ียวเพื่อการติดตามการประเมินผล หากคนในชุมชน

มีการพบปะแลกเปล่ียนกบันกัท่องเท่ียวท่ีมากหนา้หลายตาเป็นประจาํ มีการเรียนรู้นิสยัใจคอแก่กนั

และกนัทาํให้มีการแลกเปล่ียนทางความคิดท่ีเก่ียวกับความพึงใจในการให้บริการต่างๆ และใน

ระดบัชุมชน ทาํให้มีการแลกเปล่ียนการทาํกิจกรรมระหว่างชุมชนในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ

จดัการการท่องเท่ียว การร่วมประชุมกบัคนในชุมชนเพ่ือนํามาซ่ึงแนวทางในการปรับปรุงการ

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

  4.4.3 ประเมินเก่ียวกบัสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาจาํนวน

มาก ทาํใหก้ารจดัการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน เพราะ

หากสภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมหรือถกูทาํลายจะเป็นผลทาํใหชุ้มชนเกาะพิทกัษห์มดความสนใจจาก

นกัท่องเท่ียว ดงันั้น ชุมชนควรร่วมมือกนัในการร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนเกาะพิทกัษ์

ใหมี้ความย ัง่ยนืและเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว 

       4.4.4 ประเมินผลโดยการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย จากทุกกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์การทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ทาํให้ทราบถึงผลกาํไร ผลขาดทุน เม่ือทราบแลว้ก็จะไดน้าํมา

ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงัน้ี 

 

เราจะทาํบญัชีรายรับรายจ่ายตลอด พอส้ินปีเราก็จะมีการแบ่งผลกาํไร เราจะดูวา่มีค่าใชจ่้ายเท่า 

ไหร่ และมีรายไดเ้ท่าไหร่ เงินปันผลก็จะใหก้บัสมาชิก และอีกส่วนก็จะเอาเขา้กองทุนหมู่บา้น  
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เพ่ือใชใ้นการพฒันาหมู่บา้น (อรอนงค ์เยน็บางสะพาง, 2557) 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แสดงท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น 

(ถ่ายภาพโดยผูว้ิจยั เม่ือปี 2557)  

  

ส่วนที่ 5 ปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกัในประเด็นของปัญหาท่ีพบในการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์พบว่า ปัญหาหลกัมีอยู ่2 ประการ ดงัน้ี 

5.1 ปัญหาในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ยงัขาดการประชา 

สัมพนัธ์ท่ีดีในเร่ืองของแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาเท่ียวจะรู้จกัเกาะพิทักษ ์

เพราะการบอกปากต่อปากว่ามีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอ์ยู่ท่ีน้ี ส่วนการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ

ต่างๆ ยงัไม่ค่อยมี เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์ เป็นตน้  

5.2 ปัญหาขยะมูลฝอย เม่ือมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวท่ีเกาะพิทกัษ์มากข้ึน ปัญหาท่ี

ตามมา ก็คือ การเพ่ิมข้ึนของยะมลูฝอย ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ยงัไม่ค่อยมีการบริหารจดัการท่ีดีใน
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เร่ืองขยะมลูฝอย เน่ืองดว้ยเป็นชุมชนท่ีอยู่บนเกาะ การนาํขยะไปท้ิงก็จะตอ้งท้ิงท่ีท้ิงขยะบนเกาะ

เท่านั้น การเคล่ือนยา้ยขยะไปท่ีบนฝ่ังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้่าชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ เป็นชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมท่ี

หลากหลาย ไดแ้ก่ มีผูน้าํท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีกลุ่มองค์กรต่างๆท่ีคอยช่วยเหลือกนัในชุมชน 

มีภูมิปัญญาและวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่นเป็นเวลานาน และมีทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษส์ามารถนาํเอาทุนทางสงัคมนั้นมาใชใ้นการจดักิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนนั้น เป็นไปโดยท่ีสมาชิก

ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม ทาํให้ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์นั้นสามารถพฒันาชุมชนได้โดยการ

พ่ึงตนเองและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 



 
 

62 
 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บา้น

เกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์ชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ไม่จาํกดัเพศ อาย ุ

โดยบทน้ีเป็นการอธิบายถึงบทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยการนาํข้อมูล

ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี มาประมวลความรู้ และไดน้าํเสนอผลการศึกษาในประเด็น สภาพ

ทั่วไปของชุมชน ทุนทางสังคมของชุมชน และบทบาทของทุนทางสังคมต่อการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา 

บา้นเกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ประกอบดว้ยทุนทางสังคมท่ีมี

ความสาํคญัทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ทุนมนุษย ์2) ทุนสถาบนัองค์กร 3) ทุนภูมิปัญญาวฒันธรรม 4) ทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย

สามารถสรุปผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ทุนทางสังคมที่พบในชุมชนบ้านเกาะพทิักษ์ 

 1. ทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษยท่ี์มีความสาํคญัในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษน้ี์ ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนท่ีเป็นทางการ   

คือ ผูใ้หญ่อาํพล ธานีครุฑ ผูใ้หญ่อาํพลไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นจากการเลือก

ของคนในชุมชน ผูใ้หญ่มีแนวคิดท่ีพฒันาและอนุรักษเ์กาะพิทกัษใ์หท้รัพยากรบนเกาะมีความอุดม
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สมบูรณ์ พฒันาใหเ้กาะพิทกัษ์เป็นชุมชนท่ีสามารถพ่ึงหาตนเองได ้และเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัชาวบา้น

บนเกาะพิทกัษ ์ผูใ้หญ่เป็นผูน้าํท่ีมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการพฒันาเกาะพิทกัษ์อย่างจริงจงัตลอดมา 

จึงทาํใหชุ้มชนเกาะพิทกัษมี์การพฒันาท่ีดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั จากการท่ีชุมชนไดรั้บการคดัเลือกให้

เป็น หมู่บ้านอนุรักษ์ชายฝ่ังทะเลดีเด่น ปี2545 และผูใ้หญ่บ้านยงัได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผูใ้หญ่บา้นดีเด่น อนัดบั 2 ของจงัหวดัชุมพร ในปี 2548 อีกทั้งยงัทาํให้เกาะพิทกัษ์มีช่ือเสียงในดา้น

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ทาํใหช้าวบา้นบนเกาะพิทกัษมี์รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

การท่ีชุมชนมีทุนทางมนุษยท่ี์มีทั้งผูน้าํท่ีมีมีจิตอาสา มีความรู้ มีความรับผิดชอบ 

และทุกคนในชุมชน มีความรักต่อชุมชนบา้นเกิด มีความสามคัคีร่วมกนั จะช่วยให้ชุมชนนั้นมีการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง 

2. ทุนสถาบันองค์กร 

ทุนทางสถาบนั/องคก์ร/กลุ่มต่างในชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์เป็นการรวมกลุ่มกนัของ

ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนบา้นใกลเ้คียง เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และรับผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม

ดว้ยกัน ซ่ึงกลุ่มต่างๆท่ีปรากฏบนชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ ท่ีมีความโดดเด่น มีอยู่ดว้ยกัน 4 กลุ่ม   

ดงัน้ี       

      2.1 กลุ่มกลุ่มแปรรูปอาหารทะเล จดัตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นกลุ่มแปรรูปสัตวน์ํ้ า เพ่ือเพ่ิม

มลูค่าใหก้บัสตัวน์ํ้ าท่ีชาวบา้นหาได ้เช่น ผลิตปลาทูตม้เค็มกระป๋อง ปลาหมึกหวานกระป๋อง ปลา

เค็ม ปลาหมึกแหง้ ปลาสามรส กะปิ เป็นตน้ ซ่ึงปลาทูตม้หวานอดักระป๋องเป็นสินคา้ OTOP ของ

หมู่บา้นอีกดว้ย นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัผลิตสินคา้ของชาํร่วยจากเปลือกหอย มาเพ่ิมมูลค่าเพ่ือสร้าง

รายได ้ 

      2.2 กลุ่มโฮมเสตย ์จุดเร่ิมตน้ของโฮมเสตยก์็เพ่ือหารายไดเ้สริมให้กบัชาวบา้นบน          

เกาะพิทกัษ์ และเพ่ือพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีช่ือเสียง โดยปัจจุบนักลุ่ม

โฮมเสตยมี์ทั้งหมด 20 หลงัคาเรือน และเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบ้านบนเกาะพิทักษ ์     

มากท่ีสุด   

       2.3 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร กลุ่มอนุรักษ์น้ี ถือว่ามีความสาํคญั กลุ่มอนุรักษ์จดัตั้ง 

ข้ึนเพ่ือ อนุรักษ์ทรัพยากรบนเกาะไวใ้ห้มีใชอ้ย่างไม่หมดส้ิน ถา้หากชาวบ้านบนเกาะพิทกัษ์ใช้
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ทรัพยากรอย่างเดียว โดยท่ีไม่มีการอนุรักษ์ ก็จะทาํให้ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญับนเกาะนั้น

หมดไป ซ่ึงเม่ือทรัพยากรหมดส้ินก็จะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเกาะพิทกัษอ์ยา่งมาก  

      2.4 กลุ่มประมงพ้ืนบา้น กลุ่มประมงเป็นกลุ่มดั้งเดิมของชุมชนเกาะพิทกัษ์ เน่ือง 

จากชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ์ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ เป็นประมงชายฝ่ัง กลุ่มประมง

จดัตั้งข้ึนเพ่ือใหช้าวบา้นยงัคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่ใหเ้ลือนหายไป  

กลุ่มต่างๆของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษจ์ะมีประธาน และคณะกรรมการของกลุ่ม ส่ิงท่ี

เหมือนกันทุกกลุ่มนั้น คือสมาชิกภายในกลุ่มจะคัดเลือกคณะกรรมการกันเอง โดยใช้วิธีการ

โหวตเสียงขา้งมาก และรายได้จากการดาํเนินงานของทุกกลุ่มจะตอ้งหักอตัราร้อยละ 3 เพ่ือเข้า

กองทุนหมู่บา้น โดยกลุ่มต่างๆบนเกาะพิทกัษน์ั้นสามารถท่ีจะสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนเกาะพิทกัษ์

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3. ทุนภูมปัิญญาวฒันธรรม 

ทุนทางดา้นภูมิปัญญาวฒันธรรมของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ท่ีคน้พบ คือ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในเร่ืองของการทาํลอบดกัปลาหมึก ซ่ึงชาวบา้นมีความรู้ความสามารถในการทาํลอบดัก

ปลาหมึกเป็นอยา่งดี โดยวิธีการทาํลอบดกัปลาหมึกชาวบา้นไดเ้รียนรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่น

ก่อนๆ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการทาํปลาเค็มฝังทราย ซ่ึงปลาเค็มฝังทรายจะเป็นสูตรเฉพาะของ

ชาวบา้นเป็นการแปรรูปผลิตภณัฑข์องชาวบา้น แต่หากมีใครตอ้งการเรียนรู้สูตรชาวบา้นก็จะสอน

ให ้ไม่มีการคิดเงินแต่อยา่งใด 

ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษมี์ 3 ประเพณี ดงัน้ี  

3.1 ประเพณีสวดหาด ประเพณีสวดหาดเป็นประเพณีท่ีทาํกนัในช่วงเดือนกนัยายน

ของทุกปี ซ่ึงมีความเช่ือกันว่าประเพณีน้ีเป็นการขอขมาแม่นางเชิงกระ และ พ่อขุนทะเล โดย

ชาวบา้นจะป้ันหุ่นของคนในครอบครัว ตดัเลบ็มือ ตดัผม ใส่ลงไปในหุ่น และนาํหุ่นไป 

3.2 ประเพณีการวิ่งแหวกทะเล ซ่ึงเป็นการวิ่งจากท่าเรือไปยงัเกาะพิทกัษ์ จดัในช่วง

เดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ไม่สามารถกาํหนดวนัได ้แน่นอน เพราะการวิ่งแหวกทะเลจะตอ้งให้

ตรงกับช่วงเวลาหกโมงเช้าท่ีนํ้ าทะเลแห้ง ในวนัอาทิตย  ์โดยท่ีชาวบ้านจะใช้วิธีการดูข้างข้ึน 

ขา้งแรม ในการกาํหนดวนัท่ีของการจดัวิ่งแหวกทะเล ซ่ึงการวิ่งแหวกทะเลนั้นมีนักท่องเท่ียวให้

ความสนใจเป็นจาํนวนมาก 
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3.3 ประเพณีวิธีไหวเ้รือ ซ่ึงเป็นการไหวแ้ม่ยา่นางเรือ เพราะดว้ยอาชีพส่วนใหญ่ของ

ชาวบ้านบนเกาะพิทกัษ์จะประกอบอาชีพประมง การไหวแ้ม่ย่านางเรือก่อนออกทาํประมงนั้น     

ถือเป็นการไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีช่วยคุม้ครองใหพ้น้จากอนัตรายในขณะประกอบอาชีพ 

ค่านิยมและความเช่ือของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์นั้น ชาวบา้นทุกคนจะนับถือพ่อตา

เกาะพิทกัษ์ พ่อตาเกาะพิทกัษ์เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคอยคุม้ครองปกป้องเกาะพิทกัษ์ให้รอดพน้ จาก

อนัตรายทั้งปวง พ่อตาเกาะพิทกัษเ์ป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ ์ซ่ึงเป็นความเช่ือ

ส่วนบุคคล แต่ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ทุกคนมีค่านิยมและความเช่ือในเร่ืองน้ี

เหมือนกนั 

 4. ทุนทรัพยากรธรรมชาต ิ

บนเกาะพิทักษ์มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรทางทะเล 

ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรทางทะเลท่ีมีความสาํคญัและโดดเด่น ก็คือ 

 4.1 หอยมือเสือ ซ่ึงหอยมือเสือจะพบไดบ้ริเวณแนวปะการังรอบๆ เกาะคราม หอย

มือเสือท่ีเกาะพิทกัษน์ั้นยงัมีความอุดมสมบูรณ์อยูม่าก เน่ืองมาจากท่ีเกาะพิทกัษน์ั้นเป็นศนูยอ์นุรักษ์

หอยมือเสือ ทาํใหช้าวบา้นท่ีชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์นั้นตระหนักถึงความสาํคญัของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติท่ีมีอยูบ่ริเวณเกาะพิทกัษ ์

 4.2 ปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง เป็นตน้ ปะการังจะพบไดบ้ริเวณ

เกาะครามเช่นกนั แนวปะการังท่ีน้ียงัมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก เพราะไดรั้บการอนุรักษเ์ป็น

อยา่งดีจากชาวบา้นบนเกาะพิทกัษเ์ช่นกนั  

นอกจากน้ียงัมีทรัพยากรสตัวน์ํ้ าทะเล เช่น ปลา ปู หอยเจาะ และกุง้ ท่ีพบไดบ้ริเวณ

เกาะพิทกัษอี์กดว้ย เน่ืองจากทะเลท่ีเกาะพิทกัษ์มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นทุกคนท่ีเกาะพิทกัษ์

รู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า ทั้งยงัช่วยกนัอนุรักษส์ตัวน์ํ้ าทางทะเล ท่ีเป็นสตัวท์างเศรษฐกิจท่ี

ชาวบา้นไวใ้ชห้าเล้ียงชีพ ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ไม่หมดไป ส่วนทรัพยากรป่าไมบ้นเกาะพิทกัษ์ก็มี

ความหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์เช่นกนั  

ส่วนที่ 2 บทบาทของทุนทางสังคมในแง่ของการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ 

 ทุนทางสังคมทั้ง 4 ด้านนั้ น มีความสัมพนัธ์ ช่วยส่งเสริมกัน ในการจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์โดยทุนแต่ละดา้นนั้น มีบทบาท ดงัน้ี  



66 
 

 

 ผูน้าํของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์หรือ ผูใ้หญ่บา้นนั้นเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัในการ

ทาํให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยท่ีผูน้ ํานั้นไดเ้ล็งเห็นถึงจุดเด่นของเกาะพิทักษ ์           

ว่ามีอะไรบา้ง ไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ลกัษณะทางกายภาพของ

เกาะพิทกัษ ์มาจดัเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องเกาะ เช่น กิจกรรมดาํนํ้ าดูแนวปะการัง 

ดูหอยมือเสือ กิจกรรมตกปลา กิจกรรมไดหมึก เป็นตน้ และนอกจากน้ียงัมีโฮมเสตยไ์วร้องรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชมเกาะพิทกัษ์ ซ่ึงการพกัโฮมเสตยน์ั้นจะทาํให้นักท่องเท่ียวไดม้องเห็น 

และเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ ์เม่ือนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาสมัผสัเกาะพิทกัษ์

ก็จะทาํให้ชาวบ้านมีรายได้ท่ีเกิดจากการเข้าพกัโฮมเสตย  ์และรายได้จากการซ้ือขายผลิตภัณฑ ์   

แปรรูปอาหารทะเลต่างๆ ท่ีเป็นสูตรภูมิปัญญาของชาวบา้นเกาะพิทกัษ์  อีกทั้งผูน้าํของชุมชนยงัดึง

ลกัษณะทางกายภาพของเกาะพิทกัษ ์ท่ีเป็นเกาะขนาดไม่ใหญ่มาก อยูใ่กลก้บัชายฝ่ังบนบก นํ้ าทะเล

ไม่ลึกมาก และจะมีช่วงท่ีนํ้ าทะเลลดเห็นหาดทรายสามารถเดินขา้มไปมาได ้จึงไดน้าํเอาขอ้ดีตรงน้ี

มาจดักิจกรรมวิ่งแหวกทะเลของเกาะพิทกัษ์ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวรู้จกัเกาะพิทกัษ์ และทาํให้เกาะ

พิทกัษมี์ช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

ส่วนที่ 3 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  ชาวบ้านบนเกาะพิทักษ์ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษด์งัน้ี 

 1. ขั้นตอนการวางแผน  

     วนัท่ี 29 ของทุกเดือน จะมีการประชุมหมู่บา้น โดยท่ีชาวบา้นทุกคนจะเข้าร่วม

ประชุม ในการประชุมน้ีจะมีการนําเสนอแผนงานต่างๆของหมู่บ้าน ให้ทุกคนได้ร่วมกัน

แลกเปล่ียนความคิดเห็นของแผนงานต่างๆ รวมถึงแผนพฒันาหมู่บา้น แผนของกลุ่มกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 2. ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม  

     เม่ือไดมี้การตกลงกนัตามแผนงานขา้งตน้แลว้ ชาวบา้นทุกคนจะมีการปฏิบติัตาม

แผนงานท่ีได้ตั้ งไวอ้ย่างเคร่งครัด และจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเร่ิมท่ีการจัดตั้งประธาน 

คณะกรรมการของแต่ละกิจกรรม ทั้งน้ีก็เพ่ือใหเ้ป็นตวัแทนของสมาชิกทุกคน จากนั้นทุกคนกจ็ะเขา้

ร่วมกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้มีการจดัฝึกอบรมให้กบัชาวบา้น เม่ือฝึกอบรบจนชาวบา้นมีความรู้ 
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และทกัษะในเร่ืองนั้นๆแลว้ ก็ดาํเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้ชุมชนบา้น

เกาะพิทกัษ์เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว และชาวบา้นในชุมชนยงัมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 3. ขั้นตอนการรับผลประโยชน์  

     หลงัจากท่ีไดจ้ดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ต่างๆ ท่ีไดมี้การวางแผนไว ้มาอย่าง

ต่อเน่ือง ทําให้นักท่องเท่ียวรู้จักและเข้ามาสัมผสัเกาะพิทักษ์มากข้ึน ทุกคนในชุมชนได้รับ

ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน และในเร่ืองของการไดพ้บปะพูดคุยกนั

มากข้ึนของชาวบา้นบนเกาะพิทกัษ ์เน่ืองมาจากทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมกนัทุกเดือน 

 4. ขั้นตอนการประเมนิผล  

     ในการดาํเนินกิจกรรมนั้น จะมีการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย และเม่ือถึงส้ินปีก็จะมีการ

แบ่งผลกาํไรท่ีได ้และยงัมีวิธีการประเมินผลโดยการให้ชาวบา้นร่วมพูดคุยกบันักท่องเท่ียวว่าใน

การเขา้มาท่องเท่ียวท่ีชุมชนบา้นเกาะพิทกัษน์ั้นนกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจมากนอ้ยเพียงใด และ

เม่ือถึงวนัประชุมของหมู่บา้น ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมก็จะเสนอความคิดเห็นกนัถึงวิธีการท่ีจะพฒันาการ

ท่องเท่ียวให้ดีข้ึน รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะนําไปปรับปรุงแกไ้ขและ

พฒันาต่อไป 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ทุนทางสงัคมกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผูว้ิจยัสามารถ

อภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 

 ทุนทางสงัคม คือ ส่ิงท่ีดี ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ประกอบดว้ย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร

บุคคล หรือ ปราชญช์าวบา้น เครือข่ายการรวมตวักนัในรูปแบบต่างๆ ทุนทางสังคมมีลกัษณะเป็น

สินคา้สาธารณะ เป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมทางสังคม สถาบนัพระปกเกลา้ (2554: 7) ทั้งน้ี

ชุมชนบ้านเกาะพิทกัษ์มีทุนทางสังคมท่ีมีลกัษณะเด่นท่ีมีอยู่ในชุมชน ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคลท่ีมี

ความสาํคญักบัชุมชน คือ ผูน้าํของชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ คือ สตัวท์ะเล หอยมือเสือ และปะการัง ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษย์งัมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม

องคก์รเพ่ือช่วยสร้างงานและเพิ่มรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในชุมชนเกาะพิทกัษอี์กดว้ย 
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 ทุนทางสังคมของเกาะพิทกัษ์ทั้ง 4 ดา้นนั้น คือ ทุนมนุษย ์ทุนสถาบนัองค์กร ทุนภูมิ

ปัญญาวฒันธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกนั และทุนในแต่ละดา้น

นั้นมีบทบาทต่อการพฒันาชุมชนบา้นเกาะพิทักษ์ให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของ ณัฐชยา ผิวเงิน (2554) ศึกษาเร่ือง บทบาททุนทางสังคมในการพฒันาชุมชนบา้น

ปลาคลา้ว ตาํบลปลาคลา้ว อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่า ทุนทางสังคมท่ีมีบทบาทสาํคญั 

ในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ ทุนทางสังคมในรูปแบบของทรัพยากรมนุษย ์ กลุ่ม/องค์กรในชุมชน      

ทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการบริหารจดัการชุมชน

ร่วมกนั  เกิดเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนชุมชน และพฒันาชุมชนในดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติของชุมชน คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

 และชุมชนบา้นเกาะพิทกัษย์งัสามารถนาํเอาทุนทางสงัคมของบา้นเกาะพิทกัษท่ี์มีความ 

โดดเด่น มาใช้ในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย           

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อาทิตย ์บุดดาดวง (2554) ศึกษาเร่ือง ความสามารถในการนาํทุน

ทางสงัคมออกมาใชข้องชุมชนบา้นบางไพร อาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า ชุมชน

บา้นบางไพร มีการนาํทุนทางสงัคมไปใชใ้น 3 ระดบั คือ 1)ระดบัเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและ   

ครอบครัวของตนเอง 2)ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ 

และ 3)กลุ่มหรือเครือข่ายการพฒันาชุมชนโดยรวม 

 นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์มีการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์โดยท่ีชาวบา้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยมีขั้นตอนในการมีส่วนร่วม

ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นตอนการวางแผน  

 2. ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม  

 3. ขั้นตอนการรับผลประโยชน์  

 4. ขั้นตอนการประเมินผล   

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปาริชาติ วลยัเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543: 198-199) ว่า การมีส่วนร่วม

มีลกัษณะ ดงัน้ี การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในกระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน 
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การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะตอ้ง

มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

1.1 จากการศึกษาพบว่า ควรพฒันาทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นชุมชนใหดี้มากข้ึนกว่าเดิม 

เพราะเม่ือเวลาผา่นไปทุนบางอยา่งท่ีมีอยูใ่นชุมชนอาจเลือนหายไปได ้ทั้งน้ีก็เพ่ือใหชุ้มชนบา้นเกาะ

พิทกัษส์ามารถท่ีจะใชทุ้นทางสงัคมท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1.2 จากการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงเป็นจุดเด่นของชุมชนบา้นเกาะ

พิทักษ์ ทางชุมชนบา้นเกาะพิทักษ์ควรจัดทาํการประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ

กิจกรรมต่างๆ ให้มากข้ึน โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

ออนไลน์ เป็นตน้ เพ่ือช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัเกาะพิทกัษเ์พ่ิมมากข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมท่ีมีบทบาทต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์ในพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือจะไดน้าํผลการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

2.2 ควรศึกษาทุนทางสังคมท่ีเจาะลึกในแต่ละดา้นของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ์ เพ่ือ   

ท่ีจะไดท้ราบผลการศึกษาและนาํไปพฒันาชุมชนต่อไป 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. นาย อาํพล ธานีครุฑ   ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้านเกาะพิทักษ ์

     ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน 

     จงัหวดัชุมพร 

2. นาง สมวาสนา ทิพยแ์สง   คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้าน

     เกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงั

     สวน จงัหวดัชุมพร 

3. นาง อรอนงค ์เยน็บางสะพาน  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้าน

     เกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงั

     สวน จงัหวดัชุมพร 

4. นาย สมควร เยน็บางสะพาน  คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้าน

     เกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงั

     สวน จงัหวดัชุมพร 

5. นาง พรศรี รัตนราช   คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 บ้าน

     เกาะพิทกัษ์ ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงั

     สวน จงัหวดัชุมพร 
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แนวคาํถามที่ใช้ในการณ์สัมภาษณ์ 

เร่ือง ทุนทางสังคมกบัการจดัการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ กรณศึีกษา บ้านเกาะพทิักษ์  

ตาํบลบางนํา้จดื อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

(สําหรับผู้ให้ข้อมูลหลกั) 

 

คําชี้แจง การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาทางวิชาการ ผลการศึกษาจึงไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ห้ขอ้มูล   

แต่อยา่งใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมในอนาคต จึงขอให้ท่านกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตาม 

ความเห็นของท่าน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการนาขอ้มลูไปใชใ้นการพฒันาต่อไป  

การสมัภาษณ์ โดยแบ่งขอ้มลูออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์  

ตอนท่ี 2 ขอ้มลูพ้ืนฐานของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร  

ตอนท่ี 3 ทุนทางสงัคมของชุมชนบา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 

ตอนท่ี 4 บทบาทของทุนทางสงัคมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 

 

ตอนที่ 1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 1.1 ช่ือ - สกุล 

 1.2 เพศ 

 1.3 อาย ุ

 1.3 อาชีพ 

 1.4 ตาํแหน่ง บทบาท หนา้ท่ีในชุมชน 

  

 

สมัภาษณ์ วนัท่ี............. เดือน................ ปี................. 
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ตอนที่ 2. ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน 

 2.1 ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

 2.2 สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชุมชน 

 2.3 ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนเป็นไปในลกัษณะใด 

 2.4 หากเกิดปัญหาในชุมชนท่านมีวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

  

ตอนที่ 3. ข้อมูลทุนทางสังคมของชุมชน 

 3.1 ทุนมนุษย ์เช่น ผูน้าํ บุคคลท่ีมีองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ มีนํ้ าใจ 

เอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชน ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ ท่านคิดวา่ในชุมชนน้ีมีทุนมนุษยอ์ยูม่ากนอ้ย

เพียงใด อยา่งไร 

 3.2 ทุนสถาบนั เช่น กลุ่มองคก์รต่างๆ กลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน มีอะไรบา้ง  

 3.3 ทุนภูมิปัญญาวฒันธรรม เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จารีตประเพณีทอ้งถ่ิน ค่านิยม ความ

เช่ือถือในชุมชน มีอะไรบา้ง 

 3.4 ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา นํ้า ผลผลิตทางการเกษตร นํ้าตก ทะเล สตัว์

ต่างๆ เป็นตน้ มีอะไรบา้ง 

 

ตอนที่ 4. บทบาทของทุนทางสังคม 

 จากทุนทางสงัคมดงักล่าว ท่านคิดว่าทุนในแต่ละดา้น มีทุนอะไรท่ีเป็นจุดเด่นท่ีสุด ท่ีมี

บทบาทมากท่ีสุดในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน 

 

ตอนที่ 5. การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 5.1 ขั้นตอนการวางแผน 

  5.1.1 ท่านมีส่วนร่วมอยา่ไรบา้งในการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

  5.1.2 แผนการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

  5.1.3 ใครเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสาํคญัในการเร่ืองการวางแผนการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ ์



79 

  5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านพบ 

  5.1.5 ขอ้เสนอแนะ 

 5.2 ขั้นตอนการดาํเนนิกจิกรรม 

  5.2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

อยา่งไรบา้ง 

  5.2.2 มีขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งไรบา้ง 

  5.2.3 ความร่วมมือของคนในชุมชนกบัการดาํเนินกิจกรรมเป็นอยา่งไร 

  5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านพบ 

  5.2.5 ขอ้เสนอแนะ 

 5.3 ขั้นตอนการรับผลประโยชน์ 

  5.3.1 ท่านไดรั้บผลประโยชน์อยา่งไรบา้งในการมีส่วนร่วมการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 5.4 ขั้นตอนการประเมนิผล 

  5.4.1 ท่านมีส่วนร่วมอยา่งไรในการติดตามประเมินผลของกิจกรรมการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชน 

  5.4.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านพบ 

  5.4.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

 

 



80 
 

ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวชลดา บุญอยู ่

ท่ีอยู ่ 63/3 หมู่ท่ี 3 ตาํบลทะเลทรัพย ์อาํเภอปะทิว จงัวดัชุมพร 

 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2551    สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. 2555  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

  สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

   สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

พ.ศ. 2555   ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวิทยาลยั  

   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

