
(จังหวัดกระบี่)

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สกสว. www.tsri.or.th



คำนำ 
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การพัฒนาการทองเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี ่

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกกำลังพัฒนาที่การทองเที่ยวเปนสินคาสำคัญที่นำเขาเงินตราตางประเทศมา 

ตั้งแตอดีต ดวยเปนประเทศที่มีศักยภาพทางดานทรัพยากรการทองเที่ยวและความพรอมดานการบริการ มีจุดเดน     

ดานความหลากหลายของทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จากการจัดประชุมกลุมยอยของกลุมผูมีสวนได

เสียทางการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ พบวาผูมีสวนไดเสียตองการเนนพัฒนาการขายผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่มี 

คุณภาพสูงในจังหวัดกระบี่ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรจังหวัดกระบี่ดวย นั่นคือ การเปนเมืองทองเที่ยว 

คุณภาพระดับนานาชาติ แหลงเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมนาอยู การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจึงมุงเนนใหเปน      

แมแบบทางการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ กลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตางเห็นสอดคลองกันวาควรเนนพัฒนาการขาย ผลิต

ภัณฑทางการทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง โดยเนนในเรื่องธุรกิจการทองเที่ยวสีเขียว และการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับ สิ่ง

แวดลอมจึงเขามามีบทบาท แผนงานวิจัยการพัฒนาการทองเที่ยวสีเขียวจังหวัดกระบี่จึงมีจุดมุงหมายเพื่อผลักดัน และ

ขับเคลื่อนปฏิญญากระบี่ เพื่อนำการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ไปสูเปาหมายการเปนเมืองทองเที่ยวสีเขียวที่ดึงดูด นัก       

ทองเที่ยวคุณภาพ  

การศึกษาในแผนงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ 

ประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก การพัฒนาเมืองตนแบบการทองเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ โดยอาศัยแนวคิด 

เมืองนาอยู การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวสีเขียวจังหวัดกระบี่ และการพัฒนาตราสินคาการทองเที่ยวสีเขียวในจังหวัด

กระบี่ แผนงานวิจัยนี้เนนการบูรณการโครงการวิจัยที่ศึกษาจากภาครัฐและภาคสังคมในจังหวัดกระบี่ ธุรกิจทองเที่ยว

ในจังหวัดกระบี ่ และนักทองเที ่ยวที ่เดินทางมาทองเที ่ยวในจังหวัดกระบี ่ โดยในการสังเคราะหผลการวิจัย            

แผนงานวิจัยได ดำเนินการจัดประชุมรวมกับผูที่มีสวนไดเสียเพือ่ตรวจสอบขอมูลและรวมกำหนดทิศทางในการพัฒนา   

 

ผลการวิจัยพบวา การขับเคลื่อนเมืองทองเที่ยวสีเขียวตองอาศัยองคประกอบที่เก่ียวของและมีความเชื่อมโยง 

กัน โดยภาพรวมนั้นองคประกอบที่เกี ่ยวของ ประกอบดวย การกำหนดนโยบายและกลยุทธการขับเคลื่อนเมือง         

ทองเที่ยวสีเขียวของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาชุมชนการทองเที่ยวสีเขียวตนแบบของจังหวัดกระบี่ การจัดการธุรกิจ    

ทองเที่ยวสีเขียว และการกระตุนใหนักทองเที่ยวมีการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ การสรางวัฒนธรรมสีเขียวให 

เกิดข้ึนในจังหวัดกระบี่ เนื่องจากนักทองเที่ยวคือจุดเร่ิมตนของการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่อาจจะสงผล 

ตอความตองการใชพลังงานและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดวยเหตุนี้ หากจังหวัดกระบี่สามารถสรางวัฒนธรรม        

สีเขียว ที่ทำใหทุกภาคสวนในจังหวัดกระบี่ใหความสำคัญกับกิจกรรมและวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการใช

พลังงาน จะเปนแนวทางที่สำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สูการเปนเมืองทองเทีย่วสีเขียวตอไป   

งานวิจัยนี้แนะนำ หลักการ 5+5 Rs ในการขับเคลื่อนชุมชนทองเที่ยวสีเขียวตนแบบ และธุรกิจทองเที่ยว

สีเขียวของจังหวัดกระบี่ รวมถึงแนวคิด Double CSR เพื่อสรางเครือขายแหงความรับผิดชอบ โดยแนวทางใน

การพัฒนาการทองเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกระบี่ หนวยงานที่เกี่ยวของตองวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การเพื่อสรางการรับรูกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนสวนที่อยูในจังหวัดกระบี่และนักทองเที่ยวใหรับรูและเขาใจตอ    

ภาพลักษณของจังหวัดกระบี่ในดานการเปนเมืองทองเที่ยวสีเขียว ซึ่งจะเปนการมุงตลาดนักทองเที่ยวเปาหมาย       

กลุมคุณภาพที่ให ความสำคัญกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ควรมีการรวมเกณฑหรือแนวทางมาตรฐานการดำเนินการ   



ทองเที่ยวสีเขียว จังหวัดกระบี่ใหไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมของจังหวัดกระบี่ การวางแผนนโยบายแบบองครวม 

และการจัดการ ความรูที่เก่ียวของกับการดำเนินการวิถีชีวิตสีเขียวใหกับทุกภาคสวนในจังหวัดกระบี่ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองตนแบบทางดานการทองเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปทางสภาพแวดลอมและทางดานนโยบายเกี่ยวกับเมืองทองเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกระบี่ 

รวมถึงการศึกษาความพรอมทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและทัศนคติของพลเมืองในจังหวัดกระบี่ตอการเปนเมือง      

นาอยูอันจะนำไปสูการประยุกตใชผลการศึกษาวิจัยในเชิงนโยบายและการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ผานขอเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาเมืองตนแบบทางดานการทองเที่ยวสีเขียว โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก         

กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในจังหวัดกระบี่จำนวน 425 ครัวเรือน รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมกลุม   

ยอยกับกลุมผูนำ ชุมชน องคกรภาครัฐ และตวัแทนองคกรทางการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่   

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยชี้วดัความเปนเมืองทองเที่ยวสีเขียวซึ่งสวนหนึงประยุกตมาจากกรอบมาตรฐานเมือง 

ทองเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ASEAN Clean Tourist City Standard) บงชี้ถึงความสำคัญของการจัดการดานความ 

สะอาด สภาพแวดลอมของเมือง และนโยบายการวางผังเมือง ซึ่งสำนักงานจังหวัดกระบี่รวมทั้งเทศบาลที่บริหาร

จัดการพื้นที่มีนโยบายดานการเปนเมืองทองเที่ยวสีเขียว (Krabi Go Green) ที่ชัดเจนและเปนนโยบายที่สำคัญของ

จังหวัดกระบี่ ไดจัดมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวสีเขียว การปลูกปาสี่มุมเมืองเพื่อสรางพื้นที่     

สีเขียวของ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ประชาชนจังหวัดกระบี่รอยละ 84.20 รับรูแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองนาอยู เพื่อ

รองรับการ ทองเที่ยวสีเขียวมากอนแลว สวนใหญมีทัศนคติในเชิงบวกตอการพัฒนาจังหวัดกระบี่ใหเปนเมืองทองเทีย่ว

สีเขียวที่นาอยู (Mean = 4.09) และตองการใหมีการพัฒนาใหเปนเมืองที่นาอยูในมุมมองของนักทองเที่ยว ใหเห็น     

วาคนกระบี่เปนคนนารักและมีน้ำใจ   

สำหรับแนวทางการพัฒนาเมืองตนแบบดานการทองเที ่ยวสีเขียวนั้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญให 

ความสำคัญกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน ผังเมือง ขยะ น้ำเสีย มากที่สุด โดย ‘ชุมชนทุงหยีเพ็ง’ ซึ่งมีฐานทรัพยากร 

ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถ่ิน ที่มีความพรอมในการขับเคลื่อนสูการเปนเมืองทองเที่ยวสีเขียวไดรับการ 

คัดเลือกใหเปนพื้นที่ชุมชนตนแบบ แนวทางหลัก ไดแก การรวมกลุมสมาชิก สงเสริมใหสมาชิกดำเนินชีวิตแบบ

พอเพียง และพึ่งพาตนเองลดการใชทรัพยากรจากภายนอกชุมชนหรือนอกเกาะลันตา ลดปริมาณการปลอยกาซ     

คารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมการขนสงสินคาหรือวัตถุดิบรวมกันพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวแบบเปนมิตรกับ    

สิ่งแวดลอม โครงการหนาบานนามอง ขณะที่แนวทางจัดการดานเศรษฐกิจนั้นควรพัฒนาชุมชนใหเปนครัวสีเขียวของ

เกาะลันตา ผลิตอาหารอินทรียและอาหารทะเลเพื่อรองรับการทองเที่ยวสีเขียวตอไป 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและ 

ดําเนินการธุรกิจสีเขียวของธุรกิจทองเที่ยว ศักยภาพตอการดําเนินการธุรกิจทองเที่ยวสีเขียว ขีดความสามารถในการ 

รองรับนักทองเที่ยวของธุรกิจโรงแรม พัฒนาแนวทางการพฒันาธุรกิจทองเทียวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ และพัฒนาคูมือ 

การดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยวสีเขียว โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ประกอบดวยธุรกิจ 

โรงแรม/ที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจรานอาหาร รวม 524 ตัวอยาง   

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงานธุรกิจสีเขียวโดยภาพรวม

อยู ในระดับมาก ทั้งนี้ธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีการดําเนินงานธุรกิจสีเขียวในหลายกิจกรรม สวนใหญปฏิบัติใน 



กิจกรรมหลัก ไดแก การจัดการขยะ การจัดการทรัพยากรน้ำ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การรวมมือกับ

ชุมชน และองคกรทองถ่ิน สวนกิจกรรมอ่ืน ๆ มีการปฏิบัติที่แตกตางกันไปตามแตลกัษณะของธุรกิจ ดานการวิเคราะห

ปจจัย ภายในและปจจัยภายนอกพบวาธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีโอกาสในการพัฒนาเพื่อใหเจริญเติบโตเปนธุร

กิจสี เขียวดวยจุดแข็งและโอกาสที่มี ขณะเดียวกันยังมีปญหาและอุปสรรคสําคัญคือ การขาดบุคลากร ขาดความรู 

ขาด เงินทุน ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ขาดความตระหนัก   

การวิจัยคร้ังนี้ไดสรุปแนวทางการพัฒนาออกเปน 2 แนวทาง คือ  

1 แนวทางการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวสีเขียวของภาครัฐ คือ การสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่องและ      

ตรงจุด ประชาสัมพันธ รณรงค สงเสริม ใหภาคธุรกิจ ตระหนักถึงผลกระทบของการดําเนินธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอม    

ตั้งคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชน จัดเวทีประชาคมใหภาคสวนตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทในการในการกําหนด

ทิศทาง เปาหมาย และวิธีการในการดําเนินงานสีเขียว สรางเครือขาย Cluster ผูประกอบการสีเขียว สนับสนุน

เทคโนโลยี และ การถายทอดความรู อํานวยความสะดวก การจูงใจธุรกิจ และการบังคับใชกฎหมาย   

2 แนวทาง ของภาคองคกรธุรกิจ คือ สรางผูประกอบการหรือผูบริหารหัวใจสีเขียว จัดโครงสรางคณะทํางาน

สีเขียวขององคกร วางแผนการดําเนินงานใหชัดเจน จัดลําดับความสําคัญของการทํากิจกรรมในธุรกิจสีเขียว จัดสรร 

งบประมาณ พัฒนาและจูงใจบุคลากร สรางวัฒนธรรมองคกรสีเขียว สรางสัญลักษณหรือเอกลักษณจดบันทึกสถิติ 

ศึกษาตัวอยางหรือตนแบบจากธุรกิจอื่น ใชหลักการตลาดสีเขียว สรางเครือขาย เขารับการตรวจประเมินตาม

มาตรฐาน สีเขียว  

ดานการศึกษาแนวทางการพัฒนาตราสินคาการทองเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

การรับรูเกี ่ยวกับภาพลักษณทางการทองเที ่ยวของจังหวัดกระบี่ในมุมมองของนักทองเที ่ยว การตระหนักถึง

ความสำคัญ ของการทองเที่ยวสีเขียวของนักทองเที่ยว กำหนดตำแหนงผลิตภัณฑและอัตลักษณทางการทองเที่ยวสี

เขียวของจังหวัด กระบี่ และพัฒนาคูมือการสรางตราสินคาสีเขียวของการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยเก็บรวบรวม     

ขอมูลจากผูที่เกี ่ยวของ กับการบริหารจัดการการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ และนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตาง

ประเทศ นอกจากนี้ยังคนหาการ ใหคุณคาของนักทองเที่ยวเพื่อนำมากำหนดตำแหนงผลิตภัณฑจากนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ   

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณทางการทองเที่ยวจังหวัด 

กระบี่ โดย 5 อันดับแรก พบวากลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยนึกถึงความสุขเปนลำดับแรก รองลงมาคือ 

เมือง นาอยู หาดทราย ความเปนมิตร และเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตามลำดับ ขณะที่กลุมตัวอยางที่เปนนักทอง

เที่ยว ชาวตางชาตินึกถึงหาดทรายมากเปนลำดับที่ 1 รองลงมาคือ ความสุข เงียบสงบ ความเปนมิตร และอาหาร     

อรอย ตามลำดับ โดยใหคุณคาในการทองเที่ยวกับองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ความสงบ ความโรแมนติก และความ    

ผอนคลาย และสามารถกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ดวยคำวา “Krabi Experience” 

เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดกระบี่เพราะมีเอกลักษณและความโดดเดนแตกตางจากแหลง       

ทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยสามารถกำหนดขอความตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ไดวา 



 “ประสบการณ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมสำหรับนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ” 

โดยผูวิจัยนำตำแหนง ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวนี้เปนแนวทางในการกำหนดอัตลักษณตราสินคาและกลยุทธการ   

สรางตราสินคาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ พรอมทั้งการออกแบบสื่ออัตลักษณตราสินคาจังหวัดกระบี่เพื่อใชในการ

สื่อสารกับนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

ขณะที่การสรางตราสินคาการทองเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกระบี่ สิ ่งที ่สำคัญอันดับแรก คือ การวิเคราะห        

ภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่         

ซึ่งนักวิจัยไดพัฒนาตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ 3 แนวทาง กอนจะดำเนินการสัมภาษณ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อเปนจุดเริ ่มตนของแนวทางการสรางตราสินคาการทองเที่ยวสีเขียวจังหวัดกระบี่         

โดยแนวทางการสรางตราสินคามีดังนี้ 

1. ตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

1.1 กลุ มเปาหมาย กลุ มเปาหมายหลักคือ กลุ มนักทองเที ่ยวยุโรป โดยเฉพาะนักทองเที ่ยวจากกลุม   

สแกนดิเนเวีย และกลุมนักทองเที่ยวที่ใหความสำคัญกับการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวน   

กลุมเปาหมายรองคือ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศที่ทองเที่ยวเชิงเพื่อพักผอนหยอนใจที่ 

ทองเที่ยวในยามวางและวันหยุด 

1.2 ตำแหนงผลิตภัณฑงานสำคัญคือ ตองทำความเขาใจกับการใหคุณคาของนักทองเที่ยวที่เดินทางมา       

ทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยพบวาสิ่งที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหคุณคากับการ

สัมผัสกับประสบการณที่โดดเดนและเปนเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดกระบี่ที่ไมสามารถสัมผัสไดจาก

แหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีองคประกอบ 3 ดานที่เก่ียวของที่มีแนวคิดมาจากมุมมองการตลาดสมัยใหม

ที่ใหความสำคัญกับอารมณความรูสึก หรือความหมายเชิงสัญลักษณ มากกวาอรรถประโยชนหลักของ

ผลิตภัณฑ และสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการบริโภคหรือใหคุณคา คือ ความสุขและความเพลิดเพลินใจที่ได

รับ 

จากนั้นไดนำองคประกอบทั้ง 3 มากำหนดตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ โดยมี

เหตุผลสำคัญ คือ 

- หลีกเลี่ยงการแขงขันโดยตรงกับคูแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ สิ่งที่แตกตางกัน คือ อารมณ 

ความรูสึก และประสบการณของนักทองเที่ยว ดังนั้นการแขงขันดวยการนำเสนอภาพลักษณที่โดด เดนทาง

แหลงทองเที่ยวทางทะและชายหาดอาจทำใหการทองเที่ยวจังหวัดกระบีตองแขงขันกับแหลง ทองเที่ยวอ่ืน

โดยตรงและกอใหเกิดการเปรียบเทียบในมุมมองของนักทองเที่ยว อาทิ ภูเก็ต สมุย พะ งัน เกาะชาง มัลดฟี 

เปนตน 

- สรางความแตกตางจากคูแขงขัน ไมวาจะเปนภูเก็ต สมุย พะงัน มัลดีฟส ลวนมีความโดดเดนทางดาน 

แหลงทองเที่ยวทางทะเลและชายหาดเชนเดียวกับกระบี่ แตการแขงขันกับแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ตองใช

มุมมองการตลาดสมัยใหมที่นำเสนอประสบการณของนักทองเที่ยวเพื่อสรางความหมายเชิง สัญลักษณจาก

การบริโภค ดังนั้น การนำเสนอในมิติดานอารมณจึงเปนแนวทางหนึ่งทีทำใหเกิดความ แตกตางทางการ      

แขงขัน 



ทั้งนี้ คำวา “ประสบการณกระบี่” หรือ “Krabi Experience” สอดคลองกับจุดยืนของผูเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่เชื่อวา “เพราะเราเปนเรา เขาถึงมา” หมายถึงการที่นักทองเที่ยวเดินทางมา    

ทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่สามารถสัมผัสกับประสบการณการทองเที่ยวแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือการทองเที่ยว

สีเขียวของจังหวัดกระบี่ที่มีเอกลักษณ โดดเดนและไมเหมือนใคร ที่นักทองเที่ยวไมสามารถพบไดในจังหวัดอื่นหรือ

แหลงทองเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ภายใตขอความตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่วา “ประสบ     

การณการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสำหรับนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ”  

2. การออกแบบอัตลักษณการทองเที่ยวสีเขียวจังหวัดกระบี่อาศัยตำแหนงผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว

จังหวัดกระบี่เปนแนวทาง ภายใตแนวคิดตราสินคา ไดแก ความสงบ ความโรแมนติก และความผอนคลาย โดยนำมา

พัฒนาเปนรางแบบความคิดการออกแบบอัตลักษณตราสินคา ซึ่งแนวคิดการออกแบบจะเก่ียวของกับธรรมชาติสีเขียว 

ที่บงบอกถึงความเปนธรรมชาติของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกระบี ่แนวคิดวัฒนธรรมสีเขียวที่การดำเนินการทองเทีย่ว

สีเขียวตองเกิดมาจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และที ่สำคัญกับอุตสาหกรรมการทองเที ่ยว คือ แนวคิด

ประสบการณที่ใกลชิดที่ใหความสำคัญกับโอกาสในการสัมผัสกับประสบการณที่แทจริงจากการเดินทางมาทองเที่ยวที่

จังหวัดกระบี่ 

ดวยแนวคิดขางตนผนวกกับสิ่งที่นักทองเที่ยวกลุมเปาหมายสะทอนถึงตัวตนที่แทจริงของการทองเที่ยวใน

จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนคุณสมบัติเชิงอารมณจากการที่นกัทองเที่ยวมาสัมผสัประสบการณที่มีเอกลักษณของจังหวัดกระบี่ 

และรวมสรางประสบการณที่โดดเดน สามารถพัฒนาเปนโลโกอยางเปนทางการซึ่งนำมาใชในการสื่อสารภาพลักษณที่

โดดเดนรวมกับแหลงทองเที่ยวตาง ๆ  

3. กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

สิ่งสำคัญอยางยิ่งคือ การสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปาหมาย หรือกรณีนี้คือนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายอยาง

ตอเนื่อง ประกอบกับแนวคิดการตลาดยุคใหมที่ลูกคา คือ ผูมีสวนรวมในการสรางตราสินคา โดยผูเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการตองดำเนินการใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการสรางตราสินคา ซึ่งปจจุบันดวยความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีทำใหสื่อเครือขายสังคมออนไลนเปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสรางตราสนิคา 

เนื่องจากเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายจำนวนมากได 



 

 

การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเพื่อสรางมาตรฐานการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวในพ้ืนที่หมูเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 01 
 สภาพปญหาโดยภาพรวมของพื้นที่หมูเกาะลันตา คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาด นักทองเที่ยวยุโรป
และนักทองเที่ยวกลุมสแกนดิเวียนซึ่งเปนนักทองเที่ยวกลุมหลักมีการยายแหลงมากขึ้น การกลับมาเที่ยวซ้ำลดลงอัน
เนื่องมาจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวลดลง ซึ่งเปนผลมาจากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขยะและน้ำเสีย ปริมาณน้ำจืดขาดแคลนไมเพียงพอตอการบริโภคอุปโภค ปญหา
ไฟฟาบนเกาะที่ดับบอย และนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นประกอบกับปญหาอื่น ๆ ที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น เชน ปริมาณรถ     
บนทองถนนมากขึ้น ปริมาณโรงแรมหองพักที่ไมไดมาตรฐานและไมไดจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น มีการตัดราคาที่พัก     
ลดราคาใหถูกลง ขณะที่คุณภาพการบริการไมไดมาตรฐานซึ่งสงผลตอภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว  
 ปจจัยที่เปนตัวเรงและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจทองเที่ยว
ขยายตัวมากข้ึน คือ ปจจุบันมีสะพานที่ขามจากเกาะลันตานอยไปยังเกาะลันตาใหญ การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วกวา
เมื่อกอนมาก เกาะลันตาจึงมีแนวโนมที่จะโตแบบกาวกระโดด ผูประกอบการจากภายนอกพื้นที่จะเขามามากขึ้นและ
เริ่มมีการแขงขัน เกิดปญหาการแขงขันที่ไมเปนธรรม ธุรกิจที่เขามาไมไดใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมและสังคม     
หากปญหาตาง ๆ ไมไดมีการวางแผนและบริหารจัดการ เพื ่อรองรับนักทองเที ่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ             

 
1
 รายงานวิจัย การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเพ่ือสรางมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่หมูเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



แหลงทองเที่ยวหลักที่เปนเปาหมายของตลาดกลุมบนแหงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับแหลงทองเที่ยวหลาย
แหงที่รองรับนักทองเที่ยวแบบมวล  
 จากผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผู มีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเที ่ยวของหมู      
เกาะลันตา เมื ่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และการประชุมชี้แจงแผนงานวิจัยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 พบวา
ผูประกอบการในธุรกิจทองเที่ยวยังคงตองการนักทองเที่ยวตลาดเดิม คือ กลุมสแกนดิเนเวียโดยมีกลุมสวีเดนเปนสวน
ใหญ เพราะมีพฤติกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชอบความเงียบสงบ มักจะพักผอนในที่พักและบริเวณ
ชายหาดเปนหลัก จะไมออกมาพลุกพลานตามทองถนน หรือสรางความแออัดใหกับแหลงทองเที่ยวเหมือนกับกลุม
นักทองเที่ยวแบบมวลที่มาตามโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งในจำนวนเทากันจะกอใหเกิดความแออัดกับแหลงทองเที่ยว
มากกวา เกิดปญหาการจราจรไดมากกวา  ที่ประชุมฯยังตองการขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางการทองเที่ยวและตัวเลข
จากการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับจะเปนประโยชนในวางแผนการใชทรัพยากรที่มีอยูจำกัด การแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งจะงายตอการทำความเขาใจหรือการที่จะสื่อสารกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเทีย่ว
ในพื้นที่เกาะลันตา เพื่อนำไปสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการปฏิบัติจริงในการที่จะใหแหลงทองเที่ยวไมแออัด 
รวมถึงการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่บงชี้วา มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวตามการ
เขาถึงที่สะดวกสบายขึ้น ทั้งนี ้เพื ่อที่จะคงไวซึ ่งตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพแบบเดิม คือ กลุมนักทองเที่ยวชาว
สแกนดิเนเวียนซึ่งสวนใหญเปนกลุมครอบครัวที่มาทองเที่ยวซ้ำ  
 แผนงานวิจัยเรื่อง “การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวเพื่อสรางมาตรฐานการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในพื้นที่หมูเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่” จึงมุงศึกษาผลกระทบจาก
การทองเที่ยวตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ อันจะนำไปสูการ
กำหนดจำนวนนักทองเที่ยว และระดับการใชประโยชนที่เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรใน
พื้นที่หมูเกาะลันตา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการควบคุมการพัฒนาและการใชประโยชนทางการทองเที่ยวใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อสรางมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน สอดคลองกับเปาหมายหรือ
วิสัยทัศนของการทองเที่ยวเกาะลันตาและจังหวัดกระบี่ ในการเปนแหลงทองเที่ยวสีเขียวซึ่งเนนการทองเที่ยวคุณภาพ
และการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ผลการศึกษา 
1. ขีดความสามารถที่เหมาะสมสำหรับพ้ืนที่ศึกษา  

•  เกาะลันตาใหญ 
 การกำหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที ่ยวที ่เหมาะสมในภาพรวมของทุกประเภทของขีด

ความสามารถรองรับการทองเที่ยวของเกาะลันตาใหญ ใชหลักของขีดความสามารถที่มีคาต่ำที่สุดเปนตัวบงชี ้ขีด
ความสามารถที่เหมาะสมในการรองรับการทองเที่ยว ทั้งนี้ ปจจัยจำกัดของเกาะลันตาใหญ คือ การผลิตน้ำใชและ
ความสามารถในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องขยะและน้ำเสีย สำหรับเกาะลันตาใหญปจจุบัน
ระบบประปาสามารถรองรับไดเพียง 4,750 คน/วัน ซึ่งในความเปนจริงเกาะลันตาใหญมีที่พักรองรับนักทองเที่ยวไดถึง 
12,240 คน/คืน นั่นหมายความวาผูประกอบการตองพึ่งพิงทรัพยากรน้ำจากแหลงน้ำอ่ืน เชน การซื้อน้ำ หรือเจาะบอ
น้ำบาดาลเอง หรือดึงน้ำผิวดินจากแหลงน้ำธรรมชาติมาโดยตรง เปนตน  

 หากจะพิจารณาเพิ่มหรือขยายขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวจำเปนตองพิจารณาภายใตเงื ่อนไข       
2 ประการ คือ (1) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคจะดำเนนิการแลวเสร็จตามเปาหมายคือผลิตได 2,400 ลบ.ม./วัน 
(2) สามารถจัดการขยะสะสมเกาและจัดการกับขยะใหมโดยไมเหลือตกคาง (3) สามารถควบคุมน้ำเสียจากโรงแรม
และสถานประกอบการโดยจัดการใหมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ไดมาตรฐาน  

 อยางไรก็ดี ปญหาขอจำกัดเรื่องน้ำจะบรรเทาลงเมื่อโครงการขยายประปาสวนภูมิภาคจากบนฝงมายังเกาะ
ลันตาใหญแลวเสร็จ ซึ ่งตามกำหนดการคาดวานาจะเสร็จประมาณ พ.ศ.2563 โครงการดังกลาวจะชวยขยาย          
ขีดความสามารถรองรับดานน้ำใชจากเดิมเปน 3,768 ลบ.เมตร/วัน ซึ่งหากคาดการณวาในอนาคตกลุมประชากร



ทองถ่ินจะใชน้ำประปากันทุกครัวเรือน จำนวนประชากรทองถ่ินและประชากรแฝงเพิ่มข้ึนเปน 25,000 คน ปริมาณนำ้
ที่เหลือจากภาคประชาชนทองถ่ินจะสามารถรองรับกลุมนักทองเที่ยวได 22,890 คน/วัน หลังจากโครงการแลวเสร็จ  

 สวนขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานกายภาพและดานจิตวิทยาไมพบวามีปญหาแตอยางใด 
สามารถรองรับไดถึง 55,700 คน/วัน (ดานกายภาพ) แตอาจมีการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในบางแหง ซึ่งหากมีการ
บริหารจัดการใหนักทองเที่ยวกระจายตัวจะชวยบรรเทาผลกระทบลงไปได ดานสิ่งอำนวยความสะดวกพบวาเร่ืองที่พัก
บนเกาะลันตาใหญสามารถรองรับไดสูงสุด 12,240 คน/คืน สำหรับนักทองเที่ยวพักคาง อยางไรก็ดี จากการสังเกต
พบวาจำนวนหองพักและที่พักที่สำรวจอาจยังไมตรงกับความเปนจริง เนื่องจากมีที่พักหลายแหงไมไดข้ึนทะเบียนอยาง
ถูกตอง จึงไมไดนำที่พักที่ไมไดข้ึนทะเบียนฯมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังนี้  
 ปญหาดานผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งเรื่องขยะและคุณภาพน้ำยังเปนประเด็นที่ตองนำมาพิจารณาบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อลดผลกระทบใหอยูภายใตเกณฑที่กำหนด หากไมสามารถปรับปรุงการบริหาร
จัดการเร่ืองน้ำเสียและขยะได เกาะลันตาใหญจะเกิดปญหามลภาวะและความเสื่อมโทรมจนทำใหนักทองเที่ยวไม
ตองการมาเยือนเกาะลันตาอีก ดังนั้น สำหรับเกาะลันตาใหญ ผูวิจัยจึงเสนอใหขีดความสามารถรองรับในอนาคตของ
เกาะลันตาใหญ (เมื่อระบบประปาแลวเสร็จ) เทากับ 20,000 คน/วัน โดยมีเงื่อนไขที่เกาะลันตาใหญจำเปนอยางยิ่ง
ตองปรับปรุงการบริหารจัดการสิ ่งแวดลอมของเกาะลันตาใหญ โดยเฉพาะเรื ่องขยะและน้ำเสีย สวนจำนวน
นักทองเที่ยวขั้นต่ำที่ควรมีของเกาะลันตาใหญเพื่อใหเกิดความคุมคาในการดำเนินธุรกิจ (ดานที่พัก) คือ 16,000 คน/
คืนข้ึนไป ซึ่งไดรวมตนทุนสิ่งแวดลอมเขาไวในการการคิดคำนวณจำนวนนักทองเที่ยวข้ันต่ำแลว  

• เกาะรอกและเกาะไหงและจุดดำน้ำ 
 ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวที่เกาะรอกปจจุบันเทากับ 400 คน/วัน เปนการทองเที่ยวแบบ         
ไป-กลับ วันเดียว ในอนาคตสามารถขยายเปน 500 คน/วัน หากมีการจัดการเรื่องน้ำใชใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือ
สามารถจัดหาแหลงน้ำใหมเพิ่มเติม โดยยังสอดคลองกับประสบการณที่นักทองเที่ยวคาดหวังในเรื่องความรูสึกแออัด
ตอการพบเห็นนักทองเที่ยวอื่น ๆ ที่ระบุวาควรนอยกวา 494 คน/ชวงเวลา สวนกลุมจุดดำน้ำของเกาะรอก จำนวน
สูงสุดที่รองรับไดกำหนดมาจากจำนวนนกัทองเที่ยวที่เกาะรอก เนื่องจากเปนนักทองเที่ยวชุดเดียวกัน คือ 400 คน/วัน 
และสามารถขยายเปน 500 คน/วัน ในอนาคต  
 ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวที่เหมาะสมของเกาะไหง คือ 864 คน/คืน จากจำนวนที่พักที่มีอยูใน
ปจจุบัน และจากขอมูลสอบถามนักทองเที่ยวถึงประสบการณที่นักทองเที่ยวตองการไดรับ ซึ่งสวนใหญเห็นวาไมควรมี
การพัฒนาที่พักมากไปกวานี้แลว แตควรปรับปรุงใหกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติซึ่งมีความโดดเดนอยูแลว ตองการ
ประสบการณสงบและความเปนสวนตัว ซึ ่งดวยขีดความสามารถรองรับการทองเที ่ยวดังกลาวยังสงผลใหขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจอยูในระดับยอมรับได  สวนจุดดำน้ำเกาะไหงสามารถรับนักทองเที่ยวไดสูงสุดเทากับ 255 
คน ในชวงเวลาเดียวกัน และจำเปนตองปดฟนฟูจุดดำน้ำตื้น 1 แหง เนื่องจากทรัพยากรในแนวปะการังคอนขาง       
เสื่อมโทรม สำหรับจุดดำน้ำเกาะหาซึ่งเปนจุดดำน้ำที่อยูในโซนดานเกาะไหง สามารถรองรับได 120 คนในชวงเวลา
เดียวกัน จุดดำน้ำเกาะมาปจจุบันยังปดเพื่อฟนฟูทรัพยากรเกาะไหงและเกาะหา 
 2. เปรียบเทียบระดับการใชประโยชน/ระดับผลกระทบกับขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยว 
 เมื่อเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนและ/หรือผลกระทบจากการทองเที่ยวแลวพบวาเกาะลันตาใหญมคีา
เกินขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยว โดยคาที่เปนปจจัยจำกัด คือ ขยะ น้ำเสีย สิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องที่
พักและพื้นที่จอดรถเกือบทุกจุดทองเที่ยว เกาะลันตาใหญยังมีปจจัยจำกัดที่สำคัญ คือ ปญหาปริมาณการผลิตน้ำใชให
เพียงพอตอความตองการทั้งภาคสวนการทองเที่ยวและประชาชนทองถิ่น สำหรับเกาะรอกพบวาปจจุบันเกินขีด
ความสามารถรองรับในดานน้ำใชและดานจิตวิทยา สวนเกาะไหงพบวายังไมเกินขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยว 
ในสวนจุดดำน้ำบริเวณเกาะรอกพบพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและเรือทัวรไมเหมาะสมจัดวามีผลกระทบรุนแรงเกิน
ขีดความสามารถรองรับดานนเิวศวิทยา สวนจุดดำน้ำอ่ืน ๆ บริเวณเกาะไหงและเกาะหาพบทรัพยากรในแนวปะการัง
ม ีความเส ื ่อมโทรม โดยเกาะรอกและเกาะไหง ส ัดส วนร อยละของปะการ ังม ีช ีว ิตต อปะการ ังไม ม ีช ีวิต                         



เกินขีดความสามารถรองรับดานนิเวศวิทยา และเกาะหาดานความหลากชนิดของปลา แตปริมาณการใชประโยชนนัก
ดำน้ำในบริเวณจุดดำน้ำทุกจุดยังไมเกินขีดความสามารถรองรับฯ 
 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล  
 ผูวิจัยไดออกแบบโครงสรางของระบบฐานขอมูลตามความตองการใชขอมูลแลว จึงไดดำเนินการพัฒนา
ระบบโดยแบงระบบออกเปน 2 สวน คือ เบื้องหนา (Front-end) และเบื้องหลัง (Back-end) โดย Front-end เปน
หนาจอของระบบที่ปรากฎใหเห็นเบื้องหนาเมื่อผูใชทั่วไปเขาถึงระบบดวยโปรแกรมเว็บเบราเซอรโดยไมตองล็อกอิน
แตอยางใด หนาจอของ Front-end ของระบบประกอบดวยรายการขอมูลใหเลือก ไดแก หนาหลัก แหลงทองเที่ยว 
โรงแรม/ที่พัก และความคิดเห็นจากนักทองเที่ยว Back-end  เปนหนาจอของระบบที่ทำงานเบื้องหลัง ไดแก ผูดูแล
ระบบ  ผูดูแลขอมูล และผูนำเขา/ปรับปรุงขอมูล การเขาสูระบบ Back-end จะตองไดรับอนุญาตโดยการล็อกอินเขา
ระบบ ผูดูแลระบบจะเปนผูมีสิทธขั้นสูงสุดในการเพิ่มผูใช (user) และกำหนดสิทธิ์ใหกับผูใชซึ่งอาจกำหนดใหเปน
ผูดูแลขอมูล หรืออาจกำหนดใหใหเปนผูนำเขา/ปรับปรุงขอมูล เพิ่มลดตารางมาสเตอรของระบบฐานขอมูล เพิ่ม-ลด
แหลงทองเที่ยว เพิ่ม-ลดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม และเปนผูกำหนดคาเกณฑมาตรฐาน ในขณะที่ผูนำเขา/แกไขขอมูล
จะเพิ่ม ลด แกไข ขอมูลของแหลงที่ตนเองรับผิดชอบไดเทานั้น ไมสามารถไปยุงเหยิงกับขอมูลของแหลงทองเที่ยวอ่ืน
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบได   
 ดังนั้นจึงเห็นไดวาระบบฐานขอมูลจำเปนตอง  
 1) มีผูดูแลระบบ แตเนื่องจากในกระบวนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยวมี
เวลาคอนขางจำกัดในการหาหนวยงานรับผิดชอบดูแลและติดตั้งระบบ ดังนั้นจึงไดดำเนินการเชาพื้นที่โฮสตของ
บริษัทเอกชนสำหรับติดตั ้งระบบและฐานขอมูลไปกอนเปนระยะเวลา 3 ป เพื ่อใหหนวยงานในทองถิ ่นและ
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวไดมีระบบติดตามและประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยวใหใชงานจริง  
 2) มีผ ู ทำการปอนขอมูลเกี ่ยวกับผลกระทบและระดับการใช ประโยชนตามปจจัยช ี ้ว ัดที ่กำหนด                 
ซึ่งผูดำเนินการในสวนนี้อาจมาจากหลายหนวยงานที่ชวยกันรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของจุดทองเที่ยวที่
รับผิดชอบ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยว จำเปนตองใชขอมูล
ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เปนขอสรุปผลการวิจัยของโครงการวิจัย ทำใหมีเวลาคอนขางจำกัดใน
การหาหนวยงานรับผิดชอบดแูลและติดตั้งระบบ จึงไดดำเนินการเชาพื้นที่โฮสตของบริษัทเอกชนสำหรับติดตั้งระบบ
และฐานขอมูลไปกอนเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อใหหนวยงานในทองถ่ินและผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวไดมีระบบ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยวใหใชงานจริง 

 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) การนำขีดความสามารถรองรับดานการทองเที่ยวไปใชประโยชนไดนั้น ตองไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่
เก่ียวของ จึงควรมีการจัดการประชุมเพื่อหารือถึงเปาหมายของการทองเที่ยวหมูเกาะลันตาพรอมไปกับนำผลการวิจัย
นี้ (จำนวนนักทองเที่ยวที่เหมาะสมของหมูเกาะลันตาและระดับของผลกระทบที่ยอมใหเกิดขึ้นได) ไปพิจารณาเพื่อ
จัดทำยุทธศาสตรการบริหารจัดการการทองเที่ยวของหมูเกาะลันตาภายใตขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวและ
ใหเกิดการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสมตอไป สมาคมธุรกิจทองเที่ยวหมูเกาะลันตาและหนวยงานภาครัฐ
ในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดควรเปนผูขับเคลื่อนขอเสนอแนะนี้ 
  2) จังหวัดกระบี่โดยผูวาราชการจังหวัดกระบี่ควรผลักดันเชิงนโยบายใหหนวยงานและทุกภาคสวนที่
เก ี ่ยวของเก็บรวบรวมขอมูลที ่จำเปนในการดำเนินการติดตามผลกระทบและระดับการใช ประโยชนตาม                 
ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวของหมูเกาะลันตา และนำขอมูลลงในฐานขอมูลเพื่อใหขอมูลทันสมัยอยูเสมอ
และสามารถนำไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของหมูเกาะลันตาไดอยางมีประสิทธิภาพ 



  3) ประเด็นปญหาเรงดวนของหมูเกาะลันตา คือ ขยะและน้ำเสีย จังหวัดกระบี่ตองกำหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการปญหาดังกลาวโดยมีการติดตามผลอยางใกลชิด การสนับสนุนทั้งดานวิชาการ 
บุคลากร และงบประมาณในการดำเนินการใหแกไขปญหาไดอยางจริงจัง 
  4)  หนวยงานในพื้นที่และภาคเอกชนตองกำหนดกรอบทิศทางของการพัฒนาหมูเกาะลันตาใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังของกลุมนักทองเที่ยวปจจุบันที่มีการสรางผลกระทบนอย หากเนนการพัฒนาที่มุงใหหมูเกาะลันตาเปน
แหลงบันเทิงเริงรมย ตองตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม   
  5) อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตาควรเรงประกาศและบังคับใชตัวเลขจำนวนนักทองเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับ
เกาะรอกและจุดดำน้ำตาง ๆ จากผลการศึกษา 
  2. ขอเสนอแนะในระดับพ้ืนที่  
  ขอเสนอแนะที่มีรายละเอียดและครอบคลุมประเด็นปญหาของการทองเที่ยวหมูเกาะลันตาเพื่อใหเกิด
มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในหมูเกาะลันตา โดยเนนใหเกิดมาตรฐานการบริหารจัดการที่ครอบคลุม
การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน การจัดการเกี่ยวกับนักทองเที่ยวและประสบการณนันทนาการ ดาน
จิตวิทยา ผลกระทบดานสังคม และดานเศรษฐกิจ โดยสรุปขอเสนอแนะสำคัญที่ควรดำเนินการเรงดวนดังตอไปนี้  
  1) เรงรัดใหโครงการผลิตน้ำประปาของเกาะลันตาใหญแลวเสร็จโดยเร็วซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถ
รองรับการทองเที่ยว 
  2) ปญหาขยะจัดวาเปนปญหาระดับชาติ ซึ่งเกาะลันตาใหญเปนพื้นที่หนึ่งที่ประสบปญหาเรื่องขยะ  ทำให
ตองสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการกำจัดขยะตกคาง มีผลตอสุขภาพพลานามัยของคนบนเกาะและ
นักทองเที่ยว มลทัศนที่ไมนาดู และมีผลตอระบบนิเวศของทะเลไทยอยางรุนแรง โดยเฉพาะขยะยอยสลายไมได
จำพวกพลาสติก การแกไขจำเปนตองเก่ียวของกับหลายภาคสวนในสงัคม เร่ิมตนจากการรณรงคสรางจิตสำนึกที่ดดีาน
ขยะของเสียและสิ่งแวดลอม รณรงคลดการผลิตและลดใชโฟม/พลาสติก ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรในลดการใช
ถุงพลาสติกบนเกาะ เชน จายคาถุงพลาสติกในรานสะดวกซื้อ เปนตน นอกจากรณรงคใหความรูความเขาใจแลว การ
บังคับใชมาตรการดานกฎหมายตอการทิ้งขยะลงทะเล / พื้นที่สาธารณะ  คูคลองตาง ๆ จำเปนตองดำเนินการอยาง
เครงครัด ควรบรรจุในหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนเก่ียวกับเร่ืองขยะเหลือศูนย หรือการจัดการขยะแบบผสมผสาน มี
การเก็บขยะชายหาดและขยะใตทองทะเลอยางสม่ำเสมอ ควบคูกับการรณรงคเกี่ยวกับขยะยอยสลายยาก มีการสื่อ
ความหมายใหตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาขยะของเกาะลันตาใหญและของประเทศ ทั้งนี้เกาะลันตาใหญควร
ตองตั้งเปาหมายและแนวทางอยางเปนรูปธรรมในการลดปริมาณขยะที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการดำเนินงาน
อยางเครงครัดเพื่อใหเกิดการบรรลุเปาหมายในระยะเวลาที่กำหนด ทุกภาคสวนตองใหความรวมมือในการลดขยะบน
เกาะลันตาใหญ  
  3) ปญหาน้ำเสีย ควรรณรงคใหความรูความเขาใจแกชุมชนทองถิ่น เพื่อลดการปลอยเสียน้ำลงแหลง
ธรรมชาติโดยตรง อบต. ควรจัดสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมตามจุดที่มีบานเรือนอาศัยอยูหนาแนน และหนวยงาน     
ที่เกี ่ยวของ เชน อบต. ทสจ. จังหวัด และกรมควบคุมมลพิษ ตองเครงครัดตรวจสอบและลงโทษโรงแรมและ
ผูประกอบการตาง ๆ ในเรื่องการปลอยน้ำเสียลงแหลงธรรมชาติ มีการติดตามคุณภาพน้ำทะเลและคุณภาพน้ำผวิดิน
อยางสม่ำเสมอ มีการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหเกิดแนวทางแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 
  4) ชุมชนทองถิ่นบนเกาะลันตาใหญควรมีแผนบริหารจัดการน้ำของชุมชน เพื ่อใหมีการใชน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ   
  5)  การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามขีดความสามารถรองรับนั้น 
  - เกาะลันตาใหญตองใชกลไกดานราคา การกำหนดโครงสรางการตลาดกลุ มนักทองเที ่ยวเปาหมาย          
การประชุมหารือผูประกอบการ เนนย้ำวิสัยทัศนของเกาะลันตา เพิ่มการประชาสัมพันธและการสื่อสารเก่ียวกับความ
จำเปนในการกำหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวและการบริหารจัดการใหเปนไปตามขีดความสามารถฯ 
การสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจแกกลุมที่เกี่ยวของทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนใหเกิดการบริหารแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และจัดการผลกระทบ



สิ่งแวดลอม ไดแก ขยะและน้ำเสีย ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองใหความสำคัญสูงสุดในปญหาดังกลาว และหาแนว
ทางแกไขอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน มีการติดตามขอมูลผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณภาพน้ำและขยะ นำเขาขอมูล
ในระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการ รวมทั้งตองใหความสำคัญตอการจัดการภูมิทัศนใน
การคงบรรยากาศชนบทและกลมกลืนกับธรรมชาติ ตลอดจนความปลอดภัยในการสัญจรทั้งบนบกและทางน้ำ 
  - เกาะไหง การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามขีดความสามารถรองรับ คือ การควบคุมการ
เติบโตของที่พักของภาคเอกชน โดยขอความรวมมือไมเพิ่มจำนวนโรงแรมและจำนวนหองพัก แตใชกลไกการกำหนด
ราคาใหเหมาะสม (ซึ่งผูประกอบการที่เกาะไหงสวนใหญใชวิธีการนี้อยูแลว เห็นไดจากคาที่พักที่คอนขางสูงกวา
คาเฉลี่ยของเกาะลันตาใหญ) ตลอดจนบริหารจัดการใหเกิดประสบการณทองเที่ยวทีม่ีคุณภาพสูงทั้งดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย  
  - เกาะรอกในอนาคต หากมีการปรับปรุงเรื ่องการหาแหลงน้ำบาดาลใหมีปริมาณน้ำใชมากขึ้น จำนวน
นักทองเที่ยวที่เหมาะสมของเกาะรอกอาจเพิ่มขึ้นเปน 500 คน/วัน โดยยังสอดคลองกับประสบการณที่นักทองเที่ยว
สวนใหญคาดหวัง แตตองปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะรอกใหไดมาตรฐาน โดยเปลี่ยนระบบเดิมที่ใชบอเกรอะ/
บอซึมเปนถังบำบัดแบบระบบปด ปรับเปลี่ยนการจัดการขยะ ใชแนวคิดขยะเหลอืศูนย เนนการสรางขยะใหนอยที่สุด
จากตนทาง ตามหลัก 3 Rs สรางทาเทียบเรือลอยน้ำและจัดจุดจอดเรือโดยการผูกทุนหางจากแนวหาดทราย ปรับปรุง
หองสุขาทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย จัดรูปแบบการทองเที่ยวแบบไป-กลับ ไมมีการพักคาง และประกาศกำหนด
จำนวนนักทองเที่ยวบนเกาะรอกและจุดดำน้ำของอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา บังคับใชตัวเลขขีดความสามารถ
รองรับฯตามประกาศดวยการควบคุมผานระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนระบบที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืชกำลังดำเนินการ เพื่อใหเกิดการจองลวงหนา และสามารถกำหนดจำนวนตั๋วที่จะขายใหเทากับจำนวน
นักทองเที่ยวตามที่กำหนดเปนขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวของพื้นที่  
  การกำหนดจำนวนนักทองเที่ยวสูงสุดสำหรับเกาะรอก ควรรีบดำเนินการประกาศและบังคับใช เพราะมี
แนวโนมทัวรจากภูเก็ตมากขึ้น นอกจากนั้นการกำหนดจำนวนที่เหมาะสมไวกอนจะงายตอการบริหารจัดการกวาเมื่อ
มากำหนดภายหลังเมื่อมีจำนวนนักทองเที่ยวในปริมาณมากเกินไปแลว อยางไรก็ดี อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตาควร
แจงลวงหนากอนการประกาศใชจำนวนนักทองเที่ยวตามขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวอยางนอย 1 ฤดูกาล
ทองเที่ยวเพื่อใหภาคเอกชนรับทราบและปรับตัวไดทัน  
  - จุดดำน้ำเกาะรอก พบวามีผลกระทบจากพฤติกรรมของนักดำน้ำตื้นและเรือทัวรเกินขีดความสามารถ
รองรับดานนิเวศวิทยา ดังนั้นกิจกรรมดำน้ำผูประกอบการเรือทัวรตองมีการปฐมนิเทศนักทองเที่ยวเร่ืองขอควรปฏิบัติ 
และอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตาตองเขมงวดกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยวและเรือทัวร อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะลันตาควรพัฒนาระบบสื่อความหมายที่กระตุนใหเกิดการรับรู และความตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชควรสนับสนุนเรือตรวจการแกอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา     
ในการปฏิบัติภารกิจจุดดำน้ำ 1 แหงที่เกาะไหง เนื่องจากสภาพทรัพยากรในแนวปะการังคอนขางเสื่อมโทรมมาก      
จึงเสนอใหทางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชปดจุดดำน้ำดังกลาว เพื่อพักฟนและใหปะการังไดมีโอกาสฟน
ตัวไดเต็มที่กอน สวนจุดดำน้ำเกาะหาและเกาะมา รวมถึงจุดดำน้ำเกาะรอกและเกาะไหงควรมีการเฝาระวังติดตาม     
การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทรัพยากรในแนวปะการังอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเปด/ปด
จุดดำน้ำ 
  - ควรจัดตั้งภาคีเครือขายการพัฒนาและการบริหารจัดการการทองเที่ยวหมูเกาะลันตา โดยมีหนาที่ในการ
ประสานใหเกิดการพัฒนาและการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่มุ งสูความยั่งยืนและวิสัยทัศนของหมูเกาะลันตา 
ประกอบดวย ตัวแทนภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐที่เก่ียวของ  
  - ควรมีการบังคับใชผังเมืองและออกแบบเขตการจัดการในพื้นที่ตามศักยภาพของทรัพยากรและการใช
ประโยชน เพื่อเพิ่มความเปนระเบียบเรียบรอย ออกแบบภูมิทัศนเมือง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและงายตอการบริหาร
จัดการ อีกทั้งเปนการปองกันผลกระทบ ควรมีการออกระเบียบ แนวปฏิบัติในการพัฒนาเมือง เชน การสรางโรงแรม



ติดแนวชายหาด ความสูง และขนาดที่ไมบดบังทิวทัศน หรือปดทางลงชายหาด ระยะหางระหวางสิ่งปลูกสรางกับพื้นที่
สาธารณะ ชายหาด ทะเล การมีแนวกันชนระหวางชุมชนกับโซนที่พัก โซนกิจกรรมทองเที่ยว เปนตน 
 - ใหความสำคัญกับประสบการณทางการทองเที่ยว เขาใจตลาดเปาหมายที่ตองการใหเดินทางเขามาทองเที่ยว        
ใหสามารถรักษาฐานตลาดนักทองเที่ยวยุโรป เพิ่มการเดินทางทองเที่ยวซ้ำ แทนการเปนสถานที่มาเยือนสำหรับตลาด
ใหมซึ่งสงผลตอผลกระทบขณะประกอบกิจกรรมทองเที่ยว เนื่องดวยกลุมนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมดำน้ำ 
ยิ่งมีประสบการณก็จะยิ่งเขาใจ มีความรูในการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง สิ่งสำคัญคือการตลาดของแหลงทองเที่ยวควรสราง
การรับรู ถ ึงประสบการณคุณภาพที ่พื ้นที ่ส งมอบ เชน การทองเที ่ยวเชิงวิถีชีว ิต วัฒนธรรม อาหารทองถ่ิน 
นอกเหนือจากการทองเที่ยวทางทะเล เพื่อกระจายการใชประโยชนจากแหลงดำน้ำมายังชุมชน อีกทั้งควรกำหนดกลุม
ลูกคาหรือนักทองเที่ยวดวยชวงชั้นโอกาสประสบการณของผูมาเยือนจากเงื่อนไขของทรัพยากรในแตละพื้นที่เปนหลัก  
การวางแผนเกี่ยวกับประสบการณที่หลากหลายจะชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่มักจะเกิดขึ้นระหวาง
นักทองเที่ยวที่มีความตองการแตกตางกันได  
  - เมื ่อมีการขับเคลื่อนการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับรวมกันของทุกภาคสวนแลว ควรมีการ
รวมกันพัฒนาแผนการติดตามผล โดยการฝกอบรมผูที่เกี่ยวของในการใชโปรแกรมการประเมินและติดตามผลอยาง
งาย มีการรวบรวมสถิติ ขอมูล และอัพเดทขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายอยางสม่ำเสมอ 

 

การเชื่อมโยงการทองเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) 
และ 5 จังหวัดฝงอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)1

2 
การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการทองเที่ยวที่สรางประสบการณเรียนรูรวมกันระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน 

เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการทองเที่ยว 
โดยใชการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนและชุมชน รวมทั้งการสรางคุณภาพใหมของการทองเที่ยวที่เนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเคารพคนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12     
(2560 -2564) ไดแก 1. การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา อยางมีสวนรวม 3. การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 4. การพัฒนาสูความมั่งคั่ง ยั่งยืน            
สังคมอยู ร วมกันอยางเปนสุข ซึ ่งทั ้ง 4 ประเด็นเปนผลมาจากการเปลี ่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ดานสังคม                          
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ  

ทั้งนี ้หากพิจารณายอยลงมาระดับภาคใต จะเห็นวายุทธศาสตรการขับเคลื่อนภาคใตภายใตวิสัยทัศน 
"เศรษฐกิจภาคใต สูการแขงขันในระดับโลกดวยความเสมอภาค อยางยั่งยืน" ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรภาค
การเกษตร 2) ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 3) ยุทธศาสตรการคา การคาชายแดน และอุตสาหกรรม 4) ยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม และ 5) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสวนของการทองเที่ยวชุมชนกับความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนของประเทศ ในระดับชุมชนรัฐบาลมุงหวังใหการทองเที่ยวเปนกลไกในการสรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนใน        
3 มิติ คือ 1) การทองเที่ยวตองชวยใหเศรษฐกิจภายในชุมชนดี 2) การทองเที่ยวตองทำใหสังคมดีข้ึน 3) การทองเที่ยว
ตองไมทำลายสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการทองเที่ยวจะตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม รักษา ทำนุบำรุงและฟนฟู การมี
จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนซึ่งเปนแนวโนมหลักของโลก ควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสถานการณการขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตไดมีการดำเนินการอยางตอเนื่องจาก
ป พ.ศ. 2555-2560 ทั้งนี้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือขายฯ ภาคใต มีมติใหมีการจัดตั้งสมาคม
การทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต เพื่อใหภาคประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดและพัฒนาสูระดับสากล ควบคูกับการ

 
2
 รายงานวิจัย การเชื่อมโยงการทองเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝงอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต 

และระนอง). มหาวิทยาลัยแมโจ 



กระตุนใหหนวยงานภาคสวนที่เกี่ยวของรวมบูรณาการการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน 
ดังนั้นเพื่อใหการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มุงให
เกิดผลลัพธที่เปนเปาหมายสำคัญ 3 ประการ คือ คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คุณภาพประสบการณ
ของนักทองเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น โดยดำเนินงานผานแผนงานวิจัย เรื่อง “การเชื่อมโยงการ
ทองเที ่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝ งอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัด            
ฝงอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)” 

ผลการศึกษาและการปฏิบัติการรวมกับเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการขับเคลื่อนองคกรเครือขายฯ โดยเชื่อมโยงการทองเที่ยวโดยชุมชน 9 จังหวัด ควบคูกับการเชื่อมโยงภาคี
เครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มุงใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน 14 จังหวัดภาคใต เพื่อใหเกิดการสราง
พื้นที่สำหรับกระบวนการบูรณาการในการปฏิบัติการรวมกันระหวางภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และเปนกระบวนการ    
ที่สำคัญในการพัฒนาโจทยสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงานภาคีรวมกันทั้งเครือขายระดับภาค จังหวัด และชุมชน 
สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองคกรเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต โดยจัดตั้งสมาคม
การทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการในการยกระดับการทองเที่ยวโดยชุมชน ควบคูกับการ
รวมนำพาปณิธานของภาคประชาชนสูการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวระดับประเทศ โดยสมาคมฯ 
มีชื่อวา ‘สมาคมการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต’ (สทช.ต.) มีวัตถุประสงค คือ 
 1) เพื่อสงเสริม ชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชนใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ หรือ
ระเบียบที่สมาคมการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตกำหนด  
 2) เพื่อกำหนดขอบังคับและมาตรฐานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตมติ
ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่สมาคมฯแตงตั้ง เปนผูกำหนด  
 3) เพื่อสงเสริมอนุรักษวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 4) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชน  
 5) เพื่อสงเสริม พัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนและบริการใหไดมาตรฐาน เกิดการสรางงานกระจายรายได       
สูชุมชนอยางทั่วถึง  
 6) เพื่อเปนศูนยกลางและตัวแทนเครือขายฯ ขับเคลื่อนการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต ดวย
การมีสวนรวมของแกนนำภาคประชาชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการเชิงรุกภายใตแผนยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต ป 2560-2663  

ดังนั้นแผนงานวิจัยเปนกระบวนหนุนเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงการทองเที่ยวภาคใต โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการเสวนากลุมยอย สงผลใหเกิดการทบทวนสถานการณเปาหมาย บทเรียนการดำเนินการ และ
ขอเสนอเชิงนโยบาย สามารถสรุปบทเรียนจากการขับเคลื่อนเครือขายฯ ผาน 3 ชองทาง คือ  

1) การพึ่งตนเองแบบกัลยาณมิตร  
2) การทำงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายฯ  
3) การดำเนินการรวมกันผานโครงการวิจัยจากหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย  
สามารถสรุปไดวา การปฏิบัติการรวมระหวางเครือขายระดับภาคใตและแผนงานวิจัย การเชื ่อมโยง             

4 จังหวัดฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝงอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต และระนอง) ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีและสามารถขับเคลื่อนใหเกิดการจัดตั้งองคกรเครือขายฯ ภาคใต
อยางเปนรูปธรรม แตยังขาดการขับเคลื่อนใหเกิดปฏิบัติการรวมระหวางจังหวัดสมาชิกเครือขาย เนื่องดวยขอจำกัดที่
แกนนำเครือขายระดับจังหวัดจะตองทำหนาที่ขับเคลื่อนตั้งแตระดับพื้นที่ ระดับชุมชน จนถึงระดับจังหวัด ซึ่งยิ่งตอง
เปนผูที่มีจิตสาธารณะและมีความเสียสละสูง ประกอบกับการขับเคลื่อนเครือขายในระดับภาคจะตองดำเนินการดวย
กระบวนการอยางเปนระบบและมีลำดับข้ันตอนที่ชดัเจน ประกอบกับจะตองใชทรัพยากรบุคคลที่คอนขางหลากหลาย 
ขณะที่ตองใชงบประมาณคอนขางสูง แตถึงแมเครือขายฯ สามารถขับเคลื่อนอยางลาชา ก็ยังเปนกระบวนการที่



สามารถสงตอเจตนารมณหรือปณิธานของหลักการทองเที่ยวโดยชุมชนจากระดับพื้นที่สูระดับนโยบายดวยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนแบบองคาพยพ ภายใตแนวคิดเบญจภาคีขับเคลื่อนการทองเที่ยวโดยชุมชน หมายถึงภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของซึ่งรวมอยูในขบวนดังกลาว มีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร เชน บุคลากร งบประมาณ     
วัสดุอุปกรณ เปนตน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ และอำนาจในการ
ตัดสินใจ ทั้งนี ้จะไดรับโจทยการพัฒนาทุกมิติสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของภาคประชาชน         
ทุกระดับ และสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงานนั้น ๆ ตั้งแตระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ 

ผลการศึกษาแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยยอยที่มีความสอดคลองกับความตองการของเครือขายการ
ทองเทีย่วโดยชุมชนภาคใต หากพิจารณาจากยุทธศาสตรองคกรเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต กับแผนงาน
วิจัยและโครงการยอยมีความสอดคลองกัน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต เพื่อประสานความรวมมือและ
ใหความชวยเหลือ ซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกเครือขาย รวมทั้งเปนการรวมกันสรางภูมิคุ มกันดานการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชนสมาชิก ภายในเครือขาย และขยายแนวคิดดังกลาวสูแหลงทองเที่ยว
อ่ืน ๆ ซึ่งผลการวิจัยจากแผนงานวิจัยและโครงการยอยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 โดยการรวมจัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการและประชุมกลุมยอยเครือขายฯ แบบสัญจร รวมทั้งการประชุมใหญภายในงานมหกรรมการทองเที่ยวโดย
ชุมชน คร้ังที่ 1 

นอกจากนี้ผลจากโครงการยอยยังสามารถเชื่อมโยงกับผูประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ นอกจากนี้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบสัญจรไดกอใหเกิดการจัดการความรูอยางไมเปนทางการ 
ดวยการถายทอดแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานจากชุมชนพี่สูชุมชนนอง ตามแนวคิด “พี่ดูแลนอง เพื่อนดูแลกัน 
และไมทิ ้งใครไวขางหลัง” สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูและสถานการณดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ เชน 
สถานการณดานการทองเที่ยวที่เปนปจจุบัน กฎหมายหรือพระราชบัญญัติหรือนโยบายภาครัฐที่มีความเกี่ยวของและ
สงผลกระทบตอการดำเนินการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนตน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน
ภายในจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเชื่อมโยงแบบวงรอบ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวโดยไมคำนึงถึงเฉพาะจุด
ทองเที่ยวจุดใดจุดหนึ่ง แตมุงพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในเสนทางทองเที่ยวตามระดับศักยภาพของพื้นที่
และกิจกรรมที่มีความสอดคลองสัมพันธกัน ผลการวิจัยจากโครงการยอยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 โดยการ
เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน ซึ่งผลที่ไดจากการสำรวจสินคาการทองเที่ยวของ 18 ชุมชน ใน       
9 จังหวัด นำไปสูการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว 5 เสนทาง ประกอบดวย  

 เสนทางทองเที่ยวอาวไทยเชื่อมกับอาวไทย เปนแนวคิดการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว
ระหวางชุมชนที่มีศักยภาพและแหลงทองเที่ยวหลักในจังหวัดฝงอาวไทย  

 เสนทางทองเที่ยวอันดามันเชื่อมกับอันดามัน เปนแนวคิดการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว
ระหวางชุมชนที่มีศักยภาพและแหลงทองเที่ยวหลักในจังหวัดฝงอันดามัน  

 เสนทางทองเที่ยวเมืองตองหามพลาด เชื่อมโยงกับเมืองตองหามพลาดพลัส ซึ่งภาคใต มี      
3 พื้นที่ เมืองตองหามพลาด...พลัส คือ ตรัง (ยุทธจักร ความอรอย) สตูล ชุมพร (หาดทราย
สวยสี่รอยลี้) และนครศรีธรรมราช (เมืองสองธรรม) พัทลุง นอกจากเปนตองหามพลาด...พลัส
แลว ทั้ง 6 จังหวัด รัฐบาลไดประกาศใหเปนเมืองรองดานการทองเที่ยวอีกดวย  

 เสนทางทองเที ่ยวเชื ่อมโยงอาวไทยกับอันดามัน โดยใชเส นทางหลวงหมายเลข 44 
(Southern Sea Board) ระหว างอำเภอขนอม อำเภอส ิชล จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช               
ซึ่งนักทองเที ่ยวจะเดินทางมาจากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เชื ่อมกับจังหวัดกระบี่      
เพื่อเชื่อมตอไปเมืองทองเที่ยวหลัก คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ของฝงอันดามัน  



 เสนทางทองเที่ยวระยะสั้น โดยคัดเลือกพื้นที่ที ่มีศักยภาพ มีความสะดวกตอการเขาถึง 
เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวหลัก และเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว จัดทำเปนเสนทางทองเที่ยว 
1 วัน และ 2 วัน 1 คืน 

3. ยุทธศาสตร การตลาดและประชาสัมพันธ การพัฒนาสื่อประเภทตาง ๆ ที่สอดคลองกับศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวและความตองการของสมาชิกเครือขาย เชน จัดทำทำเนียบแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนา     
เว็บไซดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน การทำปฏิทินและคูมือการทองเที่ยวโดยชุมชนประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน
ดวยชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูและการกระจายนักทองเที่ยวไปยังชุมชนสมาชิกเครือขายฯง ผลการวิจัยจากแผน
งานวิจัยและโครงการยอย มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 โดยงานวิจัยมีสวนชวยในการดำเนินการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของชุมชนสมาชิกเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต เพื่อการสงตอขอมูลใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจาก พรอมทั้งเผยแพรขอมูลการดำเนินกิจการของสมาคมฯภาคใตและฐานขอมูลบางสวนผานเว็บไซด
สมาคมการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร http://www.cbt.chumphon.mju.ac.th/ สวนในบางกิจกรรมที่มีการ
ประชุมนัดสำคัญ จะมีการถายทอดสดผานชองทาง facebook live ของสมาคมสื่อสรางสุขภาคใต 

นอกจากนี้โครงการวิจัยยอยยังไดมุงศึกษาพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวโดย
ชุมชนในพื้นที่อาวไทยสูอันดามัน ใน 4 จังหวัดฝงอาวไทย (ชุมพร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ       
5 จังหวัดฝงอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง) โดยทราบถึงประสบการณ แรงจูงใจ ความคาดหวัง     
ความตองการกลับมาเยือนซํ้าและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศตอการทองเที่ยวโดยชุมชน 
โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลนักทองเที่ยวจำนวนรวม 1,095 ตัวอยาง แบงเปนนักทองเที่ยวทั่วไปจำนวน 691 
ตัวอยาง และนักทองเที่ยวที่เดินทางไปเยือนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 404 ตัวอยาง ควบคูกับการจัดประชุม
กลุมยอย เพื่อรวบรวมขอมูลและชี้แจงผลการศึกษาตอหนวยงาน ผูประกอบการ และชุมชน และวิเคราะหขอมูล
เชิงกลยุทธดานการตลาดสำหรับกลุมนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน โดยผลการศึกษาประกอบดวย          
1) ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยว 2) ความคิดเห็นของชุมชน หนวยงานและ
ผูประกอบการที่เก่ียวของ และ 3) กลยุทธดานการตลาดสำหรับการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยใชหลักการ 7 Ps ในการ
วิเคราะห  

ผลการศึกษาดังกลาวเปนการสรางคุณคาใหกับการดำเนินการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสามารถใชเปน
ขอมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนของหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวนใหมีความ
สอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว อันจะเปนการตอบสนองตอการสรางประสบการณที่มีคุณภาพของนักทองเที่ยว 
ตอไป  

ผลกระทบจาก COVID-19 ตอสถานการณ เศรษฐกิจ สังคมของภาคใต  

การระบาดของCOVID-19 องคการอนามัยโลก (WHO) ยกระดับใหเปน “ภาวะการระบาดใหญทั่วโลก
(Pandemic)”3 เกิดผลกระทบกับคนทุกกลุม กระทบในหลายมิติ และกระทบในวงกวางทั่วทั้งโลก ภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3

4 ธนาคารแหงประเทศไทย วิเคราะหภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ในป 2023 จะถดถอย โดยคาดวา GDP ไทยปนี้จะอยูที่ -8.1%  

 
3 ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก: This Time is Different ดร. เสาวณี จันทะพงษ นายทศพล ตองหุย ธนาคารแหงประเทศไทย 

4 คณะกรรมการนโยบายการเงิน  คาดการณ GDP ไทยปนี้ถดถอยถึง -8.1% ยังคงอัตราดอกเบี้ย 0.5% เทาเดิม 24 มิถุนายน 2020 

https://brandinside.asia/thai-mpc-forecast-th-economy-contraction-8-1-percent-still-hold-rate-at-0-5-percent-24-june-2020/ 

https://brandinside.asia/thai-mpc-forecast-th-economy-contraction-8-1-percent-still-hold-rate-at-0-5-percent-24-june-2020/


4.1 ผลกระทบตอภาคใต 

• ผลกระทบทางดานแรงงานสูง ชวงกอนการระบาด อัตราการวางงานของแรงงานในภาคใตสูงกวาภาค
อื่นๆ 4

5  เมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 จะยิ่งทำใหอัตราการวางงานยิ่งสูงขึ้นไปอีก ดวยผลกระทบจากภาคการ
ทองเที่ยว ภาคการคาและการบริการ และภาคอุตสาหกรรม     

• ผลกระทบตอระบบนิเวศในดานที่ดี จากสภาวะการระบาดของ COVID-19 ทำใหธรรมชาติไดฟนตัวข้ึน 
มีการพบสัตวทะเลที่หายาก เชน ฉลามวาฬ พะยูน โลมา เขามาหากินบริเวณชายฝง 

•  ผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจภาคใตอยางสูง เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจภาคใตยังคงพึ่งพาภาค
เกษตร และมีแนวโนมปรับตัวสูภาคบริการมากขึ้น5

6 โดยมียางพาราเปนสินคาหลัก สวนภาคบริการมีสัดสวนการผลิต
รอยละ 64.4 สวนใหญเพิ่มข้ึนจากสาขาที่พักและบริการอาหาร และสาขาการขนสง ขณะทีก่ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของภาคใตอยูในระดับต่ำรอยละ 3.9 ยิ่งสงผลทำใหโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคใตไดรับผลกระทบจาก COVID-19 สูง   

• ภาคการทองเที่ยว การระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอรายไดจากการทองเที่ยวของภาคใตอยู
ในระดับสูง 6

7  คาดการวาจะมีรายไดจากการทองเที่ยว 874,942 ลานบาท (เทียบกับป 2562) หายไป และสงผล
กระทบตอเนื่องถึงภาคการคาและบริการ และ SMEs ทำใหสถานบันเทิง รานอาหาร มีรายไดลดลง 

• เศรษฐกิจระดับครัวเรือน จากเดิมรายไดเฉลี่ยครัวเรือนภาคใตมีแนวโนมลดลง และหนี้สินครัวเรือน
ภาคใตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและสูงกวาระดับประเทศ จากการสำรวจ “ผลกระทบจาก Covid-19 ตอความเปนอยูของ
ครัวเรือนเกษตรไทย”7

8 ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ้ึงภากรณ แสดงใหเห็นวาในระดับครัวเรือน สัดสวนรายไดจาก
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในภาคใตลดลงสูงกวาภาคอ่ืน ๆ การระบาดของ Covid-19 ยิ่งทำใหเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนของภาคใตยิ่งตกต่ำ วิกฤติดวยภาคการทองเที่ยว ภาคการคาและการบริการ และภาคการเกษตร ซ่ึง
เปนแหลงรายไดหลักของครัวเรือนภาคใต  

• การกระจายอำนาจใหชุมชนทองถิ่นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง บทเรียนจากการ
บริหารจัดการระบาดของ Covid-19 ของประเทศไทยที่ดีในลำดับตน ๆ ของโลก  ปจจัยหนึ่งของความสำเร็จคร้ังนี้
คือ การกระจายอำนาจการบริหารจัดการควบคุมการระบาดของ Covid-199 ซึ่งเปนการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการควบคุมโรคใหแกจังหวัดและให อสม. คนในชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการกำกับ ควบคุม จัดการ
ขอมูลของการระบาด COVID-19 จนสามารถจัดการไดระดับดีมาก ซึ่งบทเรียนนี้สะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของการ 
การกระจายอำนาจใหชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาดานอ่ืน ๆ  
  

5. อนาคตของภาคใตหลังการระบาดของ COVID-19 (Post COVID-19) 

รูปแบบอนาคตที่หลากหลายของภาคใต 9

10 แตจะยกมานำเสนอเพียง 3 ฉากทัศนเปนเบื้องตน ไดแก 
I. ฉากทัศนแรก “วิกฤตของประชาชน ภาคใต” สถานการณวิกฤติทั้งระบบ วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติ

สิ่งแวดลอม วิกฤติสังคม และวิกฤติมนุษย  
II. ฉากทัศนที่สอง “การปรับตัวของประชาชน ภาคใต”  เปนสถานการณที่สามารถควบคุม COVID-19 

ได ประชาชนปรับตัวเร่ิมฟนเศรษฐกิจจากฐานราก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
5 สำนักงานสถิติแหงชาติ  อางจาก ธนาคารแหงประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BIZSHR/stat/Graph/ 
6 แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาภาค
ตะวันออก แผนพัฒนาภาคใต แผนพัฒนาภาคใตชายแดน  พฤษภาคม 2563 , สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10196&filename=index  
7 แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่ กรงุเทพมหานคร แผนพัฒนาภาค
ตะวันออก แผนพัฒนาภาคใต แผนพัฒนาภาคใตชายแดน  พฤษภาคม 2563 , สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10196&filename=index 
8 ขอมูลสถิติ สถาบันวิจัยปวย อ้ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย  https://www.pier.or.th/pier_stats/ 
9 อเนก  เหลาธรรมทัศน ระเบียบโลกหลังโควิด  สัมภาษณโดย  สุทธิชัย  หยุน  https://www.youtube.com/watch?v=bvrg2v9n6A0 
10 หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tool ) สถาบันการมองอนาคต นวัตกรรม https://ifi.nia.or.th/649/ 

https://www.bot.or.th/App/BIZSHR/stat/Graph/
https://www.bot.or.th/App/BIZSHR/stat/Graph/
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10196&filename=index
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10196&filename=index
https://www.youtube.com/watch?v=bvrg2v9n6A0
https://ifi.nia.or.th/649/


III. ฉากทัศนที่สาม “ภาคใตแหงความสุขกับการพัฒนาที่ยั ่งยืน” เปนสถานการณที่สามารถควบคุม 
COVID-19 ไดหรือมีวัคซีน/ยาปองกัน เกิดการปฏิรูประบบครอบครัว ชุมชน สังคม การพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครอง การกระจายอำนาจ ฟนระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไดแก ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจฐานราก
รวมกับระบบเศรษฐกิจมหภาคระดับภาคที่มีเสถียรภาพ ภายใตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการทัศน
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
 

6. ขอเสนอ 

คณะผูจัดทำไดรวบรวมและสังเคราะหขอมูลจากผลการศึกษาและผลการสำรวจสถานการณในพื้นที่ภาคใต
ตอนบน จากนักวิชาการในพื้นที่และนักวิชาการนอกพื้นที่ ดังนั้นวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้จึงมิใชแผนที่ไดรับการจัดทำอยางเปนทางการ เปนเพียง “ขอเสนอ”  
เพื่อประกอบการพิจารณาการออกแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงฝงทะเลอาวไทย -อันดามัน 

  

วิสัยทัศน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2565-2567) 

“ภาคใตจะเปนฐานการผลิตการเกษตรทั้งดานพืช ดานปศุสัตว ดานประมง และเปนแหลงทองเที่ยวในระดับโลก โดย
มีรากฐานของการพัฒนาบนความหลากหลายและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางการเกษตร ทางทะเล และทาง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน ที่นำไปสูความอยูดีมีสันติสุขของประชาชนบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” 11 
 

 
11

 ปรับจากวิสัยทัศน ใน ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600  รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร รายงานภาคใต กรมโยธาธิการ และผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  



ยุทธศาสตรการพัฒนา 12 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร เพ่ือสูระบบเกษตรกรรม
ที่ย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา (Strategic Direction)  

1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เชน ขาว (ขาวสัง
หยด ขาวหอมกระดังงา ขาวเล็บนก) ไมผล (กลวยหอมทอง มะพราว ทุเรียน มังคุด สมโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืช
สุมนไพร และปศุสัตว (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อใหเปนสินคามูลคาสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานสงออก และเพิ่ม
ชองทางตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market)  

2) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเล ี ้ยงส ัตว น ้ำชายฝ งและการทำอุตสาหกรรมประมงทะเลที ่ได
มาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร  

3) สงเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย เกษตรอัตลักษณ เกษตรแมนยำ เพื่อสราง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางดานรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย สามารถใชทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิต อยางคุมคา  

5) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารมอยางเปนระบบ  
6) สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรและชุมชน  

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก  
แนวทางการพัฒนา  

1) ยกระดับมาตรฐานบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเนื่องในแหลงทองเที่ยวที่มีชื ่อเสียงของภาค เนนการ
ทองเที่ยวเชิงคุณภาพและมีความปลอดภัย เกิดการกระจายรายไดและเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ (Carrying Capacity)   

2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที ่ยวเชิงเกษตร การทองเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมและอาหาร การทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสรางการกระจายรายไดและความเจริญสูชนบท  

3) พัฒนาเมืองทองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ใหเปนเมืองเหมาะสำหรับคนทุกกลุม และเปนเมืองที่ปลอดภัยและ
เมืองแหงความสุข  

5) พัฒนากิจกรรมและบริการทองเที่ยวรูปแบบใหมใหมีความหลากหลายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับการ
ทองเที่ยวที่สำคัญของภาค  
 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับภาคการเกษตรของภาคใต  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปดานการเกษตรและอาหารที่ครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สังคม
วัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน  

2) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  
3) พัฒนาและสนบัสนนุการใชเทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางดานการเกษตร  
 

 
12 ปรับจากแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที ่กรุงเทพมหานคร 
แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนาภาคใต แผนพัฒนาภาคใตชายแดน  พฤษภาคม 2563 , สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10196&filename=index 
 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10196&filename=index


ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เพื่อเปน
ฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรใหมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ปาไม 
ประมง และชายฝง เพื่อเปนปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดวยการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรโดยอาศัยความ
รวมมือของชุมชน  

2) วางระบบปองกันและแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ำเชิงระบบ โดยนำภูมิปญญารวมกับเทคโนโลยีมาใช
ในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่และตอบสนองความตองการของคนในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำขอมูล
สารสนเทศดานน้ำ 

3) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน สะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานเพื่อสรางความมั่นคงดาน
พลังงาน โดยสงเสริมการใชพลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุ เหลือใชทางการเกษตร) และ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการตลอดทั้งหวงโซอุปทานของระบบพลังงาน   

4) บริหารจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ โดยการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานการ
จัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบการจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  
 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการผลิต การทองเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม และการ
เชื่อมโยงการคาในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และ
ไมทำลายสภาพแวดลอม 

2) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคาและการบริการ  
3) พัฒนาโครงสรางและระบบฐานขอมูลเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ดวยขอมูล 
4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน   
 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและภาค
ประชาชน   
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาประตูการคาฝงตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานการ
ขนสงและระบบโลจิสติกสที่มีในปจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝงอาวไทย – ฝงอันดามัน - ประเทศแถบ
เอเชียใต ใหสามารถเดินทางและขนสงสินคาผานเสนทางประตูเศรษฐกิจ ดานตะวันตกของประเทศไทยไดอยาง
ตอเนื่อง ไรรอยตอ  

2) พัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดยพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงฝงอาวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ-ชุมพร-ระนอง-เมียนมา ควบคูกับการพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝงทะเล  

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐาน BCG Economy และการแปรรูปการเกษตรมูลคาสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการเกษตร โดยเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดจากผลผลิตตนน้ำ  

4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยูและยั่งยืน สำหรับความ
ทุกกลุม ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช  
 



 
นอกจากนี้ยังมีโครงการจำเปนเรงดวนที่สงผลสำคัญตอการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยาง

ย่ังยืน และมีความพรอมดำเนินการไดทันทีในป 2562 (Quick-win) ซึ่งมีโครงการที่มีแหลงงบประมาณแลว 3 โครงกร 
ไดแก โครงการพัฒนาวงเงิน 2.2 พันลานบาท ไดแก โครงการการพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสงเสริม
การตลาดของทาเรือระนองรองรับกลุม BIMSTEC ของการทาเรือแหงประเทศไทย วงเงิน 70 ลานบาท โครงการ
ปรับปรุงทาอากาศยานระนอง วงเงิน 158.62 ลานบาท และโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมสู
การเปน ASEAN Digital Hub วงเงิน 2000 ลานบาท 



 
 
 แผนงานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญที่อยูระหวางการดำเนินการในภาคทีส่ำคัญ12

13 ไดแก  
1. โครงการกอสรางทางหลวง บริเวณพื้นที่ภาคใตตอนบน (ชุมพร-ระนอง กอสรางแลวเสร็จ 142 กิโลเมตร 

จากระยะทางทั้งสิ ้น 260 กิโลเมตร) และบริเวณพื้นที่ภาคใตตอนกลาง เชื ่อมโยงภาคใต ฝ งอาวไทย-อันดามัน           
(สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช กอสรางแลวเสร็จ 377 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งสิ ้น 648 
กิโลเมตร)  

2. โครงการรถไฟทางคู ชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร และชุมพร-สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี-หาดใหญ-สงขลา  
3. โครงการระบบรถไฟทางคูขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา ชวงหาดใหญ-ปาดังเบซาร  
4. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายหาดใหญ-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ออกแบบแลวเสร็จ          

อยูระหวางปรับปรุงแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รวมทั้งการศึกษารูปแบบการใหเอกชนรวม
ลงทุน  

5. โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก ็ต มีการปรับปรุงอาคารผู โดยสารเดิมเปนอาคารผู โดยสาร
ภายในประเทศแลวเสร็จและเปดดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และอยูระหวางดำเนินการตามแผนพัฒนาระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)  
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 แผนพัฒนาภาคใต พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน 



ขอมูลการติดตอ

02 278 8200 

02 298 0476

webmaster@tsri.or.th

http://www.tsri.or.th

สํานักงานคณะกรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร ว�จัย และนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร 979/17-21 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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