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 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการ
บริหารจัดการเพื่อการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) ของพื้นท่ีเกาะหมาก จังหวัดตราด 2. เพื่อศึกษา
ปัจจัย และเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า มาสู่แนวทางปฏิบัติ  3. 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า บนพื้นท่ีเกาะ
หมาก จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ในการด าเนินการจัดท านโยบายต้องท าการการศึกษาข้อมูลจากบริบทของพื้นท่ีก่อนการจัดท านโยบาย 
เพื่อสถานประกอบการ มีการท าการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณา โดยศึกษา
จากพฤติกรรม และกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมจนกระท่ังเสร็จสิ้น โดยในนโยบายจ าเป็นต้อง 1) จะต้องไม่ส่งผล
กระทบกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน 2) รักษาไว้ซ่ึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของพื้นท่ี และ3) ต้องมีการจัดการด้านการใช้
พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสถานประกอบการท่ีน านโยบายการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ ามาปรับใช้ส่วนใหญ่กระท าโดย
ผ่านน าเสนอในรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเท่ียว นอกจากน้ันยังพบว่าในสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง และพบว่าในกระบวนการบริหาร
จัดการน้ันได้มีการด าเนินนโยบายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรรวมอยู่ด้วย และได้จัดการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรภายในเกาะ 
 2.  ปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า พบว่า 
ต้องประกอบด้วย 1) จิตส านึกท่ีดี เกิดจากการสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับประชาชนในพื้นท่ี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ท่องเท่ียว ผ่านกระบวนการการให้ความรู้ โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับอย่างชัดเจน 2 ) การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
เกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ 
(อพท.) และความร่วมมือจากรัฐบาลของประเทศเยอรมนี ท่ีมีการน าองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีได้รับมาปรับใช้กับพื้นท่ีเกาะหมาก 
3) ด้านความร่วมมือจากภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ สถานประกอบการ และภาคประชาชน โดยมี อพท. ท าหน้าท่ีประสาน
ความร่วมมือไปยังสถานศึกษา รวมถึงองค์กรต่างประเทศ และการประสานความร่วมมือเหล่าน้ีถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ
ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า  
 3.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อสถานประกอบการท่ีน าเอาการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ ามาปรับ
ใช้ในองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจด้านสถานท่ีพักแรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ถึงความพึงพอใจต่อสถานท่ีพักแรมของเกาะหมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานท่ีพักแรมมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ กิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานท่ีพักจัดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และล าดับสุดท้ายด้านการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์
เรื่องการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต่ า  2) ด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึง
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกาะหมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การมีส่วนร่วม
ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายมีความพร้อมท่ีจะ
ท าตามหลักการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 This study based on Qualitative Research Methodologies. The objectives of this research were 1) 
to study low carbon tourism in area of Koh Mak, Trat 2.to study factors and conditions that can be affected to 
the successful of a concept of low-carbon tourism development. 3. to study a level of satisfaction of the tourists 
to promote the low-carbon tourism development in Koh Mak, Trat, Thailand. Sample from 400 of tourists were 
used in this research consisted with both questionnaires and in-depth interviews. Data were analyzed by using 

statistical grid frequency percentage (Percentage), average ( x ) and standard deviation (Standard Deviation: SD) 
and content analysis. 
The results of this research were as follow: 
 1.  In the implementation of policy have to studied from the social context before a new policy 
been releases. For the establishments must study a tourist’s needs and take it as the main elements to 
consideration before release a new policy can be done by study all behaviors from the beginning of activities 
until the completion. The policies should be as following: 1) the development would have no impact on the 
social context and the way of life of the community, 2) preserve the history of the area, and 3) the need to 
manage energy efficiency. Some Establishments that bring low carbon tourism as a policy mostly done by 
presents an environmental friendly activities for customers. It was also found that the establishments have 
seriously focused on the issue of renewable energy. And found that it’s related to agriculture development too. 
 2.  Factors that affect to the successful of the concept of low-carbon tourism development were 
1) a positive attitude. All of stakeholders must be educated by pointing out benefit of the campaign clearly 2) 
the cooperation between Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) and 
cooperation from the government of Germany 3) Collaboration from Thai’s government sector, enterprises and 
public sector in the area by collaboratively with a school, foreign organizations all are the key to success in low-
carbon tourism management. 
 3.  Satisfaction of tourists in low-carbon tourism across the organization was divided into two 
areas: 1) the satisfaction of the facilities that were at a high level. When considering the satisfaction for 
accommodation on the island. Sort descending found that facilities were clean and hygienic and also provide 
environmental friendly activities during their stay and the last was the document advocates about the low-
carbon tourism, 2) a tourist-friendly environment in overall was in a high level. When considering the satisfaction 
of a tourist-friendly environment of the island. Sort by descending the participation to reduces carbon dioxide 
emissions. An Environmental friendly tourism management and finally, tourists are ready to follow the principles 
of environmentally friendly tourism. 
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ให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา รองศาสตราจารย์ 
ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และคุณจิตนา สิงหเทพ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าตรวจสอบ 
ปรับปรุง จนท าให้เครื่องมือวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การวิจัยครั้งนี้มิอาจจะเกิดขึ้นได้หากปราศจากความอนุเคราะห์ที่ดีจาก คุณจินตนา   
สิงหเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ จังหวัดตราด ที่ได้แนะน าข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง       
ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณ คุณจักรพรรดิ ตะเวทิกุล นายกสามาคมการท่องเที่ยว จังหวัด
ตราด ที่ได้เอ้ือเฟ้ือสถานที่พักที่สวยงามตลอดระยะเวลาการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ขอขอบพระคุณ     
คุณพดุงศักดิ์ สามัญเมือง ที่ให้การต้อนรับผู้วิจัยเป็นอย่างดี ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าลงสู่ผืนทราย  
อันอบอุ่นของเกาะหมาก จนถึงวันสุดท้ายที่ก้าวท้าวขึ้นเรือ และที่ขาดไม่ได้ขอขอบใจ จักรกฤษณ์ 
จันทร์แฉล้ม น้องชายที่แสนดี ที่ได้รวมหัวจมท้ายช่วยพ่ีท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่ตัวหนังสือตัวแรก   
จนตัวสุดท้าย ขอบคุณเพ่ือนๆ พัฒนฯ รุ่น 11 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยดูแลช่วย เหลือกัน        
ในทุกๆ เรื่อง 
 สุดท้ายนี้ด้วย คุณูปการ คุณความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ คุณแม่รัชนี 
อักษรประดิษฐ์ และคุณพ่อพูนศักดิ์ อักษรประดิษฐ์ ผู้เป็นที่เคารพสูงสุด เป็นก าลังใจและคอยชี้แนะ
แนวทางต่างๆ ให้กับลูก จนลูกมีทุกวันนี้ได้ 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่   
ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา ที่ได้มีการบรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไว้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็น
ประการหลัก (นรินทร์ สังข์รักษา, 2552) ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในระบบการเงินภายในประเทศได้
ปีละหลายแสนล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างมาก 
เกิดการหมุนเวียนของเงินตราภายในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นแรงดึงดูดอย่างดีให้กับนักลงทุนทั้งใน และนอก
พ้ืนที่ให้หันมาลงทุนในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น และจากการที่ได้มีการบรรจุเรื่องการ
ท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ท าการมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และโบราณสถาน จนท าให้ประเทศไทยได้กลายมาเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีส าคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในแถบอาเซียนที่มีความพร้อมในด้านการ
คมนาคม ตลอดจนประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการให้บริการที่น่าประทับใจ มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความงดงามทั้งยังมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่งดงาม ทรงคุณค่า โดดเด่น และมีความเป็น
เอกลักษณ์ อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาปีละหลายแสนคน    
ก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย จึงสามารถกล่าวได้ว่า
เป็นพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยนั้นมี
ความสวยงาม และยังคงมีความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีลักษณะเฉพาะของทะเลในเขต
ร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปี
พุทธศักราช 2557 ประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจ านวน 
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ถึง 24,779,768 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2557) ส่วนหนึ่งได้เลือกเดินทางไปยังจังหวัด 
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมไปถึงพ้ืนที่เก่ียวเนื่อง 
 จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นจ านวนมากตามที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งจะท าให้
เกิดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน การใช้ทรัพยากรต่างๆ มากมาย 
ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกท าลายหรือถูกใช้ไปเพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยง   
มิได้ ทรัพยากรบางอย่างก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป บ้างอย่างก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูให้
กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยก าลัง
ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย จนไม่สามารถฟ้ืนฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อีก 
เกิดผลกระทบทางด้านกายภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ     
ระบบนิเวศ การเสื่อมโทรมของทัศนียภาพที่สวยงาม ปัญหาด้านมลภาวะที่มีเพ่ิมมากขึ้น และการขาด 
การจัดการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง  จึงท าให้เกิดสภาวะที่ผู้บริโภคใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ย่อมส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามได้รับผลกระทบ
อย่างมาก 
 จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านระบบนิเวศมากมายรวมไปถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศของโลก ภาวะ
โลกร้อน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นจากภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)     
ซ่ึงมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ 
การขนส่ง และ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ปริมาณการใช้ก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ 
และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนั้นการตัดและท าลายป่าจ านวนมหาศาลเพ่ือ
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เกิดกลไกในการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป  ส่งผลให้
ระบบชั้นบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้กระท าลงไปนั้น      
ได้หวนกลับมาในลักษณะของภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนที่เกิดมาจากสภาวะเรือนกระจกนั้นเป็น
ปัญหาที่ทุกประเทศก าลังให้ความส าคัญ สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะนี้นั้นคือการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมีปริมาณมากมายมหาศาลต่อปีได้ส่งผลกระทบ
ทางด้านนิเวศวิทยาในแถบขั้วโลก ที่ได้รับผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ าแข็งละลายอย่างรวดเร็วท าให้ระดับน้ าทะเลทางขั้วโลกเพ่ิมขึ้น และ     
ไหลลงสู่ทั่วโลกเกิดน้ าท่วมได้ทุกทวีป นอกจากนี้ท าให้สัตว์ทางทะเลเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศได้เกิด
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในขณะที่ทวีปเอเชียมีอุณหภูมิจะสูงขึ้นในทุกๆ ปี เกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง   
มีน้ าท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น สภาพอากาศแปรปรวนอาจท าให้เกิดพายุ
ต่างๆ มากมายเข้าไปท าลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน 
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 ในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างหันมาให้ความส าคัญและตื่นตัวกับผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เกิดจากใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เกาะหมากท่ีได้มีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงท า
ให้เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ 
“องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ร่วมกับ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (GIZ) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสร้างความตระหนักในการลดการใช้พลังงาน อันจะน าไปสู่การลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของ 
อพท. ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ทดลอง น าร่อง และพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยว
ที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือเป็นการการอนุรักษ์ และยกระดับลักษณะ และรูปแบบการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low 
Carbon Tourism) เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืน ต่อยอดจากแนวคิดจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติในแง่ของการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
  ในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา ซึ่งให้ความส าคัญกับการน าการศึกษาไปพัฒนา
ด้านต่างๆ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่เกิดผลส าเร็จการด าเนินงานด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) บนพ้ืนที่เกาะหมาก ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด เกาะหมาก ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการรณรงค์การลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศที่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งวิธีการ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ภาคที่สอง แผนงาน
ที่สาม บทที่ 4 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าปัญหาที่
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือเกิดความขัดแย้งระหว่าง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด และการขาดวิธีการปฏิบัติในเรื่องของการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ดังนั้นหลักการส าคัญที่จ าต้องด าเนินการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 จึงมีอยู่ 3 หลักการ คือ  
 1.  การด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนงานที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับการบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดให้ครบสมบูรณ์  
 2.  เน้นแผนงานที่ประสานกันอย่างเป็นระบบครบวงจร   
 3.  ให้มีการน าแผนงานที่ได้จัดท าขึ้นไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์ในระดับท้องถิ่น 
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 กลไกการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นจะต้องด าเนินการสร้างระบบ และเครื่องมือในการประสานงาน     
ขั้นพ้ืนฐาน อาทิเช่น ระบบข้อมูล แผนที่ แผนแม่บท โดยจัดให้ระบบนั้นเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์  
ในทุกพ้ืนที่ และอยู่ในมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจะต้องสนับสนุนให้องค์กรในระดับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
ให้มากยิ่งขึ้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6: 2530-2534) 
  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกรศึกษาถึงแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวบนพ้ืนที่      
เกาะหมาก จังหวัดตราด รวมไปถึงการด าเนินการด้านการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low 
Carbon Tourism)  เพ่ือที่จะน าแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Tourism) นี้ ไปเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนที่มีลักษณะพ้ืนที่หรือมีบริบทที่ใกล้เคียงกันหรือแม้กระทั้ง
ในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป     
  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Tourism) ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด  
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเทีย่วแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) มาสู่แนวทางปฏิบัติ 
 3.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon Tourism) บนพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  มีปัจจัยและเงื่อนไขใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามแนวคิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
 2.  การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) นั้น
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด หรือไม ่
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ซึ่งผู้วิจัยท าการศึกษาในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถาน
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ประกอบการที่น าเอาแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ใน
องค์กรโดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในลักษณะของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low 
Carbon Tourism) บนพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ดังนี้  
  1.1 วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่    
เกาะหมาก จังหวัดตราด  
  1.2 ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon    
  1.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทีด่ าเนินการวิจัย 
 2.  ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
  2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อ
สถานที่พักแรมที่ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
   ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพ้ืนที่เกาะหมาก 
จังหวัดตราด ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 25,690 คน (กรมการ
ท่องเที่ยว. 2557)    
   กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรจ านวน 25,690 คนโดย
การใช้ตารางเครซี่แอนด์มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่
ระดับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 394 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ 400 คน โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
   ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนผู้ที่มาท่องเที่ยว และรูปแบบที่ใช้
เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก จังหวัดตราด 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ได้แก่ การเดินทาง ด้านสถานที่
พักแรม และด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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  2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่กลุ่มที่ด าเนินการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินนโยบายการท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  
   2.2.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแผนและประสานงานจากองค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินงาน ประสานงาน
แนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาสู่แนวทางการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 
   2.2.2 ผู้ประกอบการที่ให้บริการโรงแรมรีสอร์ท ภัตตาคารร้านอาหาร ที่ด าเนิน
ธุรกิจอยู่ในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการน าแนวทางการ
บริหารจัดการการท่องเที่ ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ ในสถาน
ประกอบการ 
   2.2.3 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ด าเนินการวิจัย โดยศึกษาถึงความคิดเห็น
ต่างๆ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชานในพ้ืนที่ เกาะหมาก จังหวัดตราด ภายหลังได้น า           
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้   
ในชีวิตประจ าวัน  
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ด าเนินการวิจัยบนพ้ืนที่เกาะหมาก อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 9 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ. 2559   
 
นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
 กำรท่องเที่ยว หมายถึง การเดินจากที่ พักอาศัยไปยังจุดหมายปลายทางโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ เพลิดเพลิน และสร้างประสบการ
ให้ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวโดยท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ 
 กำรท่องเที่ยวแบบคำร์บอนต่ ำ (Low Carbon Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่
ค านึงถึงการปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
ทุกๆ กิจกรรมที่ได้กระท า โดยการลดปริมาณการใช้พลังงานที่มากเกินความจ าเป็น และหันมาใช้
พลังงานทดแทนแทนพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รวมไปถึงการรณรงค์การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การให้ความส าคัญกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ คือ 
การใช้จักรยานแทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ การพายเรือเพ่ือชนธรรมชาติแทนการใช้เรือที่มี
เครื่องยนต์ ในพ้ืนที่เกาะหมาก อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  
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 กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในรูปแบบ
ที่ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้น้อยที่สุดหรือใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงการ เกิด
ผลกระทบต่อคนรุ่นหลังในอนาคต 
 ปัจจัยเงื่อนไข หมายถึง สิ่งต่างที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจ โดยน าเอา
ข้อก าหนดต่างๆ มาพิจารณาเป็นองค์ประกอบก่อนการด าเนินงานต่างๆ หรือเพ่ือจะท าให้สิ่งนั้นๆ 
เกิดข้ึน 
 กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว หมายถึง วิธีการที่ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ที่
ประกอบไปด้วยขั้นตอน กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพ้ืนทีเ่กาะหมาก อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 2.  ท าให้ทราบศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon  Tourism) มาสู่แนวทางปฏิบัติ 
 3.  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon บนพื้นที่เกาะหมาก อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 4. น าข้อเสนอที่ได้รับจากการท าวิจัยมาก าหนดแนวทาง และนโยบายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หันมา
สนใจรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร และไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะหมาก กิ่งอ่าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางกรอบแนวคิดส่าหรับ
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 3.  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวแบบมลพิษต่่า (Low Carbon Tourism) 
 5.  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 6.  บริบททั่วไปของเกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นในหลายๆ มิติ 
อันเนื่องมาจากได้มีการก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาโดยเฉพาะในฉบับต้นๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาไป
ยังโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ระบบคมนาคม และยังมีการขยายพ้ืนที่
เมืองหลวงออกไปเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นยังมิได้เกิดการ
ตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการเจริญเติบโตของเมืองหลวง จนกระทั่ง
ในตอนปลายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ที่เริ่มเกิดการตื่นตัวมากขึ้นเก่ียวกับ
ผลกระทบต่างๆ รวมไปถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ เสื่อมโทรมลงไป ด้วยเหตุนี้ในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 จึงได้ให้ความส่าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึง
เทคโนโลยี จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งส่านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก่ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จึงได้มีการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมฉบับแรกของประเทศไทยในขณะนั้น 
 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 6 ที่มีการกล่าวถึงการให้ความส่าคัญด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และ    
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ยังที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งให้ความส่าคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้      
น้่า ดิน แร่ และได้ท่าแก้ไขนโยบายต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการควบคุมและลด
ปัญหามลพิษของอุตสาหกรรมต่างๆ ถือได้ว่าเป็นรากฐานของการวางนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหามลพิษในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7  
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหา
อย่างจริงจังมากขึ้นโดยการเร่งฟ้ืนฟูพร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสภาวะ
สิ่งแวดล้อมในเมืองและชนบท เกิดการสนับสนุนให้ภาคประชาชน ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการมากขึ้น อีกทั้งยังได้น่าแนวคิดและเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้ช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ท่าการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการสนับสนุน
คุณ ภาพชี วิตที่ ดี ของคนและชุ มชน  เพ่ื อ เป็ น ฐานการผลิต  และยุทธศาสตร์การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นมา 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่าง
มหาศาล ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศรวมไปถึงชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพ่ือซึมซับกับ
ความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม แต่สิ่งที่ตามมาก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามกลับถูกใช้ไปอย่าง
มากมายก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมชาตินั้น ดังนั้นจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และมีแบบแผน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
 เพ่ือความกระจ่างชัดในแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ขอ
น่าเสนอรายละเอียดเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ความหมาย ของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว หมายความว่าการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือสราญใจ การบริหารงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ส่วน นักท่องเที่ยว 
(Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือหา
ความสุข พักผ่อนหย่อยใจหรือเพ่ือหาความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมายังจุดเดิม โดยมิใช้การเดินทาง
เพ่ื อไปประกอบอาชีพ  หรือ เพ่ื อ เป็ นการหารายได้  (Webster’s Third New International 
Dictionary) 
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 McIntosh และ Goeldner (1986 : 4) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การ
ท่องเที่ยว หมายถึง ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ หรือ การกระท่าซึ่งกัน
และกัน ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการ รัฐบาลและชุมชน เพ่ือเป็นการจูงใจและต้อนรับ
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอ่ืนๆ 
 Gee, Choy และ Maskens (1984 : 4) ได้กล่าวถึงการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวไว้ว่า 
การเดินทาง หมายถึง การออกจากสถานที่หนึ่งออกไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้าน
ตามปกติ และการเดินทางเพ่ือไปอาศัยที่อ่ืน 
 ราณี อิสิชัยกุล (2557 : 3) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมใดๆ   
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นการหารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์ และ
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐที่วางแผนและ
จัดการท่องเที่ยว และชุมชนหรือเจ้าของท้องถิ่นในพื้นท่ีท่องเที่ยว 
 วรรณา ศิลปอาชา และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2558) การท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าการเดินทางนั้น 
เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง (อ้างถึงใน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2544) 
 กล่าวได้ว่าความหมายของการท่องเที่ยวนั้น คือ การเดินทางจากจุดเดิมที่ตนอยู่เพ่ือเป็น
การพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือเป็นการหาประสบการใหม่ๆ มิใช่เพ่ือเป็นการหารายได้ โดยที่การ
เดินทางนั้นต้องเป็นการเดินทางอย่างสมัครใจ และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการในพ้ืนที่จุดหมาย
ปลายทาง เช่น การใช้สินค้าหรือบริการ และในที่สุดผู้เดินทางนั้นจะต้องกลับมายังจุดเดิม  
 เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาพักผ่อนยังสถานที่ท่องเที่ยวใดก็ตาม ถือได้ว่าเกิดการใช้
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้น และหากขาดการจัดการที่ดีย่อมส่งผลกระทบในระยะยาวอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้นการจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ส่าคัญเพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป 
 

1.2 การจัดการการท่องเที่ยว 
 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2545 : 419) กล่าวว่า การจัดการ (Management) เป็นค่าที่มาจาก
ภาษาฝรั่งเศสว่า Manager หมายถึง ผู้ดูแลในบ้าน ผู้รักษาผลประโยชน์ ดังนั้น การจัดการจึงหมายถึง 
การกระท่าต่างๆ ในลักษณะเป็นการชี้น่าทิศทางหรือการแนะน่าเพ่ือเป็นการน่าไปปฏิบัติ โดยเป็นการ
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บ่งลึกในเรื่องของรายละเอียดของการบริหารภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การปฏิบัติการ 
และรวมไปถึงวิธีปฏิบัติงานโดยตรงส่าหรับเชิงปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      
 การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542)  
กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนการท่องเที่ยว และด่าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน โดยมีการจัดการองค์การการบริหารงานบุคคล การอ่านวยการ และการควบคุมอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งมีการประเมินผลการท่องเที่ยวด้วย 
 มนัส สุวรรณ และคณะ (2541) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวหมายถึง การกระท่า
อย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านี้ยังจ่าเป็นต้อง
ค่านึงถึงสภาพที่แท้จริงรวมทั้งข้อจ่ากัดต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม แผนปฏิบัติการที่ดีต้อง
ค่านึงถึงกรอบความคิดที่ได้ก่าหนดไว้ มิฉะนั้นแล้วการจัดการการท่องเที่ยวจะด่าเนินไปอย่างไร้ทิศทาง 
และประสบความล้มเหลว 
 วรรณพร วณิชชานุกร (2540) กล่าวว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีรูปแบบการบริหารในสองระดับ คือ ระดับแนวนอน 
ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และระดับแนวตั้ง คือ หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลแต่บทบาทส่าคัญในการเป็นตัวแทน
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตามอ่านาจของผู้คน
ในท้องถิ่นได้ ซึ่งการบริหารควรครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 
 โดยสรุป การจัดการการท่องเที่ยวนั้น คือ การวางแผนและด่าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการพัฒนาด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้ก่าหนดไว้ โดย
จ่าเป็นต้องค่านึงถึงสภาพแวดล้อม และบริบทต่างๆ ภายในพ้ืนที่ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นในการ
ก่าหนดกรอบแนวทาง และยุทธศาสตร์ในการจัดการในการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ครอบคลุม
ในทุกองค์ประกอบ และจ่าเป็นต้องมีการควบคุมติดตามประเมินผล โดยการอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดการพัฒนาการสูงสุดเพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ชื่นชมกับทรัพยากรที่สวยงามต่อไปในอนาคต และเพ่ือเป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

 การน่าเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะหลัง เป็นผลมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
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ประเทศไทยในอดีตที่ไม่ประสบความส่าเร็จขาดการควบคุมที่ดี โดยในอดีตจะไปที่การหวังผลก่าไร
สูงสุดของผู้ประกอบการ มากกว่าการให้ความส่าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งที่ในความเป็นจริง
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นจะอาศัยองค์ประกอบอีกหลายปัจจัย เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว โดยที่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นเพ่ิงมีการริเริ่มไปก่อนหน้านี้
ไม่กี่ปี (เริ่มในปี พ.ศ. 2554) เพ่ือตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการ
ท่องเที่ยวนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การเข้าพักในโรงแรม 
ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และแม้แต่ปริมาณขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในแหล่งท่องเที่ยวก็
ตาม การค่านึงถึงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
โดยเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด หรือท่ากิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ เช่น การปลูกต้นไม้ เพ่ือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนทั้งต่อสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ี 
 เพ่ือความกระจ่างชัดในแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ขอ
น่าเสนอรายละเอียดเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า เป็นการท่องเที่ยว
ที่ครอบคลุมขอบข่ายของการท่องเที่ยวแบบอ่ืนๆ หลายรูปแบบ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมุ่งพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนจะประสบผลส่าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักท่องเที่ยว ชุมชนในท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ปรีชา มณีรัตน์ (2538 : 90 - 109) กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สุดในการผสมผสานลักษณะที่ท่าให้เศรษฐกิจทั้งระบบผสมผสานกลมกลืนกันอย่าง
เหมาะสม เช่น ไม่เน้นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจจนไม่ลืมเรื่องการกรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้น 
 อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์ (2539 : 3) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นค่าศัพท์ของ
การพัฒนาที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุของความกดดันที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างการเร่งรัดพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเร่งรัดการลงทุนและการใช้วัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตจึงเป็นเหตุที่ท่า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท่าลายอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมเสื่อมโทรม ช่องว่างของรายได้ระหว่างคน
จนกับคนรวยกว้างขึ้น คนยากจนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ กับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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 สุธาทิพย์ เข็มน้อย (2554 : 11) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และวางแผนเพ่ือส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุดใน
ขณะเดียวกันต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ หรือเสื่อสภาพน้อยที่สุด 
 Swarbrooke (1998 : 13) ได้ ให้ความหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวซึ่งท่าให้เศรษฐกิจเจริญงอกงาม แต่ต้องไม่ท่าลายทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 (Rogers and Slinn, 1995 : 162-163) การพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยั่ งยืนตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศประกอบด้วยหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้  
 1.  สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพย์สมบัติที่ส่าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการท่องเที่ยว ต้องรักษาไว้ให้
มีสภาพเหมือนเดิมส่าหรับลูกหลานในอนาคต มิใช้ถูกท่าลายในระยะสั้น 
 2.  การท่องเที่ยวเป็นการจัดกิจกรรมที่อ่านวยผลประโยชน์ให้กับชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีความเสมอภาคเท่ากับนักท่องเที่ยว หมายความว่า มิใช่นักท่องเที่ยวแสวงหา
ผลประโยชน์จากชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ชุมชนก็ควรได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน
จากการท่องเที่ยวด้วย 
 3.  การจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต้องส่งผลต่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวต้องไม่ท่าลายทรัพยากรหรือก่อให้เกิดผลเสียถึงในอนาคต 
 4.  กิจกรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวควรจะยอมรับสภาพธรรมชาติ และลักษณะ
ของสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจกรรมหรือการพัฒนาดังกล่าว กล่าวคือ ถ้าแหล่งท่องเที่ยวใดเปราะบาง
ทางธรรมชาติมากเกินไปก็ควรพัฒนาสถานที่นั้นภายในขอบเขต และให้กระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด 
เช่น จ่ากัดจ่านวนนักท่องเที่ยว จ่ากัดกิจกรรมและเวลาของการท่องเที่ยว 
 5.  ความกลมกลืนที่ เกิดขึ้น ในแหล่งท่องเที่ ยว ต้องเกิดจากความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น และถานที่ท่องเที่ยว 
 6.  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การปรับปรุงเปลี่ยนต้องไม่ท่าลาย
หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7.  องค์กรทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
ต้องยอมรับในหลักการดังกล่าว และจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้ Swarbrooke (1998 : 60) ได้ให้หลักการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ไว้ดังนี้  
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 1.  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นต้องไม่ต่อต้านการเจริญเติบโตอันเนื่องมาจากการ
พัฒนา แต่ต้องเน้นข้อจ่ากัดของการเจริญเติบโต และการท่องเที่ยวต้องจัดการและบริหารภายใต้ข้อง
จ่ากัดนี ้
 2.  ต้องมีการจัดการวางแผนที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 3.  ค่านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 
 4.  การจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มิได้มุ่งเน้นการจัดการแค่เพียงด้าน
สิ่งแวดล้อม แต่จ่าเป็นต้องรวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการบริการ 
 5.  ให้ความส่าคัญกับความต้องการที่ท่าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจ แต่ต้องอยู่ภายใต้
ความเสมอภาค และยุติธรรม 
 กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ เพ่ือให้
เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า และต้องไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว 
หรือส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชนในพ้ืนที่นั้น โดยผ่านกระบวนการศึกษา การจัดการอย่างเป็น
ระบบ แล้วจึงด่าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบโดยไม่ให้มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

2.3 ปัจจัยท่ีน าไปสู่การวางยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 
 หนึ่ งในกระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้ เกิดความยั่งยืนนั้น การวาง
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จ่าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จากข้อมูลดังต่อไปนี้   
 ในปัจจุบันเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
มิติต่างๆ (ปรีชา จันทร์ศิริตานนท์,  2550 : 23) ได้ตั้งข้อสังเกตในการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 1. การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิดมีความจ่าเป็นต้องศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) โดยเฉพาะระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ตลอดจนเขตการจัดการใช้ประโยชน์ 
 2.  การศึกษา (Carrying Capacity) และน่ามาใช้กับพ้ืนที่อย่างเข้มงวด การพัฒนา
จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยที่เน้นรายได้จากนักท่องเที่ยวต้องมีการทบทวน มิเช่นนั้นจะกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 3.  การก่าจัดขยะมูลฝอย น้่าเสีย มลพิษเสียงและอากาศ ต้องมีแผนการจัดการชัดเจน
ในพ้ืนที ่



 

 

 

15 

 4.  ทบทวนการให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้าด่าเนินการด้านการท่องเที่ยวและพักอาศัย 
เพราะในหลักการเชิงธุรกิจต้องแสวงหาก่าไรสูงสุด ซึ่งมักจะตรงกันข้ามกับหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 ปรีชา จันทร์ศิริตานนท์ (2550 : 15) กล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้เกิดการวาง
ยุทธศาสตร์การจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนประกอบด้วย  
 1.  การเพ่ิมข้ึนของประชากร คือ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมมากขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากภารกิจ
ทางการท่องเที่ยวหลายด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคม 
 2.  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร คือ สภาพธรรมชาติส่วนใหญ่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
ถูกน่าไปใช้อย่างสิ้นเปลืองเพ่ือเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อันน่าไปสู่ความขัดแย้งของภาคส่วนต่างๆ 
จึงต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์  
 3.  กระแสโลก (Globalization) คือ เกิดผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างชัดเจน 
เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากประเทศก่าลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ภาระการแข่งขัน
ของตลาดโลกที่เกี่ยวเนื่อง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 กล่าวได้ว่าในการวางแผนงานหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดยั่งยืนนั้นต้องอาศัย
การศึกษาข้อมูลในภาพรวมของพ้ืนที่นั้นๆ ทั้งหมดเสียก่อน รวมไปถึงกระบวนการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนในพ้ืนที่ แล้วจึงเริ่มกระบวนการวางแผนพัฒนาโดยให้
ค่านึงถึงปัจจัยต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบในการวางยุทธศาสตร์ต่อไป    
 

3. แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ในปัจจุบันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคน
หันมาให้ความส่าคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่  
ฉบับที่ 1-6 ที่เน้นด้านการจัดการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคเป็นส่าคัญ เกิดการ
ขยายตัวของเมืองหลวงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเจริญเติบโตของสังคมเมืองและอุตสาหกรรมนั้นต้องอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งในขณะนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
ยังมิได้มีการก่าหนดแนวทางเก่ียวกับการอนุรักษ์ไว้อย่างชัดเจน จึงท่าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้
คุณค่า ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เป็นต้นมาก็มีการให้ความส่าคัญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นเป็นล่าดับ เนื่องจากมีการเล็งเห็นประโยชน์ในระยะยาว ที่ว่ามนุษย์จะต้องใช้
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ตารางที่  การจ่าแนกองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม 
อ้างอิงจาก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทาง
วัฒนธรรม (2548)  

 

ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคตจวบจนรุ่นลูก รุ่นหลาน ดังนั้นการน่าแนวความคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางที่
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการสมดุลระหว่างปริมาณการใช้ของมนุษย์กับการฟ้ืนฟู
ตัวเองของธรรมชาติ  
 

3.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
 จากที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติที่จัดการประชุม เรื่อง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
(United Nations Conference on the Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ได้ให้ค่าจ่ากัด
ความหมายของค่าว่า “สิ่งแวดล้อม” ไว้ว่า สิ่งต่างๆ ที่อยู่ ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 
รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เป็นความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และสิ่งที่อยู่ในรูปที่มาสามารถ
สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงลักษณะทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตทุกชนิด 
เช่น พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช และสัตว์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2542) ที่ให้ความหมายว่า “สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งมี
ชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม (จับต้อง และมองเห็นได้) และนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน 
ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปัจจัยหนึ่ง จะมีส่วนในการเสริมสร้าง หรือท่าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็น
วงจร และวัตจักรที่ เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ” (นิวัติ , 2533) ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า 
“สิ่งแวดล้อม หมายถึง วัตถุ พฤติกรรม สภาพการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น สภาพลมฟ้าอากาศ 
ดิน และสิ่งมีชีวิตต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะท่าปฏิกิริยาร่วมกัน ซึ่งที่สุดสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมีอิทธิพลเป็น
ตัวก่าหนดรูปร่าง ความเป็นอยู่ รวมทั้งความอยู่รอดของแต่ละชีวิต หรือสังคมของสิ่งมีชีวิตนั้น” 
 ในส่วนของประชาคมยุ โรป  ได้ เคยมีก่ าหนดความหมายของสิ่ งแวดล้อมไว้ว่ า 
“สิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสัมพันธ์ร่วมกันของสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบมนุษย์ และสังคมของมนุษย์  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่าหนดรูปแบบ และเงื่อนไขของการด่ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งใน
ลักษณะของการด่ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือการด่ารงอยู่ในลักษณะสังคมของ
สิ่งมีชีวิต” 
 วศิน อิงคพัฒนากุล (2548) กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมนั้นยังสามารถจ่าแนกองค์ประกอบ
ออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural Environment) คือ สิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แต่มนุษย์    
มีส่วนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลักษณะของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นทั้งที่
ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการตนเอง” 
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 สิ่งแวดล้อมนั้นสามารถก่าหนดขอบเขตของระบบสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ในลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ และยังสามารถก่าหนดขอบเขตได้จากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสามารถก่าหนดขึ้นได้ในลักษณะนามธรรม หรือรูปธรรม และอาจจะก่าหนดขึ้นตามความต้องการ
ทางวิชาการ งบประมาณ ก่าลังบุคลากร และสถานภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเมือง การปกครอง 
และกฎหมาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วศิน      
อิงคพัฒนากุล (2548) 
 หากจะสรุปความหมายของว่าค่าว่า “สิ่งแวดล้อม” คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะสิ่งที่เราสัมผัสหรือจับต้องได้ 
(รูปธรรม) เช่น ต้นไม้ ดิน หิน น้่า ฯลฯ และสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ (นามธรรม) เช่น 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต สิ่งที่มองเห็นหรือ
มองไม่เห็น จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ล้วนแล้วแต่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อกับสิ่งแวดล้อมก็จะส่งผลกระทบต่อการด่ารงอยู่ต่ออีก    
สิ่งหนึ่งในทันทีหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น 
ในทางตรงหรือในทางอ้อม จึงมีความจ่าเป็นที่จะต้องท่าความเข้าใจหรือศึกษาลงไปในรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
ที่มีอยู่ให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาพการณ์นั้น 
 

3.2 ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 สมชาย และสุรินทร์ (2532) ได้ให้ความหมายของค่าว่า “ทรัพยากร” โดยหมายถึง    
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งสามารถจ่าแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1.  ทรัพยากรทางวัตถุและวัฒนธรรม คือ ทรัพยากรที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถานขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ  
 2.  ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ หรือมนุษย์สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน 
น้่า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และรวมไปถึงก่าลังงานจากมนุษย์ด้วย 
 เกษม (2530) ได้ให้ความหมายของค่าว่า “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” คือ การ
ด่าเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเอ้ืออ่านวย
ให้ มนุ ษย์ มี ใช้ ตลอดไป  โดยไม่ ขาดแคลน และยั งได้ เสนอแนวคิดที่ เกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ดังต่อไปนี้ 
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 1. วัตถุ ป ระสงค์ ของการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ  คื อ  ความต้ อ งการให้
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์อย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยเฉพาะ
เพ่ือด่ารงชีวิต 
 2. ความต้ อ งการผลผลิ ตที่ ยั่ งยื น  (Sustained Yield) คื อ  ต้ อ งมี ก ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม และต้องสร้างความมั่นคงในการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติ โดย
จ่าเป็นต้องค่านึงถึงความสารถ ปริมาณ และอัตราการทดแทนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่น่า
ทรัพยากรต้นทุนมาใช้ประโยชน์ 
 3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นจ่าเป็นต้องมีการควบคุมในเรื่องของการสูญเปล่า 
ของเสีย และมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองในการใช้ประโยชน์ และอาจจะ
ส่งผลกระทบถึงความอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นการประยุกต์หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใยสภาวะสมดุล และยังสามารถให้ผลผลิตที่ยั่งยืนได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของมนุษย์ 
 5.  จ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญกับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องรักษาดุลยภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ เช่น ปริมาณ สัดส่วน การกระจาย และคุณภาพขององค์ประกอบของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป 
 6.  ต้องให้ความส่าคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของชีวิตมนุษย์ กล่าวได้ว่า 
การด่าเนินงานใดๆ ก็ตามนั้นต้องค่านึงถึงปัจจัยทางสังคมควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ได้จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
 สาธิต ภิรมย์ไชย (2543 : 15) กล่าวไว้ใน (คู่มือ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน ในพ้ืนที่ระดับต่าบล ว่า The DPA / ROCHE CONSORTIUM (2539) ได้
น่าเสนอหลักการส่าคัญในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะสามารถ
น่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องประกอบไปด้วย 7 หลักการ คือ  
 1. หลักการทางนิเวศวิทยา (Ecosystem approach) เป็นแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศและไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ซึ่งหลักการของนิเวศวิทยานั้นจ่าเป็นต้อง
พิจารณาศึกษาทุกปัจจัยที่มีอย่างเป็นระบบ เช่น ปัจจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านวิชาการ โดยให้พิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การวางแผนมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน  ดังแผนภูมิ   
ที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  ความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบนิเวศ   
 
 2.  การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainable action) ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มีอยู่ใน
ปริมาณท่ีจ่ากัดและมีความสามารถในการรองรับธรรมชาติและมีข้อจ่ากัดในตัวเอง จึงมีความจ่าเป็นที่
ต้องศึกษาเพ่ือหาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์และการจัดการที่ชาญฉลาด เพ่ือสร้างความสมดุล
กับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.  วิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participative approach) เป็นกระบวนการที่เปิดเผยเพ่ือให้
สาธารณะชนทราบถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและลงมือร่วมกันจัดท่าแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
และประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.  การเน้นปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ (People-oriented problem) เป็นการให้
ความส่าคัญกับปัญหาที่แท้จริงที่ประชาชนก่าลังประสบอยู่ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง โดยให้จัดให้มีการท่าแผนแบบบูรณาการหรือแบบผสมผสาน มีการจัดท่าแนวทาง
ปฏิบัติส่าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถด่าเนินการตามแผนงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.  การจัดการอย่างเหมาะสม (Adaptive management) เป็นการตัดสินใจที่เกิดจาก
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการประสานหรือรวมแนวความคิดใหม่ๆ มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ และมี
ความยืนหยุ่น สามารถปรับแผนได้ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการด่าเนิน งานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6.  ความเสมอภาค (Equal emphasis) เป็นการให้ความส่าคัญกับปัจจัยต่างๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านวิชาการใน
การจัดท่าแผนงาน รวมไปถึงการให้ความส่าคัญกับความเสมอภาคให้เท่าเทียมกันในระดับภูมิ ภาค 
และในท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน 
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 7.  มองการณ์ ในอนาคต (Future orientation) การวางแผนต่างๆ จ่าเป็นต้องมี
เป้าหมายระยะยาวในอนาคต มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนมีข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเก่ียวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พ้ืนที่ด่าเนินการและวิธีปฏิบัติ     
 

3.3 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 วิชัย เทียนน้อย (2546 : 17) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของหลักส่าคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
 1.  การถนอม เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพยายามคงสภาพทั้งปริมาณและ
คุณภาพเอาไว้ โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้างอ่างเก็บน้่า 
 2.  การบูรณะฟ้ืนฟู คือ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายเนื่องมาจาก
สาเหตุต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกกล้าไม้ในบริเวณท่ีต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นลง 
 3.  การน่ามาใช้ใหม่ สามารถกระท่าได้ดีกับแร่ธาตุเพียงบางชนิดเท่านั้น เช่น น้่าที่ผ่าน
การบ่าบัดแล้วหรือเศษเหล็กท่ีสามารถน่ากลับมาหลอมใหม่ได้ 
 4.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน คือ การน่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่แล้วน่ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างเขื่อนเพ่ือกักเก็บน้่า และเมื่อมีปริมาณของน้่าเพ่ิมสูงขึ้นจึง
ปล่อยน้่าผ่านลงมายังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณตามความต้องการ 
หรือการน่าแร่เหล็ก โลหะ มาผลิตเป็นเครื่องจักรต่างๆ เพ่ือเป็นการทดแทนพลังงานของมนุษย์ 
 5.  การน่าสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทน ตัวอย่างเช่น การใช้พลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานมา
ใช้ทดแทนวัสดุที่เป็นเหล็ก เนื่องจากเหล็กนั้นที่มีต้นในการผลิตที่สูงกว่าพลาสติกอยู่มาก เช่น การใช้
พลาสติกในส่วนประกอบของกันชนรถยนต์ในปัจจุบัน 
 6.  การส่ารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม คือ เป็นการค้นหาหรือส่ารวจแหล่ง
ทรัพยากรธรรมเพ่ิมเติม เพราะว่าการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนผิวโลกนั้นจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์ 
 7.  การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มนุษย์จึงสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนหรือลดปริมาณของการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การสังเคราะห์เคมีต่างๆ ขึ้นมาทดแทนการใช้สารสกัดจากพืชที่น่าผลิต
ยารักษาโรค 
 โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2551:81) ได้กล่าวถึงนโยบายที่ใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ดังนี้  
 1.  เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกฎข้อบังคับ (Requirements) ในการที่ใช้น่ามาป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  
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 2.  เครื่องมือที่ใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ โดย
แนวทางการแก้ปัญหาในระยะแรก คือ “วิธีการแบบควบคุม” (Regulatory Control) ซึ่งเคยเคย
น่ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ เอามาใช้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การออกกฎหมายหรือระเบียบ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ หรือมีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว การก่าหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้
ภาคเอกชนและประชาชนปฏิบัติตาม ก่าหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ฝ่าฝืน การตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบ มาตรการในลักษณะเช่นนี้รวมเรียกว่ามาตรการบังคับควบคุม แต่อย่างไรก็ตาม 
การจัดการด้วยวิธีดังกล่าวสามารถใช้ได้ผลเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือยังคงมีข้อจ่ากัดในหลายๆ 
ประการ เช่น มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดูแลสูง การตรวจสอบมักไม่ทั่วถึ ง จึงมักเปิดโอกาสให้กับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสทุจริตได้ ซึ่งแตกต่างกับเครื่องมือประเภทที่ 2 คือ การสร้าง
แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ที่เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจลดการ
ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยความหมายที่เป็นนัยยะ คือ การก่าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์โดย
เป็นการก่าหนดเกี่ยวกับราคา ภาษี ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ค่าปรับ และการสร้างระบบ
ตลาดของสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคธุรกิจการผลิตและประชาชนในลักษณะที่
เป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือจูงใจให้ลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการ
ปล่อยมลพิษ ลดการทิ้งขยะของเหลือใช้ และร่วมมือกับภาครัฐในการน่ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 โสภารัตน์ จารุสมบัติ, (2551) ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้
ก่อให้เกิดความพยายามในการแสวงหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ ที่ผ่านมามี
แนวทางในการด่าเนินการ 2 ลักษณะ  คือ 
 1.  การเข้าไปด่าเนินการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการท่ากิจกรรมต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องโดยตรง ซึ่งอาจเป็นการด่าเนินการโดยภาครัฐเอง การให้เอกชนเข้ามาด่าเนินการ หรือการ
ด่าเนินการภายใต้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 2.  การด่าเนินการโดยใช้กลไกหรือเครื่องมือ หรือเครื่องมือทางด้านนโยบายเพ่ือน่าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง หรือโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และการตัดสินใจที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollutions) ทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งเครื่องมือ
ทางด้านนโยบายที่ได้มีการพัฒนาและน่ามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่นิยมใช้ทั่วไปมี 3 แนวทาง 
คือ 1. มาตรการสั่งการและการควบคุม (Command and Control : CAC Approach) เป็นการ
บังคับควบคุมโดยตรงจากรัฐโดยก่าหนดเป็นมาตรฐาน (Standard) 2. มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Instrument : EI Approach) แนวทางนี้จะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้าง
แรงจูงใจในการท่าให้ผู้ก่อมลพิษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3. มาตรการจูงใจ (Suasive Instrument : 
SI Approach) ซึ่งได้แก่ การชักจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ 
(Voluntary Agreements) ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  แนวทางการด่าเนินนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม อ้างอิงจาก นโยบายและการ 
                การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 The DPA/ROCHE CONSORTUIM (2539) ได้วิเคราะห์และน่าเสนอหลักการที่ส่าคัญ
ต่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะน่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วย 7 หลักการ คือ 
 1.  หลักการทางนิเวศวิทยา (Ecosystem Approach) เป็นแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศ และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งหลักการทางนิเวศวิทยาจ่า เป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน อย่างเป็นระบบซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และปัจจัยทางด้านเทคนิควิชาการ เพ่ือให้เห็น
ถึงการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นระบบ และช่วยให้การวางแผนมีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง และผลที่เกิดจากการกระท่าของมนุษย์ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 2.  การปฏิบัติอย่างยั่งยืน (Sustainable Action) ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มีอยู่ใน
ปริมาณที่จ่ากัดและมีความสามารถในการรองรับธรรมชาติ และมีข้อจ่ากัดในตัว เอง จึงจ่าเป็นต้อง
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ศึกษาถึงความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ และการจัดการ สร้างความสมดุลกับความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.  วิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participative Approach) ต้องเปิดโอกาสให้สาธารณะชน
ทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยผ่านกระบวนการที่เปิดเผยมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ร่วมกันจัดท่าแผนงาน โครงการต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานและ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปในทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกันในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.  การเน้นปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  (People-Oriented Problem) โดยให้
ความส่าคัญกับปัญหาที่แท้จริงที่ประชาชนประสบ เพ่ือตอบสนองความต้องการการแก้ไขปัญหาที่
แท้จริง โดยให้มีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องมีความเป็นบูรณาการ และมีการจัดท่า
แนวทางปฏิบัติส่าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถด่าเนินการตาม
แผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.  การจัดการอย่างเหมาะสม (Adaptive Management) เป็นการตัดสินใจที่เกิดจาก
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการประสานหรือรวมแนวความคิดใหม่ๆ มีการติดตามประเมินผล และมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับแผนได้ตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 6.  ความเสมอภาค (Equal Emphasis) เป็นการให้ความส่าคัญกับปัจจัยต่างๆ ทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านวิชาการในการจัดท่าแผน 
โดยรวมไปถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเสมอภาคยังหมายถึงการสร้างความเท่าเทียมกัน
ในภูมิภาค (Specific Regional) และในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน (Local Difference) ในกระบวนการ
วางแผนและมีความยุติธรรมในการด่าเนินการกับประเด็นต่างๆ 
 7.  มองการณ์ในอนาคต (Future Orientation) การวางแผนต้องมีเป้าหมายระยะยาว
ในอนาคต มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจนมีข้อตกลงและความเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พ้ืนที่ด่าเนินการและวิธีปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการด่าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
บริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไว้ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ช่วยก่าหนดโครงสร้าง ความสัมพันธ์และระบบการ
บริหารของประเทศในด้านต่างๆ ไว้เป็นเกณฑ์ถือปฏิบัติเพ่ือความเป็นปกติ ผาสุก และเจริญก้าวหน้า
ทางด้ านเศรษฐกิจ  สั งคม การเมือง และสิ่ งแวดล้อม ในที่ นี้ ผู้ วิจัยจึ งหยิบยกรัฐธรรมนูญ              
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อความรู้ความเข้าใจ และน่ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม พบว่า มีสาระส่าคัญของบทบัญญัติติใน
หลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณาจากมาตรา 79 ของหมวด 5 
(แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ) รวมไว้ 3 ประการ 
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 1.  การใช้ประโยชน์ การบ่ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน 
 2.  การควบคุมและก่าจัดสภาวะมลพิษ ที่มีต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  
 3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการดังสองประการข้างต้น โดยอยู่ใน
รูปของการมีส่วนร่วม 5 ฝ่าย ได้แก่ รัฐ ชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
พัฒนาเอกชน และบุคคล 
 ด้านการจัดการภาครัฐมีการกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ 
ดังนี้ 
 “มาตรา 79 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ่ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม บ่ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและก่าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” ข้อมูล
จาก มาตรา 79 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายบริบทของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (2540) 
 ด้านการมีส่วนร่วมของในส่วนของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาที่
ก่าหนดถึง สิทธิของชุมชน ที่เป็น ชุมท้องถิ่นดั้งเดิม โดยระบุไว้ในมาตรา 46 ดังนี้ 
 “บุคคลซึ่งร่วมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และธรรมชาติของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ บ่ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน” มาตรา 46 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายบริบทของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (2540)  
 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก่าหนดไว้อย่างชัดเจนในด้าน
ของการกระจายอ่านาจและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังไว้ในมาตรา 290 ดังนี้ 
 “เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ่านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก่าหนดมีสาระส่าคัญ คือ การจัดการ การบ่ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ่ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด่ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่” 
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 ด้านองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ก่าหนดในมาตรา 56 วรรค 2 ว่า “ในองค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทน องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบการศึกษา และการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะมีการ
ด่าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว” ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญตินั้นก็คือ การเปิดโอกาสให้องค์กร
พัฒนาเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและประเมินถึงผลกระทบ 
หรือ (Environmental Impact Assessment : EIA)  
 ส่าหรับด้าน ประชาชน ในฐานะบุคคลในแต่ละคน ( Individual) มาตรา 56 ได้ระบุใน
วรรคแรกอย่างชัดเจนว่า มีสิทธิที่จะร่วมกับทั้งรัฐและชุมชนในการบ่ารุงรักษา และการได้รับประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวะภาพ ในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด่ารงชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุขและต่อเนื่อง โดยมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่
ไม่เป็นอันตราต่อ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของตนเอง 
 กล่าวโดยสรุปว่าหลักของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน มิใช่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการเพียงเท่านั้น แต่จ่าเป็นต้องขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือของทุกคน โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยน่าเอากระบวนการด้านกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการช่วยบังคับ
หรือลงโทษผู้ที่ท่าผิด ซึ่งจะท่าให้การด่าเนินงานเพ่ือการจัดการเป็นรูปธรรมและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ท่าการก่าหนดไว้ 
 

3.4 ประโยชน์ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 สาราณุ ก รม ไท ยส่ าห รั บ เย าวชน  (2554) ได้ ให้ ค วามห ม ายของก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง การด่าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน
การจัดหา การเก็บรักษา กรซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ื อให้
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเอ้ืออ่านวยประโยชน์แก้มนุษย์ได้ใช้ตลอดไป อย่างไม่ชาดแคลน หรืออาจ
หมายถึงกระบวนการจัดการแผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
สนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์ เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการยึดหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฉลาด ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะท่าได้  
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
 

 การตระหนัก และให้ความส่าคัญถึงภาวะโลกร้อน  (Global Warming) และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) กลายเป็นประเด็นส่าคัญที่ประเทศต่างๆทั่วโลก
ก่ าลั ง ให้ ค ว าม ส น ใจ  ทั้ งนี้  ค ณ ะก รรม ก ารส าก ล ว่ าด้ ว ย ส ภ าพ อ าก าศ เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPPC) ได้เสนอว่าภาวะโลกร้อน คือ ปัญหา
ส่าคัญของโลกอย่างแท้จริง  ประกอบกับในการประชุมเพ่ือก่าหนดแผนการปกป้องทรัพยากรโลก 
(Earth Summit) ได้มีการเรียกร้องเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกร้อน มิได้มาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก แต่เรา
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท่าให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้หัน
มาให้ความส่าคัญต่อปัญหาสภาวะการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการด่าเนิน
ชีวิต การปรับเปลี่ยนวิธีการ และวิธีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจผ่านการด่าเนินงาน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 
 ส่าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวนับเป็นกลไกส่าคัญประการหนึ่งใน
ด้านการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การขยายตัวของธุรกิจประเภทนี้ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยเจตนาไม่เจตนา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) สิ่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถท่าได้และให้ผลดี
ที่สุดในการช่วยลดภาวการณ์ดังกล่าว คือ การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
เรือนกระจกอ่ืนๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 
 

4.1 ความหมายของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
 Qingqing Zang (2011) ให้ความหมายว่า  การท่องเที่ ยวแบบคาร์บอนต่่ า (Low 
Carbon Tourism) เป็นแนวทางที่ต่อยอดมาจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ เพ่ือสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
 Liu Min (2011) การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นเป็น
รูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ ที่มีลักษณะหรือรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค่าถึงถึงทุกๆ 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีความ
สมบูรณ์ขึ้นภายใต้สภาพพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง  
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 Zhou Gefen (2013) ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) นั้นเป็นการท่องเที่ยวลักษณะหนึ่งที่ประสานกันระหว่างคนในชุมชมกับธรรมชาติที่อยู่
รอบๆ ตัวอย่างลงตัว 
 กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นเป็นการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการลดปริมาณใช้พลังงาน และการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่นั้น เช่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว เจ้าของ
กิจการที่พักหรือร้านอาหาร และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนในเรื่องของแนวทาง และนโยบาย 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น  
 

4.2 หลักการของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
 การก่าหนดนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจนในการด่าเนินงานสถานประกอบการที่พักให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยให้ผู้ประกอบการที่พักมีทิศทางในการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ และประสบความส่าเร็จ แนวทางปฏิบัติในด้านของนโยบายและการจัดการ (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2555) มีดังนี ้
 1.  มีนโยบายปณิธานและแผนงานที่ให้ความส่าคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาวทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
 2.  เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย อนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎระเบียบใน
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.  บุคลากรหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมให้ได้รับความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิธีปฏิบัติที่หลีกเลี่ยง ลดละ ทดแทนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 4.  มีการออกแบบก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการสอดคล้อง
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยค่ านึ งถึ งหลักการออกแบบที่ ยั่ งยืน  (Sustainable design 
construction) และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และคนพิการสามารถใช้ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 
 5.  มีแผน และแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เชื้อเพลิง ไฟฟ้า น้่า ฯลฯ 
อย่างประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ 
 6.  มีแผน และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อสินค้า และการบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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 7.  มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง รวมทั้งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 8.  มีแผนการตลาด และประชาสัมพันธ์โดยใช้ประเด็นด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานประกอบการ 
 9.  การประชาสัมพันธ์ และการตลาดต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทั้งหมด ต้อง
สัญญาเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่นักท่องเที่ยวโดยไม่สามารถกระท่าได้จริง 
 10. มีการประเมินตรวจวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หรือผู้มาใช้บริการอย่าง
สม่่าเสมอต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีกรแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จ่าเป็นตามความเหมาะสม 
 11. มีการหาเครือข่ายความร่วมมือ และช่องทางรับทราบข้อมูลข่าวสารรวมถึงนวัตกรรม
ใหม่ที่น่าไปสู่การพัฒนาการด่าเนินงานเพ่ือเป็นสถานประกอบการที่พักท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อนึ่งการด่าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างความพร้อมสู่การเป็นสถานประกอบการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานทางด้านองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดท่าแผนภูมิภาพเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือการท่องเที่ยวออกมาเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติ
ตามไปในทิศทางเดียวกัน ดังแผนภูมิที่ 3   
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แผนภูมิที่ 3 Low Carbon Tourism Management for tourism อ้างอิงจาก องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (2557) 
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4.3 วิธีการ และแนวทางจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : 
(2555) สนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีการด่าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ 4 กรอบมาตรการลดภาวะโลกร้อนในภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การจัดการน้่าเสียและการ
น้่ากลับมาใช้ใหม่ 2) การจัดการขยะ 3) การใช้น้่าอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นเป็นรูปธรรมทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ด่าเนินการจัดท่าชุดองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติส่าหรับชุมชน และสถานประกอบการที่พักที่เล็งเห็นถึงความส่าคัญและ
ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต และต้องการที่จะพัฒนากิจการของตนเองให้มีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการจัดการในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย และการจัดการด้าน
พลังงาน ด้านการขนส่ง กิจกรรมการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมด้านอาคารและพ้ืนที่โดยรอบ
อาคาร ด้านการจัดซื้อ และการบริหารการใช้วัสดุและสินค้าคงคลัง ด้านการจัดการของเสีย ด้านการ
จัดการน้่า และแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิด
ต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.3.1 ด้านการจัดการพลังงาน 
  เครื่องใช้ ไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบหนึ่ งที่ ใช้ เพ่ืออ่านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้อง และได้รับการบ่ารุงรักษาอย่างถูกวิธีจะ
ท่าให้ช่วยประหยัดพลังงานและสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบ่งเป็นวิธีการ
ด้านการจัดการพลังงาน จัดการ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน), 2555) ดังนี้  
  1.  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ กระท่าได้โดยการแจกแจงประเภท
และรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการเพ่ือหาแนวทาง และวิธีการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด  
  2.  ด่าเนินการให้มีระบบตารางติดตามการใช้ไฟฟ้าเป็นประจ่า เช่น ประจ่า
สัปดาห์ หรือประจ่าเดือนเพ่ือให้ทราบถึงปริมาณการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง  รวมไปถึงการหมั่น
ตรวจสอบและซ่อมบ่ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ 
  3.  มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลมมอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่มีขนาด
เหมาะสมกับความต้องการของประเภทธุรกิจ รวมไปถึงมีวิธีการใช้ไฟฟ้าหรือระบบแสงสว่างอย่าง
เหมาะสม 
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  4.  หมั่นท่าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  ด่าเนินการให้มีการลดปริมาณความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถาน
ประกอบการในช่วงเวลาที่มีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูง 
  6.  จัดท่าป้ายแสดงวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมาก เช่น เครื่องท่าน้่าอุ่น 
เครื่องปรับอากาศ ในจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
  7.  มีการประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ เครื่องใช้ส่านักงานอย่างถูกต้อง เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร 
  8.  มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากการบริโภค
พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย มิใช้จากราคาขายเพียงอย่างเดียว  
  9.  รณรงค์ลดการใช้พลังงานทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าพัก 
  10.  มีระบบควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้าโดยใช้คีย์การ์ด หรือ อ่ืนๆ พร้อมทั้งระบบ
ป้องกันการแยกคีย์การ์ดกับกุญแจห้อง 
  11. จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม เช่น วางอุปกรณ์ที่
ให้ความเย็นให้ห่างจากแสงแดด จัดวางอุปกรณ์เครื่องที่ให้ความร้อนให้ห่างจากตู้เย็น เป็นต้น 
  12. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ในโหมดพร้อมใช้งาน (Standby) เช่น โทรทัศน์ 
มินิบาร์ เครื่องต้มกาแฟ เป็นต้น 
  13.  หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่ปูด้วยพรมเพ่ือไม่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นในการท่าความ
สะอาด 
  14. มีการจัดให้ลูกค้าพักในบริเวณเดียวกันเพ่ือจัดสรรการใช้ไฟฟ้าให้ เต็ม
ประสิทธิภาพ 
  15. ปิดการใช้งานเครื่องท่าความร้อนในช่วงเวลาที่ไม่มีความจ่าเป็น 
  ในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบอ่ืนๆ และการใช้พลังงานทางเลือกองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้น่าเสนอแนวทางไว้ 
ดังนี้ 
  1.  การหันมาใช้พลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานไฟฟ้าแบบพ้ืนฐาน เช่น 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม พลังงานชีวภาพ 
  2.  ในกรณีที่มีลิฟต์สถานประกอบการสามารถประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ลิฟต์ 
โดย 
   2.1 การก่าหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้น เช่น หยุดเฉพาะชั้นเลขค่ี เป็นต้น 
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   2.2 ท่าการปิดลิฟต์บางจุดในเวลาที่มีการใช้งานน้อย เช่น ในช่วงเวลา
กลางคืน 
   2.3  มีการรณรงค์ให้ใช้บันไดแทนลิฟต์ในกรณีท่ีขึ้นลงน้อยชั้น 
   2.4  มีการรณรงค์ให้กดปุ่มเรียกลิฟต์เพียงครั้งเดียว 
  3.  มีวิธีการใช้ระบบท่าความร้อนอย่างเหมาะสมโดย 
   3.1  การน่าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ท่าน้่าที่ป้อนเข้าหม้อต้มไอน้่า (Solar 
Cogeneration) ในการท่าน้่าอุ่น 
   3.2  มีการใช้ก๊าซ LPG ในการท่าความร้อนแทนการใช้เครื่องท่าความร้อน
แบบใช้ไฟฟ้า 
   3.3 มีการน่าความร้อนจากระบบปรับอากาสมาใช้หมุนเวียน 
   3.4 มีการตั้งค่าอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสม 
   3.5 มีการใช้ฉนวนในการหุ้มท่อไอน้่าป้องกันการสูญเสียความร้อนภายใน
อากาศ 
   3.6 มีการใช้ผ้าเช็ดมือแทนเครื่องเป่ามือ 
   3.7 หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปั่นผ้าแห้งหากไม่จ่าเป็น 
  ด้านการขนส่ง เกือบทุกสถานประกอบการที่ พัก จ่าเป็นต้องมีการขนส่ง
นักท่องเที่ยว และขนส่งสินค้าเพ่ือใช้ในสถานประกอบการ แนวทางการจัดการขนส่งที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดล้อม ทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
ได้มีแนวทางในการจัดการเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน มีดังนี้ 
  1.  การใช้พาหนะในสถานประกอบการ 
   1.1 หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะท่ีใช้น้่ามันเชื้อเพลิงในบริเวณท่ีพัก 
   1.2 มีการใช้ระบบขนส่งมวลชน หรือการใช้รถร่วมกัน (car pool) 
   1.3 มีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงต่อวัน ต่อสัปดาห์ และต่อ
เดือน ของสถานประกอบการเพ่ือทราบปริมาณการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง และท่ีสามารถประหยัดได้ 
   1.4 มีการวางแผนการเดินทางขององค์กร เช่น หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มี
การจราจรคับคั่ง หาเส้นทางที่เหมาะสมเพ่ือลดระยะในการเดินทาง มีสวัสดิการที่พักให้พนักงานใกล้
กับสถานประกอบการเพ่ือลดการเดินทาง หากต้องมีการขนส่งสินค้าจากแผ่นดินใหญ่ หรือเกาะอ่ืน 
ควรมีตารางการขนส่งสินค้าเพ่ือสามารถขนส่งสินค้าหลายชนิดจ่านวนพร้อมกัน เป็นต้น 
   1.5 มีตารางการบ่ ารุงรักษารถยนต์  และเครื่องยนต์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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   1.6 มีการใช้เครื่องยนต์ที่มีการใช้พลังอย่างประสิทธิภาพ เช่น เลือกใช้
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนสี่สูบ ที่ประหยัดน้่ามันและลดการเกิดมลพิษไฮโดรคาร์บอน และเสียงเบา     
เป็นต้น 
   1.7 มีการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น น้่ามันไบโอดีเซล แก๊สธรรมชาติ หรือรถ
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
   1.8 ดับเครื่องยนต์ยานพาหนะบริเวณสถานประกอบการเมื่อมีความ
จ่าเป็นต้องจอดนานเกินกว่า 5 นาท ี
  2.  การใช้พาหนะในการจัดการการท่องเที่ยว 
   2.1 ควรมีการจัดการขนส่งท้องถิ่น (ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือการขนส่ง
เครื่องอ่านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว) ให้มีประสิทธิภาพ 
   2.2 ควรลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในท้องถิ่น โดยเน้นการรับส่งเป็นหมู่คณะ 
   2.3 ควรจัดให้มีจุดข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง และตารางเวลาในการให้บริการ
ยานพาหนะแก่นักท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วม กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมท่องเที่ยวที่ต้องใช้
พาหนะซึ่งอาศัยเชื้อเพลิง เช่น เจ๊ทสกี และเรือกล้วย เป็นต้น สถานประกอบการที่พักจึงควรมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริม
การด่าเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับนักท่องเที่ยว ชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอน กระท่าโดย
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว และพนักงานท่ากิจกรรมท่องเที่ยวที่บดการปลดปล่อยคาร์บอน เช่น การเดิน
เท้าศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน การพายเรือคายัก การส่องสัตว์ ดูนก การปีนเขา 
เป็นต้น 
 4.3.2 ด้านการจัดการอาคาร และพื้นที่โดยรอบอาคาร 
  เป็นสิ่งที่ส่าคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดการอาคารและพ้ืนที่โดยรอบที่มีประสิทธิภาพ
จะสามารถช่วยในเรื่องของประหยัดพลังงานได้ การออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น 
จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวเพ่ือการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม (องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2555) มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 
  1.  มีการออกแบบอาคารเพ่ือหลีกเลี่ยงการรับแสงอาทิตย์โดยตรงในห้องปรับ
อากาศ เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ใช้กระจกกันความร้อน ติดม่านบังแดด เป็นต้น 
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  2.  มีการออกแบบเพ่ือการรับแสงสว่างธรรมชาติ และลมธรรมชาติในที่โล่ง เช่น 
ห้องโถง ทางเดิน ห้องน้่า เป็นต้น เพ่ือลดการใช้หลอดไฟและเครื่องปรับอากาศ 
  3.  ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ความร่มรื่น และป้องกันความร้อน 
  4.  จัดวางต่าแหน่งต้นไม่ภายนอกอาคารโดยใช้ร่มเงาจากต้นไม้เพ่ือกรองแสง
เสมือนเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากธรรมชาติ 
  5.  จัดให้มีการถ่ายอากาศที่ดีบริเวณรอบที่ตั้งอาคารสถานแระกอบการโดย
สามารถใช้บ่อน้่า สระต้นไม้ หรือพืชที่คายน้่าเพื่อเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ 
  6.  จัดให้มีระบบระบายลมภายในอาคารด้วยวิธีธรรมชาติโดยการใช้หลังคาที่ผลิต
จากวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เก็บกักความร้อน 
  7.  หมั่นตรวจสอบรอยรั่วซึมของอาคารในกรณีที่มีระบบปรับอากาศ 
  8.  เลือกสีทาอาคารรวมทั้งสีหลังคาด้วยโทนสีสว่าง เพ่ือช่วยสะท้อนรังสีความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ 
  9.  ใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เพ่ือช่วยลดการใช้
พลังงานในการขนส่งและยังเป็นการสร้างงานให้คนในพื้นที่ และรายได้กลับคืนชุมชน 
  10. สถานประกอบการบางแห่งจะมีพนักงาน หรือต้องให้บริการแก่ผุ้เข้าพักที่สูบ
บุหรี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควันบุหรี่เป็นผลเสียแก่สุขภาพของผูสูบ และผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลาย
ประการ รวมไปถึงท่าให้สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการดูแย่ลง ดังนั้น สถานประกอบการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงควรมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ภายในอาคารและห้องพัก เพ่ื อลดการ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย หรือสร้างความเดือดร้อนร่าคาญแก่ผู้เข้าพักโดยส่วนรวม เพ่ือ
ภาพพจน์ที่ดีของสถานประกอบการโดยมีการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในห้องพัก หรือจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่
ออกจากพ้ืนอื่นๆ และมีป้ายบอกที่ชัดเจน 
  11. ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกโดยการปลูกต้นไม้เป็นฉนวน หรือสร้างก่าแพง 
  12. ตรวจสอบและควบคุมการเกิดมลพิษทางอากาศในส่วนต่างๆ ของสถาน
ประกอบการ เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้องควบคุมความเย็น เป็นต้น 
 4.3.3 ด้านการจัดการของเสีย 
  การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพมีความส่าคัญอย่างยิ่งทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ สินค้าที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวล้วนก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต
ทั้งสิ้น แนวทางการปฏิบัติในการจัดการของเสียของสถานประกอบการที่พักมี จัดการ (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2555) ดังนี้ 
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  1.  การจัดขยะ 
   1.1 ใช้สินค้าหรือวัสดุภัณฑ์เป็นหีบห่อขนาดใหญ่ใหญ่เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้  
หีบห่อที่ไม่จ่าเป็น 
   1.2 ใช้ผลิตภัณฑ์แบบที่ใช้หมดแล้วเติมใหม่ได้ (Refillable products) แทน
การทิ้งเป็นขยะ เช่น หมึกพิมพ์หรือหมึกถ่ายเอกสาร แก้วพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติ ก กาแฟ ชา 
น้่าตาลที่บรรจุในซองขนาดเล็ก ฯลฯ เป็นต้น 
   1.3  ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแทนการใช้
ถุงพลาสติก 
   1.4  มีการใช้กล่องบรรจุอาหารแทนการใช้ฟิล์มพลาสติกห่ออาหาร 
   1.5  มีลดขยะเปียก เช่น การเก็บอาหารสดให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการในแต่ละวัน โดยมิให้เกิดการสูญเสียของอาหารโดยเปล่าประโยชน์ 
   1.6 มีการจัดท่ารายการขยะ และแยกขยะที่เกิดจากการด่าเนินธุรกิจต่างๆ 
ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เป็นต้น 
   1.7 มีการน่าขยะเปียกมาหมักเพ่ือท่าเป็นปุ๋ย แล้วน่ากลับมาใช้ในสนามหรือ
สวนของสถานประกอบการ 
   1.8 มีการใช้อุปกรณ์ส่านักงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้
กระดาษท้ังสองหน้าในธุรกิจและการให้บริการ 
   1.9 น่าผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนที่ไม่สามารถใช้ได้ต่อไปแล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น 
น่ามาท่าเป็นผ้าเช็ดถูท่าความสะอาด เป็นต้น 
   1.10 น่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ 
หรือติดต่อลูกค้าเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้กระดาษ 
   1.11 มีการรณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งขยะในพ้ืนที่สาธารณะ หรือพ้ืน
โดยรอบ 
   1.12 เลิกหรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตราย เช่น ถ่านนิ เกิล 
แคดเมียม ถ่านราคาถูกไม่ได้มาตรฐาน โดยเลือกใช้เฉพาะถ่านอัลคาไลน์หรือถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุ
ได้ที่ระบุข้อความ (NO Mercury Added) แทน 
   1.13 เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติ หรือสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะห์ 
เช่น การเลือกน้่ายาท่าความสะอาดห้องน้่า หรือยากันยุงที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 
   1.14 เลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสังเกตจากฉลาก
เขียว หรือฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
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   1.15 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟชนิด LED (Light-
Emitting Diode) ซึ่งมีชั่วโมงการใช้งานที่สูงกว่าหลอดชนิดอ่ืน อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของสถานประกอบการได้   
 4.3.4 ด้านการจัดการน้ า 
  การจัดการน้่าอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยประหยัดพลังงาน และรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งท่าให้ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการลดลงโดยมีแนวทางปฏิบัติ จัดการ (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2555) ดังนี้ 
  1.  มีการวิ เคราะห์หารูปแบบและประเภทการใช้น้่ าหลักๆ ของสถาน
ประกอบการเพ่ือหาแนวทาง และวิธีการประหยัดน้่า 
  2.  มีการจดบันทึกค่าน้่าเป็นประจ่าทุกเดือน 
  3.  ท่าการปิดวาล์วน้่าเมื่อไม่ใช้งาน 
  4.  ท่าความสะอาดโดยการปัดกวาดฝุ่นละอองต่างๆ ออกก่อนแล้วจึงท่าความ
สะอาดเพ่ือลดประมาณการใช้น้่า และลดการปนเปื้อนของน้่าทิ้ง 
  5.  มีการส่ารวจตรวจสอบ และท่าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช่ารุด หรือ
เสื่อมสภาพ ที่ท่าให้เกิดการรั่วไหลของน้่าอย่างสม่่าเสมอ 
  6.  เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้่า เช่น ก๊อกประหยัดน้่า โถชักโครก หัวฉีดช่าระ
ประหยัดน้่า เป็นต้น 
  7.  ใช้น้่าในการจัดสวนอย่างมีประสิทธิภาพโดยออกแบบสวนให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม และมีความชุ่มชื้นเสมอ เลือกปลูกต้นไม้ที่ต้องการน้่าน้อย และมีการก่าจัดวัชพืชเป็น
ประจ่า 
  8.  น่าน้่าจากการช่าระล้าง หรือน้่าที่ผ่านการบ่าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ท่า
ความสะอาดลานเอนกประสงค์ ใช้ท่าความสะอาดโถส้วม ใช้รดน้่าต้นไม้ เป็นต้น 
  9.  มีการเก็บกักน้่าฝนไว้ใช้ในองค์กร 
  10. มีมาตรการประหยัดน้่าในส่วนของห้องครัว และส่วนของห้องอาหาร เช่น 
หลีกเลี่ยงการล้างผัก และผลไม้โดยวิธีปล่อยน้่าไหลผ่าน ก่าจัดคราบไขมันก่อนท่าความสะอาดโดยน่า
น้่าดื่มที่เหลือในแก้วลูกค้าสามารถน่ามาใช้ประโยชน์ต่อได้ 
  11. มีการก่าหนดการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ฯลฯ เฉพาะเมื่อลูกค้าขอให้
เปลี่ยนเท่านั้น 
  12. มีมาตรการประหยัดน้่าในส่วนของสระว่ายน้่า 
  13. มีการใช้ระบบน้่าหยดสปริงเกอร์ ฝักบัวรดน้่าต้นไม้ แทนการใช้สายยาง 
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  14. มีการรดน้่าต้นไม้ในช่วงเวลาที่มีการระเหยของน้่าต่่า ได้แก่ ช่วงเวลาเช้า  
และเย็น 
  15. มีการน่าน้่าที่เหลือจากกิจกรรมซักรีดกลับมาใช้ใหม่ 
  16. มีการจัดอบรมพนักงาน (โดยเฉพาะพนักงานท่าความสะอาด และพนักงาน
ห้องครัว) ให้ใช้น้่าเท่าท่ีจ่าเป็น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) ต้องอาศัยการจัดการอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
และสถานประกอบการเพ่ือให้ เกิดวามสมดุลกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กล่าวคือ สถาน
ประกอบการต่างๆ ต้องยอมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆ ออกสู่บรรยากาศ 
นักท่องเที่ยวต้องลดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงานที่สิ้เปลือง อาทิ เช่น สปีดโบ๊ต บา
นานาโบ๊ต เจ็ตสกี เป็นต้น โดยที่ผู้ประกอบการจะไม่สูญเสียรายได้ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจ เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมาสัมผัส เกิด
ความตระหนักและอยากให้คนรุ่นลูก รุ่นหลานได้มาท่องเที่ยวในสภาพที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้งรักษาสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
อย่างยั่งยืน และเป็นแรงผลักดันให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  
 

4.4 ประโยชน์ของการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 
 ในส่วนของสถานประกอบการที่พักจะต้องได้รับการพัฒนาการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ อีกทั้งแต่ละสถานประกอบการยังจะได้รับประโยชน์จากการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน), (2557) กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับไว้ ดังนี้  
 1.  ประโยชน์โดยตรง สถานประกอบการเองสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานจาก
การลดค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้่า กระดาษ และอ่ืนๆ 
 2.  เป็นการสร้างจิตส่านึก และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีส่วนท่าให้
บุคลากรของสถานประกอบการเกิดความภูมิใจ และมีก่าลั งใจในการท่างาน ส่วนผู้เข้าพักเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อสถานประกอบการ 
 3.  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานประกอบการเอง ในปัจจุบัน การใช้คุณธรรม 
หรือความดีเป็นแนวทางในการด่าเนินธุรกิจ ถือว่าเป็นสิ่งจ่าเป็น และเป็นแนวโน้มของโลกที่
ผู้ประกอบการทั้งหลายควรจะยึดถือ หากทุกองค์กรใช้แนวทางนี้ในการด่าเนินธุรกิจ สิ่งที่ได้กลับมาคือ 
ความเจริญ และภาพพจน์ที่ดีขององค์กร 
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 4.  สร้างรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้น โดยสถานประกอบการสามารถสร้าง
รายได้จากการที่ลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวพิจารณาเลือกใช้บริการจากสถานประกอบการที่มีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความพึงพอใจและบอกต่อ จึงส่งผลให้สถาน
ประกอบมีผู้เข้าพักมากข้ึน 
 5.  นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ในส่วนของความพึงพอใจต่อมาตรการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการนอกเหนือจากในด้านคุณภาพและการบริการ 
 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

 ในสิ่งส่าคัญในการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
มีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับต่อกติกาด้านการจัดการ และ
ความร่วมมือที่ส่าคัญนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งทั้งหมดมีส่วนส่าคัญมากต่อการจัดการ การด่าเนินการ เพ่ือให้
ประสบผลส่าเร็จเป็นรูปธรรม ท่าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) และ
ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการสร้างความกระจ่างชัดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วม จึงขออธิบายเป็นประเด็นดังต่อไปนี้  
 

5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง “การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสิน ใจ การร่วมปฏิบัติและ
ร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบต่อประชาชนเอง และต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมและได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้อง
ยอมรับว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้หากได้รับการชี้แนะที่ถูกต้อง” 
 Oxford (Oxford English Dictionary: OED) ได้ให้ความหมายของ ค่าว่า “การมีส่วน
ร่วม (Participation)” ไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท่าบางอย่างหรือบางเรื่อง” 
 Cohen and Uphoff (1980: 8) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ 
การด่าเนินการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายจากความต้องการ  และการตัดสินใจปฏิบัติการ  อาจจะเป็น     
 



 

 

 

39 

การตัดสินใจในช่วงระยะเวลาเริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรม หรือการตัดสินใจในช่วงการ
ด่าเนินกิจกรรม 
 2.  การมีส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งเป็นไปในรูปของการ
เข้ามาร่วมโครงการโดยให้การสนับสนุนด้านการบริหาร การประสานความร่วมมือ รวมทั้งการลงมื อ
ปฏิบัติด้วยแรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ 
 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) เป็นการร่วมกันที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะ
เกิดข้ึน หรือการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน 
 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการร่วมกันควบคุม ตรวจสอบ
ผลของการด่าเนินงานตลอดจนเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการด่าเนินการตัดสินใจ
ทุกระดับ ทุกรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทของกระบวนการวางแผนซึ่งมีการก่าหนดรูปแบบการท่างาน ก่าหนดแนวคิดการมีส่วนร่วมที่มี
ความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมของมวลชนอย่างกว้างขวางในการเลือก การบริหารการประเมินผลของ
แผนงานแต่ละโครงการที่จะน่ามาซึ่งการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น (Lisk, 1985: 15) 
 นเรศ สงเคราะห์สุข, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม (2551 : 191) ให้ความหมายของการ    
มีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การ
ตัดสินใจ การด่าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
 เกรียงไกร จิรจีรังชัย (2548 : 9-11) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน
ร่วมหมายถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด่าเนินการพัฒนาใน
ลักษณะของการเข้าจัดการ ตั้งแต่การร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมกันบ่ารุงรักษาสาธารณประโยชน์ 
และร่วมติตามผล ประเมินผล ด้วยความสมัครใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนด 
 เสาวภา สุขทิพย์ (2545 : 18) ได้เสนอแนวคิดของการมีส่วนร่วมที่ส่าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ 
 1.  ความสนใจ และความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจ และความห่วงกังวล
ส่วนบุคคลที่บังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 
 2.  ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดัน
ให้พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผนและลงมือกระท่าการร่วมกัน 
 3.  การตกลงใจร่วมกันที่เปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การ
ตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอท่ีจะท่าให้เกิดความริเริ่มกระท่าการที่สนองตอบความเห็นชอบ
ของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 
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 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2526 : 10) ได้ให้ความหมายของกระบวนการของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด่าเนินการ 3) การมีส่วนร่วม
ในการลงทุนและปฏิบัติงาน 4) การมีส่วนร่วมในการติดจามและประเมินผล 
 กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นกระบวนการท่างานที่จ่าเป็นต้องอาศัยความพร้อม
เพรียง ร่วมมือร่วมใจ โดยทั้งนี้จ่าเป็นต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพความคิดของแต่
ละบุคคล ระบบความเชื่อภายในของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งไปยัง
เป้าประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ร่วมกัน  
 

5.2 หลักของการมีส่วนร่วม 
 ส่านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกับสถาบันนโยบายศึกษา (2539 : 18) 
กล่าวถึง หลักการของการมีส่วนร่วมประชาชน ไว้ดั งนี้  การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
“กระบวนการ” ซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
การรับรู้ และการเรียนรู้ มีการปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  ซึ่ง
ประโยชน์ของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพมี ดังนี้ 
 1.  เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ในการตัดสินใจให้รอบคอบขึ้น 
 2.  การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับจะช่วย
ลดความขัดแย้งระหว่างการน่าไปปฏิบัติ 
 3.  การสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 
 4.  การเพ่ิมความง่ายในการน่าไปปฏิบัติ สร้างให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความ
กระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 5.  การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 
 6.  ช่วยท่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวล
ของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลของประชาชน เป็นต้น 
 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ จ่าเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้าน
ต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา กระบวนการ และการจัดการที่มีความ
ละเอียดอ่อนเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงอย่างถูกต้องและเหมาะสม (ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 
2547) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 
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 1.  กลไกของรัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต้องมีช่องทางที่เอ้ืออ่านวย และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 2.  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท่างานร่วมกับประชาชนต้องมีความเข้าใจในกระบวนการท่างาน
แบบมีส่วนร่วม  
 3.  เจ้าหน้าที่ต้องมีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละที่จะท่างานเพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
 4.  มีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  
 5.  ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเริ่มกิจกรรมด้วยตนเอง  
 6.  ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เช่น ข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิทยาการ และอุปกรณ์
ที่จ่าเป็น 
 ปรีดี โชติช่วง และคณะ (2536: 110 – 112) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชนสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 7 ระดับ โดยเริ่มจาก  
 1.  การถูกบังคับให้เข้าร่วม ซึ่งเป็นลักษณะของประชาชนหรือกลุ่มคนที่ถูกบังคับให้เข้า
ร่วมโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 2.  ถูกหลอกให้ร่วม เป็นลักษณะของประชาชนหรือกลุ่มคนถูกชักชวนให้เข้าร่วมโดย
การน่าสิ่งของหรือผลประโยชน์บางอย่าง 
 3.  ถูกชักชวนให้เข้าร่วม ส่วนมากเกิดจากการชักชวนของภาครัฐหรือเป็นโครงการของ
รัฐที่ได้ด่าเนินการไปก่อนหน้านี้ แล้วจึงพยายามที่จะชักชวนให้ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือ โดย
อาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ 
 4.  สัมภาษณ์แล้ววางแผนให้ คือลักษณะที่มีการเปิดรับฟังปัญหาความต้องการและเสียง
เรียกร้องต่างๆ ของประชาชน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวางโครงการจะต้องส่ารวจปัญหา
และความต้องการของประชาชนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เพ่ือที่ทางภาครัฐจะสามารถวางแผน
งานและปฏิบัติงานต่อไป 
 5.  มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ในระดับนี้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการวางโครงการ และการด่าเนินโครงการ แต่การตัดสินใจยังเป็นส่วนราชการอยู่ 
 6.  โอกาสเสนอโครงการ โดยประชาชนและส่วนราชการมีการปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจว่าปัญหาของตนเองคืออะไร วิธีใดดีที่สุดจนกระทั่งมีสิทธิเสนอ
โครงการและเข้าร่วมปฏิบัติ 
 7.  มีโอกาสตัดสินใจ ในระดับนี้ประชาชนจะเป็นหลักส่าคัญของการตัดสินใจในทุก
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ ไปจนถึงการประเมินผล      
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5.3 แนวทางการมีส่วนร่วม 
 แนวทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมให้ประสบผลส่าเร็จ ควรต้องให้ความส่าคัญใน 
2 ส่วน คือ (คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, 2546)  
 1.  หัวใจหรือหลักการพ้ืนฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผู้บริหาร
โครงการต้องยึดถือ ประกอบด้วยหลัก 4S ดังนี้ 
  1.1 การเริ่มต้นเร็ว (Starting Early) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้อง
เริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก มีการให้ข้อมูล กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็น และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ตั้งต้น 
มีประโยชน์ช่วยให้ประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสม    
มากขึ้น และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการได้อีกด้วย 
  1.2  ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) หลักการส่าคัญของการมีส่วนร่วมอีก
ประการหนึ่งคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วม แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้องรับฟังข้อมูลหรือปรึกษาหารือเป็นอันดับต้นๆ 
  1.3 ความจริงใจ (Sincerity) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นมิติที่ส่าคัญในการบริหาร
การมีส่วนร่วมให้ประสบผลส่าเร็จ โดยต้องมีความจริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ และปราศจากอคติ และมี
การสื่อสารสองทาง (2-Way Communication) โดยเฉพาะในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 
ตอบสนองต่อความสงสัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งต้องมีการแจ้งความก้าวหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  1.4 วิธีการที่เหมาะสม (Suitability) การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและ
ลักษณะที่แตกต่างตามบริบทของพ้ืนที่ และของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งระดับความสนใจของ
ชุมชนในประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและความพร้อม รวมทั้งข้อจ่ากัดของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม  
 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
  2.1 ขั้นเตรียมการ จะต้องมีการก่าหนดทีมงานหรือผู้ รับผิดชอบ ตรวจสอบ
สถานการณ์ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา การจัด
กิจกรรม และงบประมาณ เป็นต้น และต้องมีการประเมินสถานการณ์สาธารณะ เช่น ก่าหนดระดับ
ความสนใจของสาธารณะหรือชุมชนในประเด็นที่ต้องตัดสินใจ 
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  2.2 ขั้นการวางแผน จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในขั้นเตรียมการ และให้
ผู้รับผิดชอบน่ามาวิเคราะห์ความส่าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนน่ามาเขียนแผนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและก่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงาน 
  2.3 ขั้นน่าไปสู่การปฏิบัติ หลังจากก่าหนดออกมาเป็นแผนการมีส่วนร่วม ต่อไปคือ
ขั้นด่าเนินการตามแผนงาน ซึ่งต้องมีการจัดท่าแผนการปฏิบัติการของแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
เช่น การจัดเวทีสาธารณะต้องตัดสินใจว่าจะจัดที่ใด ใครเป็นวิทยากร เป็นต้น 
 กล่าวได้ว่าแนวทางของการมีส่วนร่วมนั้นจ่าเป็นต้องประกอบด้วยส่วนของผู้บริหาร
โครงการที่จ่าเป็นต้องสร้างความมั่นใจ และมีความจริงใจให้กับประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการโดย
ประการแรกนั้นต้องเริ่มต้นจากการรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดของประชาชนรวมไปถึงผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับโครงการ เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆ แล้วนั้นจึงเริ่มต้นของกระบวนการวางแผนงาน
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ได้ก่าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
 

5.4 ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
 องค์การอนามัยโลก (อ่างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม , 2553) ได้เสนอปัจจัยพ้ืนฐานในการมี
ส่วนร่วมของประชนไว้ 2 ประการ คือ  
 1.  ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของประชาชนในชนบท จะเข้าร่วมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ นั้น จะมีเหตุผล 2 ประการ 
คือ การมองเห็นว่าตนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท่าไปซึ่งถือเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้
และเกิดสิ่งจูงใจเป็นตัวน่าถือเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดสิ่งจูงใจ 
 2.  ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจ่านวน
มากจะเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแต่ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากไม่
เห็นช่องทางของการเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแล้วมิไม่รับผลดังที่คาดหวังไว้ เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วม
นั้นไม่ได้มีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น่า กฎระเบียบแบบแผน ลักษณะการ
ท่างาน และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นต้น ดังนั้น พ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้าร่วม
จึงควรมีลักษณะ ดังนี้  
  2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคน และทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสในการเข้าร่วมการพัฒนาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจจะอยู่ในรูปของการมีตัวแทน 
  2.2  ควรมีกรอบเวลาก่าหนดที่ชัดเจน เพ่ือผู้เข้าร่วมจะสามารถก่าหนดเงื่อนไขของ
ตนเองได้ตามสภาพเป็นจริงของตน 
  2.3 ก่าหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะท่าอย่างไรบ้าง  
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5.5 วิธีการมีส่วนร่วม 
 ในการเปิดโอกาสใช้ประชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจ่าเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน โกวิทย์ พวงงาม (2550: 203) ได้น่าเสนอช่องทางของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 1.  ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดและก่าหนดในการจัดท่าแผนพัฒนา ทั้งแผนใน
ระยะเวลา 5 ปี รวมไปถึงแผนพัฒนาประจ่าปี โดยให้ร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการ และร่วมกัน
น่าเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา สามารถลงมือปฏิบัติได้ในรูปแบบของการท่าประชาคม 
 2.  การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 ที่ก่าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งผู้แทนประชาชนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส 
 3.  การให้ประชาชนได้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จ่าเป็นต้องแจ้งวาระการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และอ่านวยความสะดวกให้แกประชาชนที่
เข้ามาร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาด้วย 
 4.  การให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติ เพ่ือให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบังคับต่าบลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 5.  ประชาชนมีสิทธิ์ในการถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความประพฤติเสื่อมเสียตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จะเห็นได้ว่าในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่มีความส่าคัญเป็น
อย่างมาก เพราะนอกจากประชาชนในพ้ืนที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากภาครัฐอย่างเต็มที่แล้ว
นั้น ยังเป็นการแจ้งให้ทางราชการทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อีกทั้งยังสามารถมีสิทธิ   
ในการตรวจสอบการท่างานของหน่วยงานของภาครัฐหรือสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
อีกด้วย 
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6. บริบททั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกาะหมาก ต าบลเกาะหมาก  
กิ่งอ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

 

6.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่เกาะหมาก 
 เกาะหมากเป็นเกาะเดียวที่พ้ืนที่เกาะทั้งหมดประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร มีเจ้าของเป็น
ทายาทของตระกูล “ตะเวทีกุล” เพียงตระกูลเดียวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 
100 ปีเศษ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นายจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล วัย 54 ปี ก่านันต่าบล เกาะหมาก ในปัจจุบัน 
และเจ้าของผู้จัดการเกาะหมากรีสอร์ต และเกาะหมาก แฟนตาเซีย ผู้เป็นทายาท รุ่นที่ 4 ได้กล่าว   
ไว้ว่า “หลวงพรหมภักดี (นายเปลี่ยน ตะเวทีกุล) ผู้มีศักดิ์เป็นคุณชวด เป็นผู้เข้ามาครอบครอง     
เกาะหมากเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ.2447 โดยซื้อจากเจ้าของเดิมชื่อ เจ้าสัวเส็ง ปลัดจีนในสมัยสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเข้ามาจับจองท่าสวนมะพร้าวไว้ในราคา 300 ชั่ง (ชั่งละ 80 บาท ) 
หลวงพรหมภักดีขณะนั้นเป็นปลัดจีนอยู่ที่ จังหวัดประจันตคีรีเขตร์ (เกาะกง ของกัมพูชาในปัจจุบัน) 
ซึ่งในขณะนั้นเป็นของไทยอยู่ แรกทีเดียวได้ส่งบุตรชาย 3 คน มาท่าสวนมะพร้าวอยู่ก่อน คือ นายอู๋ 
นายเอิบ และนายอาบ ตะเวทีกุล ต่อมาเมื่อไทยเสียเมืองตราดและหมู่เกาะต่างๆ รวมทั้งเมือง
ประจันตคีรี-เขตร์ให้กับฝรั่งเศสเพ่ือแลกกับการที่ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากเมืองจันทบุรี หลวงพรหม
ภักดียังคงท่ามาค้าขายอยู่ที่เกาะปอ เมืองประจันตคีรีเขตร์ จนกระทั่งอีก 6 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2453 
จึงได้อพยพครอบครัวมาตั้งรกรากที่ เกาะหมาก ท่าสวนมะพร้าวขนาด 3,000-4,000 ไร่ และสร้าง
บ้านเรือนอยู่ที่บริเวณอ่าวสวนใหญ่ซึ่งมีหาดทรายอันสวยงาม มองเห็นเกาะข้างเคียงได้ชัดเจน เรียก
กันว่า บ้านสวนใหญ่ หลวงพรหมภักดี ได้แต่งงานกับนางมู่ลี่ มีบุตร 7 คน ธิดา 4 คน รวม 11 คน 
และต่อมาแต่งงานกับนางทิม มีบุตรชายอีก 1 คน เมื่อบุตรสาวโตขึ้นแต่งงานไปใช้นามสกุลของฝ่าย
ชาย ฝ่ายชายสืบตระกูลตะเวทีกุลมาถึงปัจจุบัน 5-6 ช่วงอายุคนแล้ว ส่าหรับนายจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล 
ซึ่งปัจจุบันเป็นก่านันต่าบล เกาะหมาก เป็นรุ่นที่ 4 บิดาชื่อ นายสันต์ ตะเวทีกุล มารดา คือ นางเฉลิม 
ศรีอรุณ ปู่ คือ นายอู๋ ตะเวทีกุล บุตรชายคนที่ 5 ของหลวงพรหมภักดี”  
 ต่อมาเมื่อสิ้นหลวงพรหมภักดี ปี พ.ศ. 2458 สวนมะพร้าวและที่ดินทั้งหมดบนเกาะถูก
แบ่งเป็นมรดกให้ลูกๆ หลานๆ ทายาทของหลวงพรหมภักดี ซึ่งในยุครุ่นลูกนี้เองได้มีการน่ายางพารา
เข้ามาปลูกเป็นจ่านวนนับ 1,000 ไร่ และมีการสร้างโรงบ่มยางขึ้นภายในบริเวณบ้านสวนใหญ่ ดังนั้น 
ในปั จจุบั นจึ งไม่ น่ าแปลกใจ เลยว่ า พ้ื นที่  เกาะหมาก ทั้ งหมด ประมาณ  9,000 ไร่  เป็ นที่
สาธารณประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ ที่เหลือประมาณ 8,500 ไร่ ล้วนแต่เป็นของพ่ีๆ น้องๆ ในสาย
ตระกลูตะเวทีกุลเพียงตระกูลเดียวเท่านั้น มีบ้างเล็กน้อยที่ขายให้กับคนต่างถิ่นที่มาลงทุนสร้างรีสอร์ท
แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น นับจากปี พ.ศ. 2447 
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6.2 สภาพบริบทของพ้ืนที่เกาะหมาก 
 เกาะหมากเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง เกาะช้างกับเกาะกูด ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่ง
ประมาณ 38 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,000 ไร่ ระยะทางรอบเกาะประมาณ 27 กิโลเมตร เกาะ
หมากนั้นมีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีอ่าวโอบรอบ และมีชายหาดที่สวยงาม น้่า
ใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวนิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง สภาพทั่วไปของต่าบล
ส่วนใหญ่เป็นเกาะ ซึ่งมีเกาะที่ส่าคัญ ได้แก่ เกาะหมาก เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะผี เกาะขาม 
เกาะกระดาด เกาะนก เกาะนอก เกาะใน เกาะรังใหญ่  
 6.2.1 อาณาเขต / พื้นที่ติดต่อ  
  1.  ทิศเหนือ ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด  
  2.  ทิศใต ้ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะกูด จ.ตราด  
  3.  ทิศตะวันออก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะกระดาด 
  4.  ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย ใกล้หมู่เกาะรัง 
 6.2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  1.  จ่านวนประชากร บนเกาะหมากมีประชากรจ่านวนประมาณ 1,500 คน  
  2.  อาชีพ อาชีพหลักของประชาชนบนเกาะที่สามารถสร้างรายได้ และส่งเสริม
เศรษฐกิจภายในเกาะ ได้แก่ อาชีพท่าสวน อาชีพท่าการประมง และอาชีพเสริม คือ ด่าเนินธุรกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยบนเกาะหมากนั้นมีที่พักส่าหรับนักท่องเที่ยวไว้บริการอยู่ไม่น้อย  
  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นเกาะท่าให้ช่วงฤดูท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
จนถึงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจต่างๆ ที่ช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนบนเกาะ ดังนี้ 
 6.2.3 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
  1.  อ่าวนิด เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างเกาะหมากไปยังเกาะอ่ืนๆ เพราะ
บริเวณอ่าวนิดเป็นท่าเรือประจ่าเกาะ จากอ่าวนิดสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปได้ทั้งเกาะ และบริเวณ
ทิศตะวันออกของเกาะสามารถเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกด้วย 
  2.  อ่าวไผ่ เป็นหาดทรายสีแดงมีแนวยาวสลับไปกับหินซึ่งบริเวณหาดเป็นหิน  
ดินแดง ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้่า แต่เหมาะส่าหรับการเดินชมวิวทิวทัศน์ จากหาดนี้สามารถมองเห็น
เกาะกูดได้อย่างชัดเจน และหากเดินลัดบริเวณหาดต่อไปจะอ้อมเกาะมาที่แหลมสนได้ และจาก  
แหลมสน สามารถมองเห็นเกาะกระดาดซึ่งเป็นหาดที่อยู่ ในบริเวณถัดไป อ่าวตั๋น อ่าวตาโล่ง        
อ่าวแหลมสวนใหญ่หรือเรียกกันชื่อว่า อ่าวเกาะหมากรีสอร์ท เนื่องจากในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ   
เกาะหมากรีสอร์ท ที่ก่อตั้งมานานจนเรียกชื่อติดปาก อ่าวนี้ถือได้ว่าเป็นหาดที่มีความยาวมาก และ
สวยงามที่สุดบนเกาะ ชายหาดลาดเอียง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้่า และยัง



 

 

 

47 

สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ในเวลาเย็นได้อีกด้วย เนื่องจากบริเวณอ่าวนี้มีพ้ืนที่ติดต่อกับเกาะหมาก 
นักท่องเที่ยวสามารถข้าไปท่องเที่ยวได้โดยใช้เรือของเกาะหมากรีสอร์ท  นอกจากจะมองเห็นเกาะ
ขามแล้วยังสามารถมองเห็นเกาะผีได้ด้วย ซึ่งเกาะผีเป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก เหมาะส่าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายเนื่องจากในบริเวณหาดนี้ มีบริการที่ พักที่มีราคาย่อมเยาไว้บริการ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
  3.  อ่าวขาว มีลักษณะเป็นชายหาดที่ยาวมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอด
แนวหาด มีบรรยากาศสงบ ชายหาดสามารถเล่นน้่าได้อย่างปลอดภัย บริเวณอ่าวขาวนั้นยังเป็นจุดให้
นักท่องเที่ยวได้ชมพระอาทิตย์ตกได้เช่นเดียวกัน และยังสามารถข้ามไปเที่ยวที่เกาะระยั้งนอก และ
ระยั้งในได้ด้วย 
  4.  เกาะขาม อยู่ใกล้กับอ่าวสวนใหญ่ สามารถข้ามเรือไปเพียง 5 นาที มีที่พักไว้
ให้บริการนักท่องเที่ยวเพียง 1 แห่ง จุดเด่นของเกาะขาม คือ มีหาดทรายยาวหน้าเกาะ มีแหลมทราย 
ยื่นออกมานอกเกาะ ในช่วงเวลาที่น้่าลงจะสามารถมองเห็นเป็นสันสวยงาม  และยังมีจุดเด่นอีก
ประการก็คือหินภูเขาไฟสีด่าที่ตั้งอยู่บนหาดทรายหน้าเกาะขาม 
  5.  เกาะระยั้งใน – นอก ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวขาว เกาะระยั้งในนั้นเป็นเพียงหิน
ล้อมรอบเกาะไม่มีหาดทราย ใกล้กันคือเกาะระยั้งนอก ซึ่งชายหาดสามารถลงเล่นน้่าได้ ประกอบกับมี
ปะการังอยู่โดยรอบเกาะ ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมใน
บริเวณนั้นไดเ้ป็นอย่างด ี
  6.  เกาะกระดาด มี ลั กษณ ะโดด เด่น ใน เรื่ องของธรรมชาติ  อีกทั้ งยั งมี
ประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกันมานับแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกางที่ 5 
ลักษณะของเกาะกระดาด มีลักษณะเป็นเกาะที่เหมือนแผ่นกระดาด มีความแบนราบ ไม่มีภูเขา 
บริเวณหาดทรายรอบเกาะสามารถเดินเล่นได้รอบเกาะ ใต้น้่ามีกองหินที่มีปลาอาศัยอยู่เป็นจ่านวน
มาก เกาะกระดาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหมาก อีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีความส่าคัญ   
ก็คือ ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จประพาสคราวพ้นจาก
การปกครองของฝรั่งเศส และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระ
ประวัติวรเดช ด่าเนินการออกโฉนดที่ดินของเกาะนี้ ดังนั้นเกาะกระดาดจึงเป็นเพียงเกาะเดียวเท่านั้น
ที่มกีารออกโฉนดที่ดินในบริเวณทะเลตราด แต่ปัจจุบันถูกขายทอดออกไปจนถึงมือของเอกชน   
 นอกจากนั้นหมู่เกาะหมากยังมีเกาะบริวารอ่ืนๆ อีกมาก แต่ไม่มีความน่าสนใจหรือเหมาะ
แก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องด้วยในบริเวณพ้ืนที่ของเกาะทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นหิน 
ล้อมเกาะ และเป็นเพียงเกาะเล็กๆเท่านั้น เช่น เกาะนก เกาะนอก เกาะใน เกาะผี ดังนั้นเกาะที่อยู่ใน
หมู่เกาะหมากที่มีความเหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจึงมีเพียงแค่ เกาะหมาก เกาะขาม    
เกาะกระดาด และเกาะระยั้งนอก เท่านั้น ดังแผนภูมิที่ 4 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งของเกาะหมาก จังหวัดตราด   
 
6.3 สภาพปัญหาของชุมชน 
 6.3.1 ปัญหาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
  เป็นสิ่งที่ปฏิเสทมิได้ว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวนั้นน่าพาซึ่งการใช้ทรัพยากร
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะหมาก ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเกาะ
หมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้่ามันเชื้อเพลิง หรือเรือเครื่องยนต์ สถานที่พักแรม 
ร้านอาหารที่มีการใช้ไฟฟ้า น้่ามัน ก๊าซหุงต้ม และอ่ืนๆ หรือแม้แต่ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น กิจกรรมที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนท่าให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
จากการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราดได้เท่ากั บ 19.74 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และ 47,835 ตัน/ปี ข้อมูลจาก (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : 2555) ซึ่งถือได้ว่าปริมาณดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจ่านวน
ของประชากร บนพ้ืนที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นการให้ความส่าคัญกับการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส่าคัญอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเกิดผลกระทบในบริเวณกว้าง
เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมากเกินไป สามารถกระท่าได้โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่ดี   
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 6.3.2 แนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน 
  1.  การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) เป็นการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่ “องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)” 
หรือ (อพท.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ได้จุดประกายให้เกิดขึ้น 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสร้างความตระหนักในการลดการใช้พลังงานอันจะน่าไปสู่การลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว
ของเราทุกคน นับว่า  การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) เป็น อีกหนึ่ ง
ยุทธศาสตร์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อ
ยอดจากแนวคิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเน้นการให้
ความส่าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ เกาะหมาก จังหวัด
ตราด จึงถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะเพ่ือพัฒนาไปสู่ “จุดหมาย
ปลายทางแบบคาร์บอนต่่า” (Low Carbon Destination) เต็มรูปแบบในอนาคต ทั้งนี้ทางองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการเอกชน ตลอดจน
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และได้แนะน่ารูปแบบของการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) สู่ชุมชน โดยการออกแบบเครื่องมือต่างๆ รวม
ไปถึงคู่มือการบริหารจัดการที่พักเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) 
  2.  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในเรื่องของการลดการใช้พลังงาน กล่าวคือ สร้าง
จิตส่านึกรู้จักที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่อาศัยบนเกาะหมาก รวมถึงแนะน่าให้
นักท่องเที่ยวหันมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือพายเรือแทน เพ่ือให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมถึง
ทางด้านผู้ประกอบการด้านที่พักอย่างเช่นโรงแรม รีสอร์ทหรือร้านอาหารให้หันมาใช้เครื่องมือบริหาร
โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสภาวะอากาศ เช่น การติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊ส
หุงต้ม และการจัดการขยะที่มีกว่า 10,000 ตัน ให้เป็นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้
ชุมชนมีส่ วนร่วม โดยให้ความส่ าคัญกับ การด่ารงไว้ซึ่ งวิถีชี วิตชุมชน อีกทั้ งมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ที่ว่า  
 

 “...การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึ่ง
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ประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทน อิงตาม
ระบอบทนุนิยมและความยั่งยืนของการพัฒนาในชุมชน...” 
 

7. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 7.1.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ธีรศานติ์ ธรรมโชติ และคณะ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระดับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอัตราการระบายอากาศในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยมหาสารคราม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่าการตรวจวัดระดับ CO2 และค่านวณหาอัตราการระบายอากาศของห้อง
บรรยายในมหาวิทยาลัยที่ใช้เครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
ไทยและสหรัฐอเมริกา จากการวิจัยพบว่า การระบายอากาศของอาคารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่าคัญซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร และต่อความสบายของผู้ใช้ห้อง งานวิจัยนี้ท่าการ
ตรวจวัดอัตราการระบายอากาศของห้องบรรยายที่บรรจุผู้เรียนได้มากกว่า 100 คน ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคราม จ่านวน 21 ห้อง จากตึกคณะต่างๆ การวัดอัตราการระบายอากาศสามารถหาได้จาก 
การใช้สมดุลมวลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ภายในห้อง การวัดระดับ CO2 ภายในและ
ภายนอกห้องวัดโดยใช้เครื่อง Testo 350M/XL ต่อหัววัด CO2 ผลการตรวจพบว่าระดับ CO2 ภายใน
ห้องอยู่ในช่วง 620 ถึง 3800 พีพีเอ็ม และมีอัตราการระบายอากาศระหว่าง 1.51 ถึง 37.9 ลิตรต่อ
วินาทีต่อคน  (ล./ว./คน) เมื่อท่าการเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานอัตราการระบายอากาศที่
ก่าหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพบว่า 16 ห้องที่ท่าการตรวจวัดมีค่าต่่ากว่ามาตรฐาน 8 
ล./ว./คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การระบายอากาศไม่เพียงพอและอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพอากาศ
ภายในห้องได้ 
  สมศักดิ์  สมบูรณ์  (2546: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชนในการด่าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่  7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการ
ปฏิบัติงานของผู้น่าอาสาชุมชนในการด่าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชนในการด่าเนินงานเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ก่าหนดเฉพาะผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนา
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ชุมชนเขตที่ 7 จ่านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ จ่านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือพัฒนาการอ่าเภอทุกอ่าเภอในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 7 จังหวัด 
รวมทั้งหมด 52 อ่าเภอ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ่านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแวดล้อมภายนอกกับการ
ปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Coefficient) จากการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชนในการด่าเนินการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยภายรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการด่ารงต่าแหน่ง มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของผู้น่าอาสา
พัฒนาชุมชนในการด่าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเชิงบวก อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ด้านการติดต่อกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน การได้รับการฝึกอบรม     
การได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชน การได้รับค่าชมเชยหรือรางวัลเกียรติคุณดีเด่น 
การได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ การติดต่อกับบุคคลภายนอก การใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่          
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้น่าอาสาพัฒนาชุมชนในการด่าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ในเชิงบวก อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 กนกวรรณ แก้วอุไทย (2555: บทคัดย่อ) ท่าการศึกษาเรื่อง การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึ กษารูปแบบการท่องเที่ยว 
ประสบการณ์นันทนาการที่ปรารถนา ประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริง และความคิดเห็นด้านการ
จัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของนักท่องเที่ยว เปรียบเทียบประสบการณ์
นันทนาการที่ปรารถนาและประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงจากการไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยชุมชนในแต่ละแหล่ง และศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงและความ
คิดเห็นต่อการจัดการพ้ืนที่ต่อความพึงพอใจรวมและความต้องการกลับมาเยือนพ้ืนที่ซ้่า โดยใช้
แบบสอบถามจ่านวน 425 คน จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คือ ชุมชนหนองแม่นา ชุมชนเปร็ด
ใน ชุมชนซะซอม และชุมชนลีเล็ด ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาในพ้ืนที่ศึกษามาก่อน ประสบการณ์นันทนาการที่ปรารถนา
และประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงส่าคัญที่สุดในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 
คือการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสามารถจัดกลุ่มประสบการณ์นันทนาการที่
ปรารถนาได้ 6 กลุ่ม และจ่าแนกเป็นกลุ่มประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริง 5 กลุ่ม ผลการ
เปรียบเทียบประสบการณ์นันทนาการที่ปรารถนาและประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงจากตัว
แปร 30 คู่ พบว่า มีเพียง 13 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ละแหล่งมีประสบการณ์นันทนาการที่ปรารถนาและประสบการณ์นันทนาการที่
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ได้รับจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ใน 4 กลุ่ม ประสบการณ์ เท่ากัน และพบว่า
ประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงและความคิดเห็นต่อการจัดการพ้ืนที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
รวมและความต้องการกลับมาเยือนพ้ืนที่ซ้่าของนักท่องเที่ยว 
 7.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  วีระชัย เอตะนาม (2552: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก
การศึกษาพบว่า การด่าเนินกิจกรรมป่าชุมชนในปัจจุบันท่าให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์จากป่า
ชุมชนทั้งทางตรง และทางอ้อม จึงท่าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม มีความรัก และหวงแหนในป่า
ชุมชนของตน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยรักษาดูแลป่าชุมชนของตนเป็นอย่างดี การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการป่าชุมชนของบ้านถ้่าผึ้งอยู่ในระดับสูง โดยประชาชนเป็นฝ่ายคิด
ริเริ่ม ตัดสินใจ และด่าเนินโครงการนั้นๆ ซึ่งคาดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูง 
โดยการจัดโครงการป่าชุมชนของบ้านถ้่าผึ้งนั้นเป็นการริเริ่มเสนอความต้องการจัดตั้งป่าชุมชนโดย
สมาชิกในชุมชนเอง ทั้งยังมีการบริหารจัดการโดยชุมชนผ่านการร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจภายใน
ชุมชน ออกมาเป็นระเบียบ กติกา บทลงโทษบังคับใช้ทั่วไปภายในหมู่บ้านโดยผ่านการเสนอแนะจาก
เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนจนท่าให้เป็นป่าชุมชนที่มีความส่าเร็จเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้การที่ให้ป่าชุมชนมี
ความส่าเร็จ และยั่งยืนตลอดไปนั้นจ่าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านต่อไปนี้ 
  1.  ด้านนโยบาย รัฐต้องจัดท่านโยบายที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป่าชุมชนเป็น
รูปธรรม และมีความชัดเจนในการน่าไปปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ด้วย 
  2.  ด้านงบประมาณ รัฐจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง เพราะในการจัดการป่าชุมชนนั้นจ่าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน รวมทั้ง
ยังเป็นแรงจูงใจแก่ชุมชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  3.  ด้านกฎหมาย รัฐจะต้องมีการออกกฎหมายที่มีความชัดเจนในการใช้
ประโยชน์ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
  4.  ด้านความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมป่าชุมชนต้องมีการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับป่าชุมชน และให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการมีป่า
ชุมชน 
  ธรรศพงศ์ โสภณพันธานนท์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อตัวแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวล่าคลองแสนแสบ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระบบการจัดการน้่าของระบบ
ราชการที่ เกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบ 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวล่าคลองแสนแสบ ในเขตพ้ืนที่บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาถึง
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ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวล่าคลองแสนแสบ 4) 
เพ่ือเสนอตัวแบบในการจัดการน้่าโดยประชาชนที่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยท่าการศึกษาจากครัวเรือนที่มีพ้ืนที่
ติดกับแนวล่าคลองของคลองแสนแสบในเขตพ้ืนที่บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ่านวน 256 ครัวเรือน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าครอนบาค ด้านความคาดหวังในด้านการอนุรักษ์คลองแสนแสบ มีค่าเท่ากับ 0.579 ด้านความรู้
การจัดการน้่า มีค่าเท่ากับ 0.653 ระดับความเหมาะสมในการจัดการน้่าของภาครัฐ มีค่าเท่ากับ 
0.697 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวล่าคลองแสนแสบ มีค่า
เท่ากับ 0.783 สถิติที่ใช้ในการแจกแจงข้อมูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูล และทดสอบสมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยสมการ
ถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ  
  จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวล่าคลองแสนแสบโดยภาพรวม ด้านการร่วมรู้สึก ด้านการร่วมคิด และด้านการ
ร่วมกระท่า อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเป็นเจ้าของ อยู่ในระดับน้อย จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวล่าคลองแสนแสบ
แตกต่างกันออกไปตามอายุ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ขนาดของบ้านเรือน การมีต่าแหน่ง
ในชุมชน ความคาดหวังในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ความรู้ด้านการจัดการน้่า และระดับความ
เหมาะสมในการจัดการน้่าของภาครัฐ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ   = 0.05 
  นลินรัตน์ ถาวรเลิศรัตน์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือท่าการศึกษาถึง 1) ระดับความพึงพอใจของสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในโฆษณา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ส่ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 - 45 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ่านวน 432 คน จากผลการวิจัยพบว่า  
  1.  ระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม 
คือ 
   1.1 กลุ่มเสียสละเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
   1.2 กลุ่มมองการณ์ไกลเพ่ือโลกในอนาคต 
   1.3 กลุ่มรักตนเอง 
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   1.4 กลุ่มพึงพาผู้อื่นดูแลสิ่งแวดล้อม และ 
   1.5 กลุ่มรอความหวัง 
  2.  ระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติกับทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของทุกประเภท
สินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทยานพาหนะ และอุปกรณ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด
ครวัเรือน 
  3.  ระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ กับทัศนคติความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเว้น
กลุ่มรักตนเอง ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ กับทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
  4.  ระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับทัศนคติต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในโฆษณาอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
  5.  ระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
กับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
  สุวิทย์ วรรณศรี และวัชรา วรรณศรี (2553: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต่าบล ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ลุ่มน้่าป่า
สักตอนบน อ่าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาศึกษาระดับการมีส่วนร่วม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต่าบล ต่อปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้วิจัยและคณะได้ออกแบบการด่าเนินการวิจัย
เรื่องนี้โดยท่าการศึกษาปัญหาและศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้การวิจัยเชิงส่ารวจ จัดท่าแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต่าบล ในต่าบลต่างๆ เขตลุ่มน้่าป่าสัก
ตอนบน อ่าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้่าป่าสักตอนบน 
อยู่ในเกณฑ์ต่่า และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต่าบล ต่าบลต่างๆ 
เขตลุ่มน้่าป่าสักตอนบน อ่าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มแม่
น้่าป่าสักตอนบน สรุปได้ดังนี้ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก การเข้ารับการอบรม การรับรู้ข่าวสาร และ
สถานภาพในองค์การบริหารส่วนต่าบล มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่ม
แม่น้่าป่าสักตอนบน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วนร่วมในลุ่มแม่น้่าป่าสักตอนบนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p-value < 
0.05) การใช้ประโยชน์จากแม่น้่าป่าสักตอนบนมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลุ่ม
แม่น้่าป่าสักตอนบนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value < 0.01) ระยะเวลาที่ได้อาศัยอยู่ใน
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ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้่าป่าสักตอนบน นอกจากนี้
ยังพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้่าป่าสักตอนบน 
  ชลธิชา ดิษฐเกสร (2553: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการร้านค้า ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : ตลาดดอนหวาย จังหวัด
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้า
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปัญหา อุปสรรค ของการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
ร้านค้า ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้วิจัยได้ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม จ่านวน 219 ร้านค้า น่ามา
วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม โดยใช้สถิติ T-test และ One way ANOVA 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.93) โดยการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( x = 3.55) ส่วนในด้าน
การด่าเนินการและติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.30 และ x  = 2.83 ตามล่าดับ) 
ด้านการริเริ่ม และด้านการวางแผนอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.56 และ x = 2.44 ตามล่าดับ) จาก
การศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของผู้ประกอบการร้านค้าที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ภูมิล่าเนา ประเภทของสินค้าที่ขาย ระยะเวลาที่ประกอบ
อาชีพ และการได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่แตกต่างกัน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ 
 7.1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  สุธาทิพย์ เข็มน้อย (2554: บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ    
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดบางหลวง อ่าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ
ตลาดบางหลวง อ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ่านวน 350 ราย และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติอนุมานเพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่าง T-test และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis Variance) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) จากการวิจัยพบว่า ปัจจัย
สภาพแวดล้อมของชุมชน ความผูกพันต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง  การ
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เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ่าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านระยะเวลาในการประกอบอาชีพ พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในเรื่องการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง อ่าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับปัจจัย
ที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมและความผูกพันต่อชุมชน พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่่า 
  ปรารถนา สถิตวิภาวี และคณะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท่าการศึกษาเรื่อง โครงการ
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงความส่าคัญและปัญหาของการท่องเที่ยวบนเกาะเต่า ศึกษาลักษณะ
และประเมินข้อมูลประชากรสุขาภิบาลอาหารและน้่า มูลฝอย คุณภาพน้่าธรรมชาติและน้่าทะเล
ชายหาด และจัดท่าข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางวิธีควบคุมในการลดและป้องกันผลกระทบจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศวิทยาและทรัพยากรชายฝั่ง โดยใช้วิธีการในการ
ท่าวิจัย คือ ด่าเนินการกับประชากร 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เกาะเต่า อายุ 18 
ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จ่านวน 215 คน 
กลุ่มที่ 2 คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะเต่า จ่านวน 420 คน ในช่วงเดือน 
ธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเกาะเต่ามีความส่าคัญอย่างมาก
ต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเทศไทย เนื่องจากมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังรอบเกาะ ความงดงามของชายหาด และน้่า
ทะเลที่ใส ท่าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ท่าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่ไม่สามารถควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนา
ตามแนวชายฝั่งทะเล โดยที่หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว การขาดแรงงาน ขยะและความสะอาด น้่าทิ้งน้่าเสีย การขาดแคลนน้่า
อุปโภคบริโภค สุขาภิบาลอาหาร และความเสียหายของปะการัง เป็นปัญหาที่ส่าคัญของกลุ่มที่พัก
อาศัยในพ้ืนที่  โดยได้ท่าการเสนอแนะแนวทางจากการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ 3 ประเด็น ดังนี้ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการด่าเนินโครงการอย่างเร่งด่วน 5 อันดับ คือ โครงการ
จัดการมูลฝอยและการรักษาความสะอาด โครงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้่าอุปโภค บริโภค โครงการ
สร้างและพัฒนาบุคคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
วางแผนและการจัดแบ่งโซนพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการจัดการท่องเที่ยว อาทิ 
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การใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคุมโดยเจ้าหน้าที่และชุมชน และควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้
เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
  3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  คนในชุมชน 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐในการด่าเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Chiesa และคณะ (2009: บทสรุปผู้บริหาร) ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับ การเดินทางและ
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า พบว่า ในภาคส่วนของการเดินทาง และการท่องเที่ยวได้ตระหนักและ
เกิดการร่วมมือกันในทุกส่วนเพ่ือพัฒนาความร่วมมือในเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
ลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยท่าการศึกษาในส่วนของการขนส่ง
ทางอากาศ และได้ท่าการคาดการไว้ว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละเที่ยวบิน
ประมาณร้อยละ 25 ได้ภายในปี 2020 โดยอ้างอิงข้อมูลจากปี 2005  
 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเกิดความร่วมมือพยายามที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานจาก
อุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยากที่จะบรรลุผลส่าเร็จ ดังนั้นการท่าให้เกิด
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และจากภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่ส่าคัญมากในการพัฒนาเครื่องมือหรือ
วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดการใช้พลังงาน นอกเหนือจากความคิดริเริ่ม
ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องสภาวะเรือนกระจก ได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ มากมายที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ทางภาครัฐและเอกชนจ่าเป็นต้องเร่งผลักดันให้ส่าเร็จลุล่วงภายใน 10 ถึง 15 ปี นับจาก
นี้ เพ่ือที่การพยายามท่ีจะลดปริมาณมลภาวะทางอากาศจะส่าเร็จเป็นรูปธรรมได้ 
 เซบาลอส ลาสคูเรน (อ้างถึงในศักดิ์ชัย เสนาพรหม 2548: 56) ได้ท่าการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณอ่าวรอกซ์ เมืองซิดนีย์ 
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จ่านวน 240 คน โดยใช้
วิธีการใช้แบบสอบถาม แล้วจึงน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยู่ในระดับต่่า และในส่วนของปัจจัยที่ส่งผล คือ 
ความรู้เชิงอนุรักษ์ และการให้คุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อระดับความคิดเห็นอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาโดยวิธีการด่าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) และการวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Methodology)  โดย
ท่าการศึกษาแนวคิดที่ได้จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์
ต่อการน่ามาเป็นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบมลพิษต่่าให้กับพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.  ประเด็นด้านการบริหารจัดการ 
  1.1 นโยบายจากองค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. 
  1.2 กระบวนการ และวิธีการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมลพิษต่่า (Low 
Carbon Tourism)  
  1.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชนในพื้นท่ี 
 2.  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.1 ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ 
  2.2 ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดย
มนุษย์เป็นผู้กระท่า 
  2.3 ผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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แผนภูมิที่ 4  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การศึกษากระบวนการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการ
บริหารจักการเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยน่าแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาด้านการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจนประสบผลส่าเร็จ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยใช้วิธีการด่าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ขั้นตอนขั้นตอนในการด่าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.  กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
  ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเป็นมารวมถึงแนวทางการบริหารจัดการของการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ในพ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด โดยผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism)รวมถึงการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การคัดเลือกพ้ืนที ่
   ผู้วิจัยได้ท่ าการเลือกพ้ืนที่ท่าการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selective) โดยเลือกพ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีเหตุผลส่าคัญ ดังนี้ 
   1.  เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้หันมา 
ให้ความส่าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจ่ากัดมากยิ่งขึ้น หนึ่งในวิธีการที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ คือ การลดปริมาณการใช้พลังงานรวมไปถึงการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ดังเช่นกรณีพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะหมาก กิ่งอ่าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด เป็นหนึ่งในหลายๆ พ้ืนที่ที่องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ให้ความส่าคัญในการที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ โดยเกิดขึ้น
จากความร่วมมือของภาครัฐ ผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะ ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นท่ี   
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   2. เนื่องจากพ้ืนที่เกาะหมากนั้น ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการด้านการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่แนวความคิด วิธีปฏิบัติ กับพื้นท่ีอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
  1.2 การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) 
   ผู้วิจัยได้ท่าการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย 
   1.  เอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ เอกสารชุดความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาสถานประกอบการที่พัก ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสื่อการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ที่จัดท่าโดย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 
   2.  เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ วารสารและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในพ้ืนที่ที่ท่าการวิจัย รวม
ไปถึงพ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่มีลักษณะการรณรงค์ที่ใกล้เคียงกัน เอกสารที่เกี่ยวกับการรณรงค์การนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เอกสาร วารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในภาคครัวเรือนของพ้ืนที่ที่ท่าการ
วิจัย รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของการริเริ่มโครงการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) ในเกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
   3. ผู้วิจัยได้น่าข้อมูลจากเอกสารทั้งสองประเภทมาตรวจสอบโดยให้ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในการท่างานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นตรวจสอบเอกสาร เพ่ือ
ความแม่นย่าในการด่าเนินการวิจัย 
   4.  การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจาก
เอกสารทั้งสองประเภทแล้ว จึงน่ามาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตรงตามทฤษฎี และกรอบแนวการ
ศึกษาวิจัย แล้วน่ามาวิเคราะห์อย่างละเอียด 
  1.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
   การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยท่าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยการใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เกาะหมาก และพ้ืนที่ใกล้เคียง นักวิชาการ และผู้ประกอบการที่
ให้บริการโรงแรมรีสอร์ท ภัตตาคารร้านอาหาร และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่หมู่เกาะหมาก 
จังหวัดตราด โดยด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในประเด็นที่
ผู้วิจัยก่าหนดไว้ด้วยการบันทึกเสียงสนทนา และจดบันทึกประเด็นรายละเอียดที่มีความน่าสนใจที่
นอกเหนือจากแนวค่าถามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ในการน่ามา
ถอดความ เพ่ือสรุปประเด็นและวิเคราะห์ผล 
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   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการสั งเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Nonparticipation Observation) ผู้วิจัยได้ด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตโดย
ใช้แบบบันทึกการสังเกตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 
   1.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
    1.3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ (Key Informants) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) โดยมี
เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ ดังนี้ 1. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) 2. ผู้ประกอบการที่ได้น่าเอานโยบายการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) มาใช้ในสถานประกอบการ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) โดยผู้ทีให้ข้อมูลส่าคัญ ประกอบด้วย 
     1. ฝ่ายบริหารองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาพ้ืนที่และผลสะท้อนกลับ ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ และปัญหา 
อุปสรรคในการบริหารจัดการ ในพ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  
     2.  ผู้ประกอบการที่ให้บริการโรงแรม รีสอร์ท และภัตตาคาร
ร้านอาหาร ในพ้ืนที่หมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ได้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจใน
การเข้าร่วมโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนที่ที่ท่าการวิจัย รวมไปถึงปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ 
    1.3.1.2 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ื อใช้สัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูลส่ าคัญ  (Key 
Informants) โดยผู้วิจัยได้ก่าหนดประเด็นของการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการ
วิจัย โดยมีแนวค่าถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้  
     1.  แนวค่าถามเพ่ือใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีแนวข้อค่าถามดังนี้ 
      1.1  ประวัติความเป็นมาขององค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จุดริเริ่มโครงการเกิดจากวัตถุประสงค์ใด  
      1.2 เกณฑ์ในการคัดสรรพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือน่าไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
      1.3  ลักษณะวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้น่าชุมชน  
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      1.4 ผลสะท้อนกลับและบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนาพ้ืนที่ 
      1.5 ปัจจัยที่สนับสนุนความพึงพอใจของผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพื้นท่ี 
      1.6 ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ 
      1.7 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 
      1.8 แนวทางการสืบทอดวิธีการด่าเนินงานสู่พ้ืนที่ที่มีบริบท
ใกล้เคียง  
     2.  แนวค่าถามส่าหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการโรงแรมรีสอร์ท 
ภัตตาคารร้านอาหาร ในพ้ืนที่หมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด มีแนวข้อค่าถามดังนี้ 
      2.1 การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) 
      2.2 รูปแบบการบริหารจัดการที่น่ามาปรับใช้กับสถาน
ประกอบการ 
      2.3 ประโยชน์ที่ ได้รับหลังจากการน่าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาใช้ภายในสถานประกอบการ 
   1.3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) 
    ผู้วิจัยได้ท่าการลงไปยังพื้นที่ยังเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยท่าการศึกษา
ถึงบริบทรวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของเกาะหมาก รวมไปถึงลักษณะการด่าเนินชีวิต และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวกับการรณรงค์การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ของพ้ืนที่เกาะหมาก โดยเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หรือการลดการใช้พลังงาน  
    1.3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกภาพ แบบบันทึก
การสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวทางการสังเกตมีประเด็นดังนี้ 
     1.  กิจกรรม (Activity) ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมี
แบบแผน มีขั้นตอน เช่น กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) การเรียนรู้ในระดับบุคคลหรือกลุ่ม บทบาทของประชาชน 
     2.  ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ สังเกตถึงความเชื่อมโยง
รวมไปถึงลักษณะที่เกี่ยวข้องของระหว่างบุคคล ประชาชนในพ้ืนที่ ว่ามีแบบแผนอย่างไร ซึ่งจะท่าให้
ทราบถึงแบบแผนของสังคมรวมถึงท่าให้ทราบถึงความขัดแย้งหรือเห็นด้วยระหว่างบุคคลหรือสังคม 
ในเกาะหมาก จังหวัดตราด  
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     3.  การมีส่วนร่วม (Participation) คือ สังเกตถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่าได้มีการร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ เช่น การจัดการด้านขยะ การ
ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ่าเป็น หรือการมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของประชาชนในเกาะหมาก  
     4.  สภาพบริบททางสังคม (Social Context) คือ สังเกตและ
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้าน ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและเจตคติ ของ
ประชาชนในพื้นท่ีเกาะหมาก 
  1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงเริ่มด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท่าการเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่
จากองค์การบริหารการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีความช่านาญใน
เรื่องของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะหมาก 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกาะหมาก และบุคคลต่างที่ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญเป็นผู้แนะน่า โดยจะท่าการ
น่าเสนอถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ และด่าเนินการสัมภาษณ์ตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้ 
  1.5 การตรวจสอบข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ท่าการรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่
ท่าการศึกษามาตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประเด็นต่างๆดังนี้ 
   1.  ความพอเพียงของข้อมูล  
   2.  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
   3.  ความถูกต้องของข้อมูล 
   โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
เที่ยงตรง (Validity) ทางเนื้อหา และครอบคลุมในประเด็นที่ท่าการศึกษาวิจัย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผู้วิจัยจะไม่เกิดความล่าเอียงจากการเข้าไปร่วมในสถานการณ์ ปรากฏการณ์ของผู้ให้ข้อมูล โดยการ
พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องแม่นย่าหรือไม่ ผู้วิจัยมีวิธีการตรวจสอบ คือ การน่าข้อมูลที่
ได้มาตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่             
   1.  ตรวจสอบแหล่งเวลา โดยผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันแต่
แตกต่างเวลากัน        
   2.  ตรวจสอบแหล่งสถานที่ ผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันแต่
ต่างสถานที่กัน             
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   3.  ตรวจสอบแหล่งบุคคลผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันแต่ต่าง
บุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    3.1 แหล่งเวลา ผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันแต่แตกต่าง
เวลากัน เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยดังนี้ 
 

     “…เราได้ร่วมท างานกับ GIZ ซึ่งเป็นส านักทางวิชาการให้
ความรู้ทางวิชาการของเยอรมัน ซึ่งทางเยอรมันได้ใช้ค าว่า “Climate Friendly 
Destination” แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ มันเป็นหน้าที่ของเราที่ได้รับความรู้มาแล้วก็
จะต้องมีการสืบต่อ และในขณะนั้นได้ไปเจอค าอยู่ค าหนึ่งคือค าว่า คาร์บอนต่ า ที่อยู่
ในแผนฯ 10 ก็เลยเสนอค านี้มาใช้ ต่อมา ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการให้ไปหา
พ้ืนที่ในการทดลองน าร่องโครงการ ซึ่งเกาะหมากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม ด้วยขนาด
และจ านวนประชากรบนเกาะที่มีขนาดไม่มากจนเกินไป…” (เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่
พิเศษ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558) 
 

     “… ในปีแรกที่ท างานได้ทดลองเก็บค่าคาร์บอนไดออกไซด์
จากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะช้าง เกาะหมาก เกาะ
กูด รวมไปถึงพ้ืนที่ เชื่องโยง โดยเก็บจากปริมาณน้ ามันของเรือที่วิ่งไปรับส่ง
นักท่องเที่ยว ค่าน้ ามันรถยนต์ ค่าอาหาร ค่าโรงแรม ค่าน้ า ค่าไฟ ต่อวันต่อคืน ท า
ให้รู้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของที่เกาะหมากอยู่ที่ ประมาณ 21 กิโลกรัม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนต่อตัน ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับค่าของประเทศท่ีอยู่ใน
ระดับ 15 ถามว่าสูงเพราะอะไร เป็นเพราะในพ้ืนที่เกาะหมากนั้นแต่ก่อนยังไม่ได้มี
การเดินสายไฟเคเบิ้ลใต้น้ ามาจากจังหวัดตราด จึงจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟ
ระบบดีเซล ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและเป็นเพราะค่าเฉลี่ยของประชากรบนเกาะหมากที่
มีน้อยเพราะเกาะหมากเป็นเกาะที่เล็กที่สุด ข้อดีคือ มันจะจัดการง่ายกว่าเกาะ
ใหญ่ๆ เช่น เกาะช้าง …” (เจ้าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558) 

 

    3.2 แหล่งสถานที่ ผู้วิจัยจะสังเกตและสัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันแต่ต่าง
สถานที่กัน เช่น การสัมภาษณ์บริเวณร้านอาหารของเกาะหมากรีสอร์ท 
 

     “…ถามว่านักท่องเที่ ยวหรือผู้ประกอบการเขารู้หรือไม่
เกี่ยวกับ Low Carbon เขาไม่รู้หรอก ต้องท าการประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ ซึ่งจริงๆ 
แล้วทุกคนสามารถท าได้ด้วยตัวเอง อย่างในโรงแรมส่วนมากก็จะมีป้ายบอกให้
ช่วยกันลดการใช้พลังงาน แต่บางทีนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่อ่านต้องท าให้ชัดเจนกว่านี้ 
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เน้นย้ าบ่อยๆ เดี๋ยวพวกเขาก็จะปฏิบัติตามไปเอง...” (นักวิชาการเกษตร และ
วิทยากรประจ าเกาะหมากรีสอร์ท สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 
 

     “… การให้ความรู้ความเข้าใจนี่ส าคัญมาก โดยเฉพาะกับเด็กๆ 
ทาง อพท. ได้เคยลงไปสอนให้เด็กตามโรงเรียนได้รู้จักว่าถ้าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต้องท าอย่างไรบ้าง แล้วก็สอนให้เด็กๆ ลองท าดูเอง ผมว่ามันได้ผลชัดเจนนะ เด็กๆ 
ที่นี่รู้จักหมดแหละว่า Low Carbon คืออะไร...” (นักวิชาการเกษตร และวิทยากร
ประจ าเกาะหมากรีสอร์ท สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558) 
 

    3. ตรวจสอบแหล่งบุคคล ใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่การเกษตรและวิทยากรประจ่าเกาะหมาก        
รีสอร์ท ผู้บริหารร้านอาหารเกาะหมากซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกาะหมาก 
 

     “…โครงการ Low Carbon บนเกาะเราเริ่มจาก อพท. เป็นผู้
จุดประกายเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว โดยมีการท าปฏิญญาร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะ ทั้งรีสอร์ทและร้านอาหาร รวมถึงส่วนราชการ ในเรื่อง
ของการร่วมกันลดคาร์บอนในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด…” (นายก
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตราด และผู้บริหารเกาะหมากรีสอร์ท สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) 
 

     “… ตอนนั้น อพท. กับหน่วยงานรัฐเขาได้พาพวกเราได้ไปเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มันเสื่อมโทรมลงเพราะการท่องเที่ยว จึงกลับมานั่งคิด
ทบทวนว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ เราจะยังอยู่บ้านเกิดเราได้ไหมในตอนนั้น 
เราจะยอมให้เงินมาเปลี่ยนแปลงเราไหม ...” (ผู้บริหารร้านอาหารเกาะหมากซีฟู้ด 
และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกาะหมาก สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 
 

   เมื่อรวบรวมข้อมูล จัดท่าหมวดหมู่ และจ่าแนกข้อมูลแล้ว จึงน่าข้อมูลต่างๆ ให้
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยผู้ตรวจสอบความถูกต้อง คือ คุณจิตนา สิงหเทพ  
  1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ 
เอกสารที่ได้รับมาจากองค์การบริการการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของเกาะหมาก 
จังหวัดตราด แล้วจึงน่ามาท่าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนด้านข้อมูลทุติยภูมิ 
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(Secondary Source) ได้แก่ ต่าราและเอกสารได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสืบค้นต่างๆ เช่น 
หอสมุด และอินเตอร์เนท โดยมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยได้ท่าการจดบันทึกประเด็นต่างๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามี
ความส่าคัญในขณะที่ด่าเนินการสัมภาษณ์อยู่ รวมถึงฟังจากเครื่องบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นเดียวกันแต่มีความแตกต่างด้านข้อมูลที่มาจากหลายแห่ง แล้ว
จึงน่าไปถอดบันทึกค่าสัมภาษณ์แบบค่าต่อค่าและจัดท่ารายการภายหลังเดินทางกลับจากพ้ืนที่ที่
ท่าการศึกษา ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) 
ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสังเกตได้จากการกระท่า การมีส่วนร่วม หน้าที่การ
ปฏิบัติงาน โดยจะยึดเอาแบบบันทึกการสังเกตเป็นหลักแล้วจึงน่ามาวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ โดยไม่ใช้แนวคิดทฤษฎี คือ 
การจ่าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสม อาจใช้สามัญส่านึกหรือประสบการณ์ของวิจัยก็ได้ 
 2.  กำรศึกษำวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative) 
  ในขั้ นตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิธีการด่ าเนิ นการวิจัย เชิ ง ปริมาณ  (Quantitative  
Research) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการด่าเนินนโยบายการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon tourism) ของสถานประกอบการที่พัก และร้านอาหารที่อยู่ในพ้ืนที่
ศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 การก่าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
พ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด เพ่ือให้ทราบถึงผลของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สถานประกอบการที่น่าเอาแนวทางการจัดการแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้
ภายในสถานประกอบการ ตลอดจนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon tourism) ของพื้นที่ที่ท่าการศึกษา  โดยข้อค่าถามจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ข้อค่าถามแบบปลายปิด (Closed form) และข้อค่าถามปลายเปิด (Opened form) โดย
มีลักษณะข้อค่าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่ที่
ด่าเนินการวิจัย จ่านวน 400 ชุด โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างดังนี้  
   2.1.1 ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพ้ืนที่เกาะ
หมาก จังหวัดตราด ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จ่านวน 25,690 คน 
(กรมการท่องเที่ยว. 2557)   
   2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท่าการสุ่มตัวอย่างจากประชากร จ่านวน 25,690 
คนโดยการใช้ตารางเครซี่แอนด์มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) ก่าหนดความคลาด
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เคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 394 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก่าหนดไว้ที่ 400 
คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ่านวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนั้น 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อสถาน
ประกอบการที่น่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ในสถานประกอบการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 
5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 
   ระดับ 5 หมายถงึ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานประกอบการมากท่ีสุด 
   ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานประกอบการมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานประกอบการปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสถานประกอบการน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจที่มีต่อสถานประกอบการน้อยที่สุด 
   ตอนที่  3 เป็นข้อค่าถามแบบปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
  2.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยผู้ วิจัย ได้
ท่าการศึกษาและส่ารวจข้อมูลและรวบรวมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้มาก่าหนดวิธีการ
ศึกษาวิจัยรวมไปถึงวิธีการออกแบบสอบถามตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
   2.3.1 สร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือน่ามาก่าหนดกรอบของการสร้างแบบสอบถามแล้วจึงน่ามา
วินิจฉัยเพื่อให้ได้ข้อค่าถามท่ีถูกต้องและตรงประเด็น 
   2.3.2 น่าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ตรวจสอบให้ค่าแนะน่าแล้วน่ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน่าไปทดลองใช้ 
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  2.4 การตรวจสอบเครื่องมือ  
   น่าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับแก้จนสมบูรณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับค่านิยามของ   
ตัวแปร คุณลักษณะ และประเด็นที่ต้องการที่จะศึกษา โดยผู้ที่ตรวจสอบเครื่องมือ คือ ผู้เชี่ยวชาญ
จ่านวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของภาษา และเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาผู้วิจัยท่าการก่าหนดค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  
   การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ ผู้วิจัยจ่าเป็นต้องอาศัย
ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นที่ต้องการจะวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาและให้คะแนน ดังนี้ 
  +1  เมื่อแน่ใจว่าค่าถามข้อนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
    0  เมื่อไม่แน่ใจว่าค่าถามข้อนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
  -1  เมื่อแน่ใจว่าค่าถามข้อนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
หลังจากนั้นจากนั้นให้น่าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้ 
 

   IOC = 
N

ΣR  

  
   เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับเนื้อหา 
      ในประเด็นที่ต้องการวิจัย 
    R    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      ด้านเนื้อหาทั้งหมด 
    N    หมายถึง  จ่านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 

   ถ้าดัชนี IOC ที่ค่านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่าข้อค่าถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการท่าวิจัย แต่หากข้อค่าถามนั้นมีค่าดัชนีต่่ากว่า 0.50 
แสดงว่าข้อค่าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการท่าวิจัยข้อค่าถามนั้นจะถูกตัดออก 
หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยได้น่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ่านวน 40 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
ของจ่านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย 
  2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด่าเนินการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
พ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด     
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   โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง จ่านวน 400 ชุด แล้ว
น่ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนี้
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ และจาก
การศึกษาถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่ท่าการวิจัย และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการออกแบบสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   หลังจากได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามมาท่าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส่าเร็จรูปเพ่ือหาผลสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ปัญหาน่าของงานวิจัย และสมมติฐานการ
วิจัยดังนี้ 
   2.6.1 การวิเคราะห์ข้อค่าถามปลายปิดโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพุงพอใจระดับน้อยที่สุด  
   2.6.2 การวิเคราะห์ข้อค่าถามปลายเปิด (Opened Form) ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  
 

3. กำรน ำเสนอข้อมูลผลกำรวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า  
(Low Carbon Tourism) กรณีศึกษาพ้ืนที่ พิเศษเกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดย
น่าเสนอผลการวิจัยในลักษณะการบรรยาย (Descriptive Research) ตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดการวิจัย เพ่ือที่จะสามารถน่าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกันกับพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้
ท่าการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงขั้นตอนด่าเนินงานวิจัย 
 

คัดเลือกพ้ืนที่ท่าการศึกษาวิจัย 

ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ท่าการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

การสังเกต 
ใช้การสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม  
(Non-Participant 
Observation) 
 - บริบทของพื้นที ่
 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

การสังเกต 
1. ผู้บริหารองค์การบริหาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
(องค์การมหาชน) 
2. นักวิชาการในระดับ
ปฏิบัติการ 
3. ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 

การสังเกต 
1. ก่าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. น่าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือ 
4. น่าเครื่องมือไป Try Out 
5. เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสอบถามด้วยตนเอง 

ท่าการวิเคราะห์กระบวนการการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
แบบมลพิษต่่า Los Carbon Tourism) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยาย 
(Descriptive) และสถิติ
ตารางข้อมูลอยา่งง่าย 

น่าเสนอในประเด็นท่ีตรงกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคดิการวิจยั 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด” ผู้วิจัยได้น่าเสนอ
ข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาจ่านวน 400 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วมาท่าการ
วิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน่าเสนอผลการวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ของพ้ืนที่
เกาะหมาก จังหวัดตราด 
 ตอนที่ 1.2 เพ่ือศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส่าเร็จในการน่าแนวคิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาสู่แนวทางปฏิบัติ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวยังพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่
เกาะหมาก จังหวัดตราด  
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจ่านวน 400 ชุด และใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปทางสถิติใน
การทดสอบสมมติฐานความมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และน่าเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบค่าอธิบาย โดยเรียงล่าดับหัวข้อของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยท่าการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ ยวข้องในด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอน
ต่่า (Low Carbon Tourism) โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่  
 1.  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตราด  
 2.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 3.  ผู้บริหารร้านอาหารเกาะหมากซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกาะหมาก  
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 4.  ผู้จัดการเอนเนอร์ยี่ พาร์ค เกาะหมาก จังหวัดตราด  
 5.  เจ้าหน้าที่การเกษตรและวิทยากรประจ่าเกาะหมาก รีสอร์ท  
 6.  ผู้จัดการทั่วไป เดอะ ซินาม่อน อาร์ท รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะหมาก 
 7.  ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งสิ้น 7 คน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

 ตอนที่ 1.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) พื้นที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
 เป็นการวิเคราะห์ถึงวิธีการ ขั้นตอน และแนวทางของกระบวนการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของเกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นโยบาย และแนวทางการพัฒนา การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ 
Low Carbon ในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 ด้านการด่าเนินนโยบาย ในการวางแผนงานหรือการด่าเนินนโยบายต่างๆ 
จ่าเป็นจะต้องให้เกิดความสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และจะต้องส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้น้อยที่สุด ซึ่งก่อนที่จะด่าเนินการออกแผนงานหรือนโยบายต่างๆ นั้นจ่าเป็นต้อง
สอดคล้องกับนโยบายจากทางภาครัฐ และต้องมีการก่าหนดทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ   
ที่ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยในระยะแรกนั้นพ้ืนที่เกาะหมากรวมไปถึงพ้ืนที่
เชื่อมโยง ได้รับการได้ด่าเนินตามนโยบายที่ถูกก่าหนดไว้โดยทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) โดยที่ใช้เกาะหมากเป็นสถานที่เริ่มต้นในการ
ริเริ่มการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) สาเหตุเนื่องจากองค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ได้ด่าเนินการจัดเก็บ และ
วัดค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด และพ้ืนที่เชื่ อมโยง ของจังหวัด
ตราด เพ่ือให้ได้ทราบถึงปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในแต่ละวัน แล้วน่าผลการวัดที่เป็นตัวเลขมาท่าการเปรียบเทียบกับค่าปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มาตรฐานที่ได้ก่าหนดไว้ พบว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเกาะหมากมี
ปริมาณที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียงอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 21.12 กิโลกรัมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/คน/วัน ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องมาจากในขณะที่ อพท.ด่าเนินกระบวนการ
ประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น เกาะหมากยังต้องพ่ึงพาไฟฟ้าที่ มาจากเครื่องปั่นไฟ
พลังงานดีเซลอยู่ (ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกทดแทนด้วยกระแสไฟฟ้าที่มาจากสายส่งใต้น้่า) จึงส่งผล ให้
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศมีปริมาณสูง เมื่อน่ามาเปรียบเทียบกับปริมาณ   
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก และประชากรที่อาศัยอยู่ ในเกาะหมาก ที่มีปริมาณ
ไม่มากจึงท่าให้ดัชนีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่า
พ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนๆ  
 

 “… ในปีแรกที่ท ำงำนได้ทดลองเก็บค่ำคำร์บอนไดออกไซด์จำกนักท่องเที่ยวรวม
ไปถึงอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของเกำะช้ำง เกำะหมำก เกำะกูด รวมไปถึงพ้ืนที่
เชื่องโยง โดยเก็บจำกปริมำณน้ ำมันของเรือที่วิ่งไปรับส่งนักท่องเที่ยว ค่ำน้ ำมัน
รถยนต์ ค่ำอำหำร ค่ำโรงแรม ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ต่อวันต่อคืน ท ำให้ รู้ว่ำปริมำณก๊ำซ
คำร์บ อน ไดออก ไซด์ ของที่ เก ำะหมำกอยู่ ที่  ป ระมำณ  21 กิ โลกรัมก๊ ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อคนต่อตัน ซึ่งถือว่ำสูงเมื่อเทียบกับค่ำของประเทศที่อยู่ใน
ระดับ 15 ถำมว่ำสูงเพรำะอะไร เป็นเพรำะในพ้ืนที่เกำะหมำกนั้นแต่ก่อนยังไม่ได้มี
กำรเดินสำยไฟเคเบิ้ลใต้น้ ำมำจำกจังหวัดตรำด จึงจ ำเป็นจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟ
ระบบดีเซล ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและเป็นเพรำะค่ำเฉลี่ยของประชำกรบนเกำะหมำกที่
มีน้อยเพรำะเกำะหมำกเป็นเกำะที่เล็กที่สุด ข้อดีคือ มันจะจัดกำรง่ำยกว่ำเกำะ
ใหญ่ๆ เช่น เกำะช้ำง …” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่พิเศษ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกำยน 2558) 
 

   เมื่อได้ทราบถึงข้อมูลของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมา 
จากนักท่องเที่ยวในแต่ละวันแล้ว อพท. ได้ท่าการศึกษา และประเมินองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกระท่าหรือมีส่วนร่วมในขณะที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก 
เพ่ือจัดท่าแผนงานโครงการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism)  แล้วจึงก่าหนด
แนวทางการน่าเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลที่สนใจ ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้ว ท่ าให้ทราบว่าในทุกๆ กิจกรรมย่อมสามารถก่อให้ เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ การทับถมของ
ขยะมูลฝอย ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของเกาะหมากนั้น 
ได้ให้ความส่าคัญ และท่าการก่าหนดกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่   
    1.  กลุ่มของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มของประชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ โดยที่ อพท. ได้ก่าหนดวิธีการแนะน่า และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานทางเลือกหรือ
พลังงานทดแทนการใช้พลังงานหลัก เช่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และน้่า รวมถึงการ
รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้น้่าที่มีอยู่ในปริมาณที่จ่ากัดอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากลักษณะทาง
ภูมศิาสตร์ของเกาะหมากมีลักษณะเป็นเกาะกลางทะเลส่งผลให้ให้ปริมาณน้่าจืดในการบริโภค อุปโภค
มีปริมาณที่จ่ากัด และอาจจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ส่าหรับเยาวชนที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ
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การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ทาง อพท. ได้ใช้วิธีปลูกฝังแนวคิดด้านการ
อนุรักษ์อย่างง่าย เพ่ือเป้าหมายไปสู่การสืบต่อการอนุรักษ์ในระดับครัวเรือน โดยน่าเอาวิธีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตามสถานศึกษาที่อยู่ภายในเกาะหมาก โดยน่าเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การน่าเอาขยะที่มีมูลค่าไปจ่าหน่ายเพ่ือเป็นการหารายได้เสริม      
เป็นต้น 
    2. กลุ่มของนักท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.). ได้ด่าเนินการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการสร้าง
แรงกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก โดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนหรือที่มาของสิ่งต่างๆ ที่
นักท่องเที่ยวใช้ว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการใดบ้าง ต้องเผาผลาญพลังงานมากเท่าใด และก่อให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเท่าใด รวมไปถึงให้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้พลังงานที่
นักท่องเที่ยวใช้ไปในแต่ละวัน และจัดท่าเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่นักท่องเที่ ยว เช่น การปิด
เครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีความจ่าเป็นต้องใช้ การแนะน่าเกี่ยวกับการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้่าแทนการเปลี่ยน
ผืนใหม่ในทุกๆ วัน รวมไปถึงการจัดท่าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้
ความร่วมมือกับการรณรงค์เก่ียวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
 

 “…ถำมว่ำนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบกำรเขำรู้หรือไม่เกี่ยวกับ Low Carbon 
เขำไม่รู้หรอก ต้องท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้เขำรู้ ซึ่งจริงๆ แล้วทุกคนสำมำรถท ำได้
ด้วยตัวเอง อย่ำงในโรงแรมส่วนมำกก็จะมีป้ำยบอกให้ช่วยกันลดกำรใช้พลังงำน แต่
บำงทีนักท่องเที่ยวเขำก็ไม่อ่ำนต้องท ำให้ชัดเจนกว่ำนี้ เน้นย้ ำบ่อยๆ เดี๋ยวพวกเขำก็
จะปฏิบัติตำมไปเอง...” (นักวิชำกำรเกษตร และวิทยำกรประจ ำเกำะหมำกรีสอร์ท 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 “…หลังจำกให้ควำมรู้แกประชำชนแล้ว ยังต้องมีมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้รู้ถึง
ประโยชน์ที่พวกเขำจะได้รับ ถือเป็นสิ่งส ำคัญ และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ
รูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบนี้  กำรจัดท ำคู่มือโรงแรมที่ เข้ำร่วมโครงกำร Low 
Carbon ให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรท ำ…” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่พิเศษ 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558) 

 

    3. กลุ่มของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารที่อยู่บนเกาะ
หมาก โดยที่องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) ได้ด่าเนินแนวทางโดยจัดการสัมมนาเพ่ือให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นตระหนัก และ
รับทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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ในอนาคตหาก จึงเกิดเป็นรูปแบบของการแสวงหาความร่วมมือกันเพ่ือร่วมกันหาทางออกโดยมี
เป้าหมาย คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด และจะต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่าคัญท่ีสุดส่าหรับกลุ่มของผู้ประกอบการ 
 

 “…ส ำหรับสถำนประกอบกำร ทำง อพท. ได้เข้ำไปสร้ำงแรงจูงใจให้รู้จักกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจจะต้องแลกมำด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมมำกขึ้นของสถำน
ประกอบกำรที่สนใจ และจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมคุ้มค่ำในระยะยำว 
เพรำระบบพวกนี้ยังมีรำคำท่ีค่อนข้ำงสูง ต้องท ำให้เขำรู้ให้ได้ว่ำเขำท ำไปแล้วได้อะไร 
ไม่ใช่ลงทุนท ำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อกิจกำรของพวกเขำ …” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำ
พ้ืนที่พิเศษ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 “…ในด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ที่โรงแรมเรำเอำมำใช้ ผมว่ำต่อไปมันจะคุ้มค่ำถ้ำ
หำกมันอยู่ในระดับที่ใหญ่ขึ้น เพรำะระบบไฟฟ้ำบนเกำะนี้มันยังไม่นิ่ง หำกมี
พลังงำนที่เรำผลิตได้เองมำกพอมันก็จะช่วยได้มำก...” (นำยกสมำคมธุรกิจท่องเที่ยว 
จังหวัดตรำด และผู้บริหำรเกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 
2558) 

 

  จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนโยบายด้านการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ในการก่าหนดนโยบายนั้นจ่าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบของการลดปริมาณหรือจ่ากัดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง
แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผ่านการประชาสัมพันธ์ 
การให้ความรู้ และที่ส่าคัญจ่าเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์อย่าง
ชัดเจน และพร้อมที่จะยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการด่าเนินนโยบายและน่าเอาปัญหาเหล่านั้น
มาท่าการปรับปรุงแก้ไขแนวทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ที่ส่าคัญที่สุดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย การให้ความรู้ความเข้าใจ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะรักษาทรัพยากรที่
มีอยู่ให้สืบต่อไปยังคนรุ่นหลังได้มีโอกาสชื่นชมถึงความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ของตน 
  1.2 ด้านการพัฒนาของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า Low Carbon ในพ้ืนที่เกาะหมาก 
   1.2.1 จุดเริ่มต้นและความเป็นมา การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) มีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเยอรมัน (GIZ) โดยเริ่มต้นในการให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในพ้ืนที่เกาะช้างและเกาะ 
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กูด  ท่ าให้ เกิด โครงการปกป้ องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่ องเที่ ยว (Climate Friendly 
Destination) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งให้ความส่าคัญ
กับการรักษาสภาพแวดล้อม และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศหรือสังคม
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Society) โดยพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด มาเป็นพ้ืนที่ที่มีการรณรงค์
ด้านการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เนื่องจากจ่านวนประชากรที่ไม่มากนักอีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการน่าร่องโครงการ ค่าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

 “…เรำได้ร่วมท ำงำนกับ GIZ ซึ่งเป็นส ำนักทำงวิชำกำรให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร
ของเยอรมัน ซึ่งทำงเยอรมันได้ใช้ค ำว่ำ “Climate Friendly Destination” แต่
เมื่อสิ้นสุดโครงกำร มันเป็นหน้ำที่ของเรำที่ได้รับควำมรู้มำแล้วก็จะต้องมีกำรสืบต่อ 
และในขณะนั้นได้ไปเจอค ำอยู่ค ำหนึ่งคือค ำว่ำ คำร์บอนต่ ำ ที่อยู่ในแผนฯ 10 ก็เลย
เสนอค ำนี้มำใช้ ต่อมำ ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรให้ไปหำพ้ืนที่ในกำรทดลอง
น ำร่องโครงกำร ซึ่งเกำะหมำกเป็นพื้นที่ที่เหมำะสม ด้วยขนำดและจ ำนวนประชำกร
บนเกำะที่มีขนำดไม่มำกจนเกินไป…” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่พิเศษ สัมภำษณ์เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภำคม 2558) 

 

 “…โครงกำร Low Carbon บนเกำะเรำเริ่มจำก อพท. เป็นผู้จุดประกำยเมื่อ
ประมำณ 4-5 ปีที่แล้ว โดยมีกำรท ำปฏิญญำร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรที่อยู่บน
เกำะ ทั้งรีสอร์ทและร้ำนอำหำร รวมถึงส่วนรำชกำร ในเรื่องของกำรร่วมกันลด
คำร์บอนในส่วนของกำรท่องเที่ยวของจังหวัดตรำด…” (นำยกสมำคมธุรกิจ
ท่องเที่ยว จังหวัดตรำด และผู้บริหำรเกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกำยน 2558) 

 
    กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon นั้นมีจุดก่าเนิดมาจากการ
ที่นักวิชาการรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ตระหนักถึงความเสียหายของธรรมชาติอันเกิดจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวได้มาร่วมมือกันคิด และวิเคราะห์เพ่ือก่าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้หันมาใส่ใจกับกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ก่อนที่ธรรมชาติอันสวยงาม
เหล่านั้นจะสูญหายไป ส่าหรับในประเทศไทยแล้วนั้น ได้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศเยอรมัน โดยการก่าหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ เพ่ือให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    หลังที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณมลภาวะในบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะช้าง
และพ้ืนที่เชื่อมโยง ทางองค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
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มหาชน) (อพท.) จึงได้ท่าการต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยการขอความ
ร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆ ให้ร่วมกันรณรงค์ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ แต่ ยังไม่ประสบ
ผลส่าเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากแต่ละสถานประกอบการและนักท่องเที่ยวยังไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบกับต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ท่าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของสถานประกอบการ ดังนั้นทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อพท.) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการขอความร่วมมือไปเป็นการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบลดการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติผ่านการจัดประชุม
โดยเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เพ่ือร่วมกันน่าเสนอแนวทางเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน โดยเน้นไปยังการเตรียมความพร้อมของการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านการท่องเที่ยวที่ก่าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวจะหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า   
แต่ก่อน ที่ส่าคัญจ่าเป็นต้องให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และสถานประกอบการจะต้อง
ได้รับประโยชน์อีกด้วย จึงน่ามาสู่รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั่นคือการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ขึ้นมา ที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ตลอดจนสถานประกอบการที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงในระยะยาว และยังเป็นการปลูกฝังความคิด
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความส่าคัญกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
   1.2.2 การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของสถาน
ประกอบการบนพื้นที่เกาะหมาก จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการจ่านวนมากได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) เป็นอย่างมากเพราะเป็นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ และยังสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของสถานประกอบการในระยะยาวได้ โดยในแต่ละสถานประกอบการได้น่าเอาแนวทางการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ 
แต่ละแห่ง โดยพื้นที่เกาะหมากนั้นได้ด่าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่่ากว่า 50 ปี 
และเป็นที่รู้จักไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อน
ยังเกาะแห่งนี้ โดยในอดีตนั้นการเดินทางมายังเกาะหมากต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงจากตัวจังหวัด
ตราด ท่าให้เป็นการจ่ากัดปริมาณนักท่องเที่ยวไปในตัวจึงท่าให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้ 
ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่การเดินทางมายังเกาะหมากนั้นใช้ เวลาอันสั้นโดยอาศัยเรือเร็วที่
ผู้ประกอบการมีไว้บริการ 
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 “… หลำยคนคิดว่ำเกำะหมำกนี้เพ่ิงจะมำนิยมเรื่องกำรท่องเที่ยว แต่จริงๆ แล้ว
เกำะหมำกได้ท ำเรื่องกำรท่องเที่ยวมำกตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว ประมำณ 50 กว่ำปีเห็น
จะได้...” (ผู้บริหำรร้ำนอำหำรเกำะหมำกซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกำะหมำก 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 

 

    ปัจจุบันเกาะหมากถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก่าลังได้รับความนิยม
ขึ้นมาเรื่อยๆ เนื่องมาจากเป็นเกาะในทะเลทางฝั่ งตะวันออกของเมืองไทยที่อยู่ ไม่ ไกลจาก
กรุงเทพมหานครจนเกินไป และยังคงความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมไว้ได้อย่างดี จึงท่าให้เป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมายังเกาะหมากมากมายในแต่ละปีส่งผลให้
ชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ท สามารถสร้างรายได้ เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้นใน
ทุกๆ ปี แต่ในทางกลับกันการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างมากมายในแต่ละปีของนักท่องเที่ยวถือได้
ว่าเป็นการบริโภคเอาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของเกาะหมากไปเรื่อยๆ ดังนั้น
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติม ากเกินไป
เช่นเดียวกับในหลายๆ พ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายอย่าง
ถาวรของสิ่งแวดล้อมอันเกิดมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินพอดี จึงท่าให้เกิดแนวความคิดที่
เกิดจากการร่วมมือกันของประชาชนในขุมชนและผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการบนเกาะ ร่วมกับ
การให้ความรู้เชิงลึกโดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) (อพท.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะหมากได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ในยุคปัจจุบันโดยลักษณะการพาไปทัศนะศึกษาดูพ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่าง
สูง เช่น บริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมไปถึงเกาะต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเกาะหมาก 
เพ่ือให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมหากขาดการจัดการหรือการอนุรักษ์ที่ดี ซึ่งผล
ปรากฏว่า ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยวหากขาดการ
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงท่าให้เกิดความรวมมือกันของทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันปกป้องพ้ืนที่ของตนเอง
มิให้เกิดความเสื่อมโทรมเช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เสียหายเนื่องมาจากธุรกิจท่องเที่ยว 
 

 “… ตอนนั้น อพท. กับหน่วยงำนรัฐเขำได้พำพวกเรำได้ไปเห็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ต่ำงๆ ที่มันเสื่อมโทรมลงเพรำะกำรท่องเที่ยว จึงกลับมำนั่งคิดทบทวนว่ำเรำ
อยำกจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ เรำจะยังอยู่บ้ำนเกิดเรำได้ไหมในตอนนั้น เรำจะยอมให้
เงินมำเปลี่ยนแปลงเรำไหม ...” (ผู้บริหำรร้ำนอำหำรเกำะหมำกซีฟู้ด และผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์เกำะหมำก สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
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 “… หลังจำกกลับมำจำกดูงำนที่ภูเก็ตแล้วก็มำนั่งถกกันว่ำจะเริ่มต้นยังไง และ
ในตอนนั้นมันมีข่ำวเกี่ยวกับกำรจะตั้งโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ซึ่งมันใกล้กับบ้ำนเรำมำก  
ก็เลยได้ข้อสรุปว่ำเรำจะเริ่มจำกกำรใช้พลังงำนทดแทนก่อน และจะต้องสอดคล้อง
กับวิถีของชุมชนด้วย …” (นำยกสมำคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตรำด และผู้บริหำร
เกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558)  

 

    กล่าวได้ว่า ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเกาะหมากในปัจจุบันนั้น
มีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนพัฒนาพ้ืนที่รวม  
ไปถึงท่าความเข้าใจกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยให้ความความส่าคัญกับหลักที่ควรปฏิบัติออกเป็น 3 
ประการได้แก่ 1. จะต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน 2. รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และ 
3. ต้องมีการจัดการด้านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและสถานประกอบการนั้นจะต้องมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการลงพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สถานประกอบการมีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
    1. ด้านการใช้พลังงานทดแทน คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นได้มุ่งเน้น
ไปในด้านของการใช้พลังงานทดแทนพลังงานหลัก เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในเรื่องของ
แสงสว่างยามค่่าคืนและได้มีการน่าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในเรื่องของการท่าระบบน้่าอุ่นเพ่ือ
ใช้ภายในสถานประกอบการ และในบางสถานประกอบการได้น่าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยใน
เรื่องของระบบไหลเวียนของน้่าในบริเวณสระว่ายน้่า ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของแต่
ละเดือนในระยะยาว โดยการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ใน
ส่วนของสถานประกอบการได้ใช้วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
 

 “… ทำง อพท. เคยมีกำรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ระยะแรก
มีคนสนใจน้อยเพรำะกังวลเรื่องรำคำของระบบนี้ แล้วสถำนประกอบกำรเขำก็มอง
ว่ำมันจะไม่คุ้มลงทุน แต่เรำก็ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจนท ำให้ทรำบว่ำเรำสำมำรถน ำเอำ
พวกแบตเตอร์รี่รถยนต์ที่เขำไม่ใช้แล้วเอำกลับมำใช้ซ้ ำได้อีกต้นทุนเลยถูกลงมำเยอะ 
แต่ว่ำมันจะยังไม่เห็นผลทันที ต้องใช้ระยะเวลำถึงจะเห็นผล เช่นเรื่องค่ำไฟฟ้ำที่มัน
จะลดลงแน่นอน ...” (เจ้ำหน้ำที่ พัฒนำพ้ืนที่ พิ เศษ สัมภำษณ์ เมื่ อวันที่  18 
พฤศจิกำยน 2558) 
 



 
 

81 

 
 

ภาพที่ 2 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟส่องสว่างทางเดินของ 
ซินาม่อน อาร์ท รรีสอร์ท แอนด์ สปา  

 

 
 

ภาพที่ 3 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟส่องสว่างภายในร้านอาหารเกาะหมาก ซีฟู้ด  
และพิพิธภัณฑ์เกาะหมาก 
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ภาพที ่4 การน่าเอาแบตเตอร์รี่ที่ไม่ใช้แล้วน่ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ได้จาก
แสงอาทิตย์ ในบริเวณสระว่ายน้่า เกาะหมาก รีสอร์ท 

   
     จากการศึกษาข้อมู ลด้ านการลดการใช้พลั งงานของสถาน
ประกอบการบนเกาะหมาก พบว่า นอกจากการใช้พลังงานทดแทนหรือลดปริมาณการใช้พลังงาน   
ในสถานประกอบการที่พักแล้วนั้น สถานประกอบการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเกาะหมาก ดังเช่น     
เกาะหมาก ซีฟู้ด ที่ได้น่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มา
ปรับใช้แล้วได้พัฒนาต่อยอดแนวความคิดเหล่านี้เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจการ เกาะหมาก ซีฟู้ด ซึ่งสถาน
ประกอบการแห่งนี้ได้น่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาเป็น
จุดเด่นของร้าน โดยเอารูปแบบการลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนมาปรับใช้ภายในร้าน 
และมีการน่าเสนอรายการอาหารแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Menu) หรืออาหารที่มีต้นทุนด้าน
การใช้พลังงานที่ต่่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารับประทานอาหาร
ที่ร้าน อีกทั้งทางร้านยังได้มีการน่าเสนอวิธีการต่อวงจรการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างง่ายๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่สนใจในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้เข้ามาศึกษาภายในร้านด้วย 
 

 “… เมนู Low Carbon มันก็คือรำยกำรอำหำรที่มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
ต่ ำ เช่น ส่วนที่เป็นผักสดเรำก็เอำของเรำเองไม่ก็ซื้อชำวบ้ำนบนเกำะไม่ต้องสั่งจำก
ทำงฝั่งก็มันมีค่ำใช้จ่ำยขนส่ง ส่วนพวกเนื้อสัตว์ เรำก็จับเอำแถวๆ เกำะเรำนี่แหละ 
ค่ำใช้จ่ำยเรำก็ต่ ำลง กำรเผำพลังงำนก็ไม่มี ช่วงแรกทำงร้ำนก็กังวลว่ำเวลำลูกค้ำมำ
สั่งอำหำรแล้วของหมดหรือบำงวันนั้นมันไม่มีมีขำย ลูกค้ำจะไม่พอใจแล้วจะไม่
กลับมำ แต่พอเค้ำเห็นเมนู Low Carbon แล้วเรำก็อธิบำยให้เขำฟังพวกเขำก็เข้ำใจ 
แล้วก็เปลี่ยนไปสั่งอย่ำงอ่ืนแทน พอตอนคิดเงินทำงร้ำนก็ขอโทษที่ของเรำไม่มีไว้
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บริกำร แต่ลูกค้ำกลับบอกว่ำ ไม่เป็นไรแล้วก็แสดงควำมชื่นชมเรำแทน ซึ่งอันนี้เรำก็
ยินดีและดีใจที่เค้ำเข้ำใจเรำ เรื่องแบบนี้เรำพูดอย่ำงเดียวมันไม่ได้ มันต้องท ำให้เขำดู
ว่ำ นี่ไงร้ำนนี้ท ำแล้วได้ผลจริง ให้เขำเกิดควำมคิดด้วยตัวเขำเองดีกว่ำ...” (ผู้บริหำร
ร้ำนอำหำรเกำะหมำกซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกำะหมำก สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 5 รายการอาหารแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Menu) ของเกาะหมาก ซีฟู้ด 
 

    2. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ของพ้ืนที่เกาะหมาก 
ในด้านการเกษตร จากการลงพ้ืนและสังเกตการณ์ พบว่า ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การน่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาประยุกต์ใช้ นั่นคือ การเกษตรที่เป็นการสนับสนุน  
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon มาปรับใช้ไปพร้อมๆ กันโดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก ในทุกๆ วัน
ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมากนั้นมีจ่านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท่าให้ความ
ต้องการในด้านการบริโภคอาหารมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในการน่าวัตถุดิบเหล่านี้มา
ประกอบอาหารหรือบริการนั้นจะต้องท่าการสั่งซื้อจากตัวจังหวัดตราดซึ่งอยู่บนฝั่งแผ่นดินใหญ่แล้วจึง
ขนส่งโดยเรือเร็วมุ่งหน้ามายังโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารที่อยู่บนเกาะ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนราคา
สินค้าต่อหน่วยนั้นมีอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จึงท่าให้เกิดแนวคิดที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานที่มีราคาที่สูงมาก 
ในปัจจุบัน ซึ่งน่าไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชผักเพ่ือการบริโภคภายในเกาะ นอกจะเป็นการลด
ต้นทุนด้านการใช้พลังงานที่เกิดจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อาศัย
อยู่บนเกาะอีกด้วย โดยในช่วงแรกนั้นได้มีการน่าร่องโดยผู้ประกอบการรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่บนเกาะ เช่น 
เกาะหมาก รีสอร์ท และเกาะหมาก ซีฟู้ด ได้น่าเอาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่มาสอนให้แก่
ประชาชน เช่น การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน การปลูกข้าวและพืชผักบนพ้ืนที่ที่เป็นทราย โดยที่ทางรีสอร์ท  
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และร้านอาหารจะเป็นผู้รับซื้อเอาไว้ทั้งหมดเพ่ือน่าเอามาปรุงเป็นอาหารให้แก่ลูกค้าที่มาพัก โดยส่วน   
ที่เหลือก็น่ามาจ่าหน่ายในราคาที่ต่่ากว่าราคาในท้องตลาดเพ่ือให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้านได้เลือกซ้ือ
กลับไปปรุงอาหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการใช้พลังงานแล้ว 
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการท่าประมง 
  

 “… ถำมว่ำโรงแรมสำมำรถสั่งซื้อผักจำกบนฝั่งได้หรือไม่ ได้อยู่แล้ว โรงแรม 
มีเงินเยอะ แต่ท ำไมต้องมำปลูกผักเอง ลองนึกดู ไหนจะค่ำโทรศัพท์ ค่ำน้ ำมันของ
เรือเร็วที่ต้องใช้ 2 ถัง ถังละ 30 ลิตร ขำไปและขำกลับ ไหนจะเรื่องปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์อีก ไหนจะค่ำรถที่ใช้บนฝั่งอีก เพ่ือแลกกับผักแค่ไม่กี่อย่ำงและ
ยังต้องจ้ำงให้เขำมำส่งอีก แล้วผักที่ได้มำก็ไม่ปลอดภัยมีสำรเคมีอะไรบ้ำงก็ไม่รู้ พอ
มำถึงโรงแรมก็สำมำรถใช้ได้เพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเสียหำยไประหว่ำงกำรขนส่ง 
ซึ่งมันไม่คุ้มกันนะ...” (นักวิชำกำรเกษตร และวิทยำกรประจ ำเกำะหมำกรีสอร์ท 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 

 “…เรำส่งเสริมให้เขำปลูกผักมำส่งให้กับโรงแรมเรำ ข้อดีคือ เรำได้ผักที่สด 
สะอำดและปลอดภัย ในรำคำที่ต่ ำกว่ำเพรำะค่ำขนส่งมันต่ ำหรือแทบไม่มี นี่ก็เป็น
กำรลดคำร์บอนไดออกไซด์ไปในตัว ที่ส ำคัญเรำได้สร้ำงรำยได้ให้คับคนบนเกำะ บำง
ทีผักที่โรงแรมเรำใช้ไม่หมด ก็มำวำงขำยในรำคำถูก และในส่วนของแปลงเกษตรเรำ
ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำไปเดินชมได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็พอใจมำก เพรำะเขำได้
เห็นว่ำอำหำรที่เขำทำนเข้ำไปนั้นปลอดภัยแน่นอน คือ นักท่องเที่ยวเขำได้เห็นที่มำ
ที่ไปของอำหำรที่เขำรับประทำนซึ่งมันก็เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับโรงแรมไปใน
ตัวและเป็นกิจกรรมที่ดีอีกด้วยนะ...”  (นำยกสมำคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตรำด 
และผู้บริหำรเกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 

     จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านการเกษตรภายในเกาะหมากนั้นนอกจาก ช่วยลด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเกาะแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้สามารถ
น่าเอาความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพน่ารายได้มาสู่ครัวเรือนได้ ในด้านของสถานประกอบการนั้น สามารถลด
ต้นทุนด้านการขนส่งผักสดจากตัวจังหวัดได้เดือนละหลายพันบาท อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวบนเกาะที่น่านโยบายการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาเป็นประเด็น
หลักในการด่าเนินกิจการ ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ สามารถน่าแนวทางนี้มาชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้
ทราบว่าอาหารที่พวกเขารับประทานนั้นมีความสะอาดและปลอดภัย  แน่นอนเพราะทางสถาน
ประกอบการนั้นเป็นผู้ปลูกเอง 
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 “… พวกผักต่ำงๆ ที่เรำใช้ในร้ำนอำหำรนี้ เรำเป็นคนปลูกเองเพรำะฉะนั้นควำม
สดสะอำดมันจึงมีอยู่มำก เพรำะถ้ำออกเรือไปซื้อที่ฝั่งมันแพงมำก ไหนจะค่ำน้ ำมัน 
ค่ำแรง ค่ำเรือ แล้วพอสั่งมำใช้จริงๆ ก็เอำมำได้ไม่หมดเน่ำเสียไปซะเยอะก็เลยปลูก
เองดีกว่ำ แต่เรำก็ต้องบอกแขกที่มำทำนอำหำรที่ร้ำนเรำนะว่ำผักของเรำปลูกเอง 
ปลอดสำรแน่นอนซึ่งนักท่องเที่ยวชอบมำกโดยเฉพำะต่ำงชำตินะ...” (ผู้บริหำร
ร้ำนอำหำรเกำะหมำกซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกำะหมำก สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2558) 
 

 
 

ภาพที่ 6 แปลงผักปลอดสารพิษของชาวบ้านเพ่ือจ่าหน่ายให้แก่สถานประกอบการ 
 

 
 

ภาพที่ 7 การเตรียมดินเพ่ือการปลูกผักปลอดสารพิษภายในเกาะหมาก รีสอร์ท 
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ภาพที ่8 แปลงเกษตรพ่ึงพาตนเองส่าหรับใช้ประกอบอาหารให้กับลูกค้าของเกาะหมาก ซีฟู้ด 
 

     3. การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล ในปัจจุบันการท่องเที่ยวทางทะเล
ก่าลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการท่องเที่ยวพ้ืนที่ใต้ท้องทะเล เช่น การ
ด่าน้่าดูปะการัง เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้จ่าเป็นต้องใช้เรือโดยสารเพ่ือออกไปยังจุดที่
นักท่องเที่ยวสามารถด่าน้่าชมปะการังได้ และในการออกเรือไปกลางทะเลในแต่ละครั้งนั้นจ่าเป็นต้อง
ใช้เรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์ซึ่งท่าให้เกิดมลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ในบางกรณีหากเรือ
ที่บรรทุกนักท่องเที่ยวนั้นไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก็จะท่าให้เกิดการรั่วซึมของน้่ามันลงสู่ทะเล ท่าให้เกิด
กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น องค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่
พัก ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกาะหมาก  ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันมิให้ทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามนั้นถูกท่าลายจากการท่องเที่ยว 
โดยมีแนวทาง ดังนี้  1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมของสถานที่พักแรมบนเกาะ 2. การใช้
เรือใบหรือเรือคายัคทดแทนการใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ 3. กิจกรรมด่าน้่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่จ่าเป็นต้อง
ออกเรือไปกลางทะเลก็หันไปใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กลงเพ่ือลดปริมาณการใช้น้่ามันเชื้อเพลิง 
 

 “…เวลำผมพำนักท่องเที่ยวไปด ำน้ ำแต่ก่อนใช้เครื่องยนต์ใหญ่กว่ำนี้เพรำะเรือ
มันใหญ่รับลูกค้ำได้เยอะ แต่พอ อพท. เขำเข้ำมำให้ควำมรู้เรื่อง Low Carbon กับ
พลังงำนทดแทน หลังจำกนั้นก็เลยเปลี่ยนไปใช้เรือที่เล็กลง ใช้เครื่องเล็กลง เพรำะ
กลัวว่ำธรรมชำติเหล่ำนี้มันจะหำยไป อย่ำงน้อยผมก็ได้ช่วยธรรมชำติไม่มำกก็น้อย 
นี่อีกหน่อยผมว่ำจะทดลองเอำเรือโซลำเซลล์มำลองวิ่งดู. ..” (ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับ
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พลังงำนทดแทน และผู้จัดกำรทั่วไป โคโค่เคป รีสอร์ท เกำะหมำก จังหวัดตรำด 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 “…ตำมแหล่งท่องเที่ยวที่อ่ืนๆ เขำมีเรือเร็วบริกำรลูกค้ำ มีบำนำน่ำโบท มีเจ็ท
สกี และอ่ืนๆ มำกมำย แต่เกำะหมำกเรำไม่เอำอย่ำงนั้น เรำกลัวธรรมชำติมันจะพัง
เสียหมด...” (ผู้บริหำรร้ำนอำหำรเกำะหมำกซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกำะหมำก 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 

    การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นถือได้ว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมากในแต่ละปี หากปราศจากการดูแลรักษาที่ดีนั้นย่อมส่งผลท่าให้เกิดความเสียหายในระยะ
ยาวได้ จึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้องให้ทราบถึง
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังเช่น ตัวแทนของผู้ประกอบการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง
เป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลเสียที่จะ
ตามมาหากไม่ด่าเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวทางทะเลในสถานประกอบการของตน ว่า
อาจจะเกิดความเสียหายในระยะยาว จึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามอีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปสู่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ รวมไปถึงผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 9 กิจกรรมเรือคายัคทดแทนกิจกรรมที่สงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของ  เดอะ ซินาม่อน อาร์ท  
รสีอร์ท แอนด์ สปา เกาะหมาก (ภาพจาก http://www.thetrippacker.com) 

 
 

http://www.thetrippacker.com/
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      4. การพัฒนาการท่องเที่ยวทางบก พ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราดนั้น   
มีถนนโดยรอบเกาะมีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร ซึ่งยานพาหนะส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานยนต์ 
จักรยาน และรถยนต์ตามล่าดับ ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายที่ก่าหนดโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน และผู้ประกอบการบนเกาะ ที่ให้มีการก่าหนดปริมาณของจ่านวนยานพาหนะที่จะน่าเข้า
มายังเกาะหมาก โดยการก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการน่ายานพาหนะที่สามารถปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศให้มีอัตราที่สูงมาก เพ่ือเป็นการป้องกันปริมาณของรถยนต์ และ
จักรยานยนต์ที่จะเข้ามายังตัวเกาะมากเกินไป และด้วยเหตุนี้จึงท่าให้จ่านวนของรถจักรยานมีจ่านวน
ที่สูงขึ้น ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะ
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของตนได้อีกด้วย 
 

 “… ตอนนี้ทำง อพท. กับ อบต. บนเกำะได้ด ำเนินกำรคุมก ำเนิดรถมอเตอร์ไซค์ 
มันก็คือกำรควบคุมปริมำณรถบนเกำะนั้นแหละไม่ให้มันมีมำกเกินไป แต่เรำก็ต้อง
ท ำควำมเข้ำใจกับผู้ประกอบกำรให้เช่ำรถมอเตอร์ไซค์ด้วยว่ำมันอำจจะกระทบกับ
เขำในเรื่องของรำยได้บ้ำง แต่ก็ต้องท ำให้เขำเห็นถึงผลว่ำถ้ำท ำแล้วเขำได้อะไร 
ธรรมชำติได้อะไร นักท่องเที่ยวได้อะไร และต้องหำทำงออกให้เค้ำด้วย ไม่ใช่ว่ำจะ
ไปสั่งให้เขำท ำได้ง่ำยๆ  แบบนั้นเค้ำคงไม่เอำกับเรำด้วย...” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่
พิเศษ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558) 

 
 “… โรงแรม รีสอร์ท ที่นี่แปลกนะ เขำจะไม่ค่อยยอมกันเรื่องนี้ อย่ำงเรื่องกำร
ลดกำรใช้รถมอเตอร์ไซค์แล้วเปลี่ยนมำเป็นจักรยำนให้นักท่องเที่ยวใช้เช่ำ พอที่ใดที่
หนึ่งเริ่มท ำแล้วท ำได้จริง ทีนี้พวกโรงแรม รีสอร์ท ที่เหลือก็จะท ำบ้ำงคล้ำยๆ กับ
แข่งกัน ไม่ใช่ไม่ดีนะ ผมว่ำมันดีมำกเลย แข่งกันในเรื่องที่ว่ำใครจะลดกำรใช้พลังงำน
ได้มำกกว่ำกัน ...” (นักวิชำกำรเกษตร และวิทยำกรประจ ำเกำะหมำกรีสอร์ท 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 “… ถนนรอบๆ เกำะนี้ก ำลังจะท ำให้เป็นถนนคอนกรีต แล้วก็ติดไฟส่องสว่ำง 
จะได้รองรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปั่นจักรยำน จะได้ปลอดภัยกันมำกขึ้น และจะได้มี
กำรจัดกิจกรรมปั่น 3 เกำะกันในปีหน้ำ (2559) คือ เกำะช้ำง เกำะหมำก เกำะกูด 
นักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้น...” (นำยกสมำคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตรำด และ
ผู้บริหำรเกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
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    ในการด่าเนินการเพ่ือลดการใช้พลังงานอาจจะส่งผลกระทบต่อกิจการ
หรือผลประกอบการของสถานประกอบการได้ ดังนั้นจ่าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหรือ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าการมองในรูปแบบของตัวเงิน การ
ก่าหนดปริมาณของยานพาหนะที่สามารถต่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้นถือได้ว่าเป็นการหาทาง
ออกร่วมกันระหว่างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด่าเนินการตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจและ
ตระหนักถึงผลดีและผลเสีย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบรับและส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) ข อ ง เก าะห ม าก  ที่ ได้ รณ ร งค์ เกี่ ย ว กั บ ก ารล ด ก ารป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของธุรกิจการท่องเที่ยว ทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการจัดสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยรอบเกาะ โดยตัดผ่านไปยังจุดที่น่าสนใจหลายแห่งของเกาะหมาก ซึ่งจะท่าให้
นักท่องเที่ยวสามารถขี่รถจักรยานท่องเที่ยวได้รอบเกาะได้อย่างสะดวกสบาย และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตินิยมเป็นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกิจการเช่ารถจักรยานบนเกาะได้
มากกว่าก่อนที่จะมีการด่าเนินแผนงานนี้  
   1.2.3 ผลตอบรับจากประชาชนที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอน
ต่่า (Low Carbon Tourism) ในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) นั้นกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีจุดประสงค์เพ่ือที่จะ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามให้คงอยู่ โดยรวมไปถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวอีกด้วย จากการศึกษาพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกาะหมากนั้น
ได้มีความสนใจ และได้มีการน่าเอารูปแบบของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่ามาปรับ ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวันท่าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    1. เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร คือ ประชาชนในพ้ืนที่เกาะหมากเกิด
การเรียนรู้การเกษตรแบบปลอดสาร ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของเกาะหมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์ องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) แล้วน่ามาพัฒนาต่อยอดจนประสบ
ผลส่าเร็จแห่งการพัฒนาการเกษตร เกิดการค้าขายภายในพ้ืนที่ เช่น จ่าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและ
สถานประกอบการ ได้โดยไม่ต้องไปหาแหล่งค้าขายอ่ืน ท่าให้มีรายได้เสริมจากการท่าเกษตรใน
ครัวเรือน 
 

 “ก็วิธีกำร Low Carbon ที่ใช้เนี่ย ที่บ้ำนผมก็ท ำแปลงผักปลอดสำร กำรเรียนรู้
ก็มีเจ้ำหน้ำที่จำกทำง อบต. ส่งมำให้ควำมรู้ บำงทีก็มีนักวิชำกำรเกษตร คือ คุณโอ๋ 
มำให้ควำมรู้เรื่องปุ๋ยที่ปลอดสำรอะไรพวกนั้น แล้วยังมีกำรให้ควำมรู้พวกกำรก ำจัด
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แมลงศัตรูพืชด้วยวิธีกำรธรรมชำติไม่ต้องไปพ่ึงพวกเคมีอะไร ท ำให้ประหยัดเงิน
ได้มำกเลย” (พล ชูใจ สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกำยน 58)  
 

 “...ตอนแรกก็ว่ำจะหำกินอย่ำงอ่ืนแต่พอรู้ว่ำทำงเกำะเขำสนับสนุน เรื่องผัก
ปลอดสำรก็ลองท ำดู ปรำกฏว่ำได้ผลดีมำกๆ เลย ต้นทุนก็ต่ ำ ผลผลิตที่ได้ก็งำม และ
อีกอย่ำงเรำก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหำตลำดที่อ่ืน เพรำะโรงแรม ร้ำนอำหำร เขำก็มำซื้อ
ถึงที่ ขำยได้รำคำดีเลย ฝรั่งเขำก็ชอบพอรู้ว่ำปลูกแบบปลอดสำรเขำยิ่งตื่นเต้น... ” 
(แสงดำว มำเที่ยง สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกำยน 58)  

 

    ความส่าเร็จจากการพัฒนาด้านการเกษตรที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่เกาะหมากนั้น 
เป็นผลมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ที่ได้น่าเอาองค์
ความรู้กับเทคโนโลยีมาปรับใช้ท่าให้เกิดการพัฒนาและยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน 
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    2. การพัฒนาการท่องเที่ยวทางบก การพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกนั้น
มิได้ถูกจ่ากัดเพียงแค่การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การสร้างระบบขนส่งที่ใช้พลังงานอย่าง
สิ้นเปลือง ตัวอย่างที่ดีในพ้ืนที่เกาะหมาก คือ มีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกของที่
แตกต่างไปจากรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เช่น การใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการท่องเที่ยว
ชมธรรมชาติที่สวยงามภายในเกาะ แทนการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  
 

 “... ทำงสถำนประกอบกำรได้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรลดกำรใช้พลังงำน หรือ 
เป็นนโยบำย Low Carbon นี่แหละ อย่ำงกำรเดินทำงภำยในเกำะ ถ้ำไม่จ ำเป็น
หรือเดือดร้อนจริงๆ ทำงรีสอร์ทก็จะไม่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้ใช้ เขำจะไป
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวใช้จักรยำนแทน ผมว่ำก็ดีนะ ยิ่งนักท่องเที่ยว
วัยรุ่น จะชอบกิจกรรมนี้มำก เพรำะว่ำ เขำได้ออกก ำลังกำยไปในตัว และยังได้ไปชม
แปลงผักสำธิต หรือพวกผักปลอดสำรภำยในเกำะ ถือว่ำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวทำงบกที่ทันสมัยนะ...ผมว่ำ...” (ดนัย สุวรรณนำ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2558) 
 

 “... บนเกำะนี้ เขำก็ดีนะ เดี๋ยวคุณออกไปดูก็จะเห็น ไม่ค่อยมีหรอกรถ
มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ จะมีก็แค่รถรับจ้ำงอยู่ไม่กี่คันเองบนเกำะ ทำงเกำะเขำก็
สนับสนุนเรื่องกำรใช้จักรยำน ชำวบ้ำนเขำก็เห็นด้วยนะ เพรำะว่ำมันก็ช่วยลดมลพิษ 
แล้วก็ประหยัดเรื่องกำรเติมน้ ำมัน อีกอย่ำงตอนนี้ถนนบนเกำะก็เป็นถนนปูน
หมดแล้วไม่เหมือนแต่ก่อน เขำก็พัฒนำให้ใช้จักรยำนได้สะดวกขึ้น แต่คนที่อำยุมำก
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ก็จะเดินทำงล ำบำกหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหำหรอก เพรำะคนที่ขี่จักรยำนก็เป็นรุ่นๆ 
ทั้งนั้น...” (สมบัติ แสงนำค สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 

    จะเห็ น ได้ ว่ าองค์ การบริห ารส่ วนต่ าบล เกาะหมาก และสถาน
ประกอบการได้เล็งเห็นถึงความส่าคัญของการท่องเที่ยวทางบกแบบคาร์บอนต่่า มีการสนับสนุน
งบประมาณในการสร้างถนนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้จักรยานสัญจรไปมาภายในเกาะได้
สะดวกสบายขึ้น ถือเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวทางบกในรูปแบบใหม่ที่ไม่จ่าเป็นจะต้องสิ้นเปลือง
การใช้พลังงาน สอดรับกับแนวนโยบายการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของ
พ้ืนที่เกาะหมาก 
    3. การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ทะเลของพ้ืนที่เกาะหมากนั้นมีความแตกต่างไปจากที่อ่ืนๆ เนื่องจากนโยบายของเจ้าของพ้ืนที่ที่มี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการวางรากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลให้สอบรับกับนโยบายการจัดการการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ที่เกี่ยวข้องกับการลดการใช้พลังงาน ดังจะเห็นได้จาก 
การสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางน้่าที่ใช้เครื่องยนต์ แล้วน่าเสนอ
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น กิจกรรมภายเรือคายัค เรือใบ เป็นต้น 
 

 “... บนเกำะนี้เขำไม่มีหรอกเรือยนต์ เขำไม่ใช้กัน อำจจะมีอยู่บ้ำงแต่ก็ไม่มำก 
เพรำะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกไปไหนกันไกลหรอก อย่ำงลุงนี่ก็ใช้พำยเรือเอำ จับปลำ 
จับหมึก ก็พอจะเลี้ยงตัวได้แล้ว อย่ำงพวกเรือยนต์ยิ่งเยอะมันก็ไรบกวนสัตว์ทะเล 
ทำงเกำะนี่ ส่วนใหญ่เขำรู้ เขำก็ไม่ใช้หรอกพวกเจ็ทสกี อย่ำงเมื่อก่อนมีดำรำมำกัน ขี่
เจ็ทสกีกันมำเสียงดัง บึ้ม บึ้ม ทำงเกำะเกำะเขำก็ไม่ให้เข้ำ เพรำะว่ำคนบนเกำะนี้เขำ
รู้ว่ำกำรท่องเที่ยวบนเกำะนี้ มันจะดีได้ก็ต้องร่วมกันรักษำมันไว้ อย่ำให้ใครเขำมำ
ท ำลำยง่ำยๆ ลูกหลำนมันจะไม่มีที่ท ำมำหำกิน กำรท่องเที่ยวที่นี่มันเลยไม่เหมือนที่
อ่ืน อย่ำงพวกพัทยำ ภูเก็ต อะไรพวกนั้น ที่นี่ก็จะไม่มี เรำไม่เอำหรอก...” (ไสว 
หอมหวล สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 “... ทำงโรงแรมเขำสนับสนุนเรื่องกำรท่องเที่ยวทำงน้ ำเป็นอย่ำงมำกเลย เห็น
ว่ำ ไปดูงำนกันในหลำยพื้นที่ อย่ำงภูเก็ต พัทยำ อะไรพวกนี้ แล้วเขำก็ไม่อยำกให้มัน
เป็นแบบนั้น เพรำะว่ำมันจะท ำลำยธรรมชำติที่สวยงำม เขำกลับมำเขำก็ลง
ควำมเห็นเลยว่ำ ไม่เอำ แต่เมื่อก่อนก็มีนะพวกเจ็ทสกี เรือเร็ว ที่ให้นักท่องเที่ยวเช่ำ 
ปัจจุบันเขำเอำออกไปหมด เหลือแต่เรือคำยัค เรือใบ ผมว่ำนี่แหละ ใช่เลย กำร
ท่องเที่ยวที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เอำแต่สนุก เอำแต่เงิน...” (ดนัย สุวรรณนำ 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
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    จากการลงพ้ืนที่ศึกษาท่าให้ทราบว่า ภาคประชาชนมีความคิดเห็น
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
เพราะเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเกาะ และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ ถือว่า
เป็นแหล่งท่ากินของประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งยังส่งผลต่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่เกาะ
หมาก 
   1.2.4 วิธีการในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษา ท่าให้ทราบกระบวนการและวิธีการที่น่าไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) สามารแบ่งออกเป็นวิธีต่างๆ ดังนี้ 
    1. ผ่านวิธีการประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์ที่สถานประกอบการก่าลังด่าเนินการอยู่ 
เนื่องจากว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลด
การใช้พลังงาน เช่น การลดปริมาณหลอดไฟส่องสว่างภายในสถานประกอบการหรือมีแสงสว่างใน
บริเวณท่ีจ่าเป็นเท่านั้น 
    2. การจัดกิจกรรมสันทนาการ ในบางสถานประกอบการได้จัดการให้มี
วิธีการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยจัดเป็นกิจกรรมออกก่าลังกายให้แก่นักท่องเที่ยว  ทดแทนการ
เผาผลาญเชื้อเพลิง เช่น กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถจักรยานโดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่่า
กว่าการเช่ารถจักรยานยนต์หรือการรณรงค์ลดปริมาณการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวในโรงแรมหรือรีสอร์ท ถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้น การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่
นักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ส่าคัญเป็นอย่างมาก 
    3. การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) จากการศึกษาวิจัย พบว่า ยังคงมีนักท่องเที่ยวจ่านวนหนึ่งที่ยังไม่ทราบถึงการท่องเที่ยวใน
ลักษณะนี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังขาดความเข้าใจถึงวิธีการและจุดมุ่งหมายของลักษณะ
การท่องเที่ยวแบบนี้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) ให้แก่นักท่องเที่ยว ทางองค์การบิหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) ได้มีการลงพ้ืนที่ จัดกิจกรรม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ โดยการเชิญชวน
เยาวชน และประชาชน ทั้งในพ้ืนที่  และต่างพ้ืนที่ ให้ ได้รับทราบถึงแนวทางของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างง่าย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทุกระดับการศึกษาของผู้เข้าฟัง อีกท้ังยังได้ขอ
ความร่วมมือไปยังสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ให้ท่าการประชาสัมพันธ์แนวทางการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ให้เป็นที่แพร่หลาย 
   1.2.5 ปัญหาและอุปสรรค การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) ในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสิ่งใหม่ และยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ซึ่งแตกต่างกับใน
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บางประเทศที่ให้ความส่าคัญในเรื่องของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาสู่
บรรยากาศในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ
สวยงามประเทศหนึ่งในแถบภูมิภาคเอเชีย หากแต่ไม่ได้รับการใส่ใจในการอนุรักษ์จากประชาชน
ภายในประเทศเท่าที่ควรโดยเฉพาะในประเด็นของการใช้พลังงานที่มากเกินความจ่าเป็นที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ในอนาคต นอกเหนือจากปัญหาใน
เรื่องการใช้พลังงานที่มากเกินความจ่าเป็นแล้ว ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่สามารถด่าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงได้ในทันที ดังนี้ 
    จากการลงพ้ืนที่ศึกษา ท่าให้ทราบว่ายังคงมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
สามารถส่งผลกระทบต่อแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) โดย
สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
    1.  ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้ จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ท่าให้ทราบว่า ปัจจุบันนี้
ประชาชนในพ้ืนที่รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ด่าเนินกิจการอยู่บนเกาะหมากนั้น ได้หันมาให้
ความส่าคัญอย่างจริงจังเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) โดยสังเกตได้จากปริมาณการใช้พลังงานหลักที่ลดลงกว่าแต่
ก่อนแล้วเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ด่าเนินการคัดแยกขยะก่อนน่าไปทิ้งอย่างมีระบบและ
จริงจังมากขึ้น แต่ส่าหรับนักท่องเที่ยวแล้วความเข้าใจในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ส่วนมากจะเป็นประเด็นในเรื่องของความเข้าใจใน
หลักการหรือหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ เมื่อท่าการศึกษาต่อไปท่าให้ทราบว่า
สาเหตุส่าคัญเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ เพียงพอ หรือจึงท่าให้ เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่มิได้พักอาศัยอยู่ในเกาะหมาก ซึ่งปัญหา
เหล่านี้อยู่ในช่วงด่าเนินการปรับปรุงแก้ไขอยู่ หนึ่งในวิธีการแก้ไขปรับปรุง คือ เพ่ิมกระบวนการอบรม
ให้ความรู้โดยมีองค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ โดยการลงพ้ืนที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมไป
ถึงในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนเกาะและสถานศึกษาที่อยู่ในตัวจังหวัดตราด ด้วยวิธีนี้ส่งผลให้เยาวชน  
ได้ซึมซับเอาความรู้และวิธีการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และยังทราบถึงวิธีการต่างๆ ที่เป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส่านึกรักและหวงแหน  
ถิ่นฐานบ้านเกิดของตน อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
หน่วยงานภาครัฐอีกด้วย 



 
 

94 

 “… กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนี่ส ำคัญมำก โดยเฉพำะกับเด็กๆ ทำง อพท. ได้
เคยลงไปสอนให้เด็กตำมโรงเรียนได้รู้จักว่ำถ้ำจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องท ำอย่ำงไร
บ้ำง แล้วก็สอนให้เด็กๆ ลองท ำดูเอง ผมว่ำมันได้ผลชัดเจนนะ เด็กๆ ที่นี่รู้จักหมด
แหละว่ำ Low Carbon คืออะไร มีวิธีกำรยังไง...” (นักวิชำกำรเกษตร และวิทยำกร
ประจ ำเกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 

ซึ่งสอดคล้องกับ (เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558) ที่กล่าวว่า 
 

  “…พ่ีมักจะถำมคนที่นั่งเรือมำด้วยกันว่ำ เป็นคนเกำะหมำกใช่ไหม แล้วเคยรู้
เรื่องเกี่ยวกับ อพท. หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ำไม่รู้จัก แต่หำกถำมว่ำรู้จัก 
Low Carbon ไหม เขำก็จะรู้จักทันที เขำว่ำลูกเรียนที่โรงเรียนวัดเกำะหมำก เขำมำ
เล่ำให้ ฟังว่ำ ได้ไปที่  อบต. เกำะหมำก ซึ่งก ำลังจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับ Low 
Carbon ซ่ึงจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องกำรคัดแยกขยะ และสอนกำรใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ซึ่งนี่เท่ำกับว่ำชำวบ้ำนรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จำกเด็ก เท่ำกับว่ำบรรลุ
เป้ำหมำยไปในระดับหนึ่งแล้ว...”  

 
    จากการลงพ้ืนที่สังเกต ท่าให้ทราบได้ว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวอีกจ่านวนไม่
น้อยที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) โดย
มิใช่เพียงแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมากเท่านั้น แต่หารรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ส่วนมากยังขาดความเข้าใจถึงกระบวนการอย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยส่วนใหญ่แล้วการประชาสัมพันธ์ในด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยจะน่าเสนอแต่เพียงการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่มิได้บอกถึงวิธีการว่าใน
การจะช่วยอนุรักษ์นั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร มีเพียงสถานประกอบการบางแห่งเท่านั้นที่ได้มีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน และตัวอย่างแก่สถานประกอบการอื่นดังเช่น เกาะหมาก 
ซีฟู้ด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้น่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับการด่าเนินกิจการของสถานประกอบการ   
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างวิธีการต่อวงจรพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายของ เกาะหมาก ซีฟู้ด  
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้มาศึกษาถึงวิธีการต่อวงจร 

 
     การท่องเที่ ยวแบบคาร์บอนต่่ า (Low Carbon Tourism) นั้ น เป็น
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่จ่าเป็นต้องตระหนักการใช้ทรัพยากร พลังงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดมลภาวะได้ โดยให้ความส่าคัญกับกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโดยวัดจากปริมาณ
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอ่ืนๆ ที่ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นตัวชี้วัด ซึ่งหากเป็นผู้ที่มิได้ศึกษามา
ก่อนหรือทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะนี้อาจจะมองว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่มี
ความยากต่อการท่าความเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ในกระบวนการสร้างการรับรู้ในเรื่องของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นจ่าเป็นต้องมีความเหมาะสม และสามารถท่าความเข้าใจได้ง่ายในเวลาอัน
สั้นหรือด่าเนินการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์หรือการใช้วิธีการลงมือ
กระท่าให้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งจากศึกษาและสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มของเยาวชนนั้นเป็นกลุ่มที่สามารถ
ปลูกฝังแนวทางการอนุรักษ์ได้มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะน่าเอาวิธีการต่างๆ ไปปฏิบัติตามได้
ดีกว่าผู้ใหญ่ ส่าหรับนักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่นั้นจะทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) จากสถานประกอบการต่างๆ ได้ด่าเนินการจัดท่าป้าย แผ่นพับที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ไว้ภายในสถานประกอบการหรือใน
ต่าแหน่งที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ เช่น ในห้องพักหรือในจุดที่เป็นต่าแหน่งที่นักท่องเที่ยว
จะต้องผ่าน 
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ภาพที่ 11 ภาพป้ายแนะน่ารณรงค์ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้่าเพ่ือลดปริมาณการใช้น้่า และพลังงาน 
ในห้องพักของ เกาะหมาก รีสอร์ท 

 
    นอกเหนือจากประชาชน และนักท่องเที่ยวแล้ว การสร้างการรับรู้ให้แก่
พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เป็นชาวต่างชาตินั้นมีความส่าเช่นกัน จากการสังเกตการณ์ พบว่า        
ในจ่านวนของพนักงานประจ่าที่อยู่ในระดับปฏิบัติการในบางสถานประกอบการนั้น บางส่วนเป็นผู้ใช้
แรงงานชาวต่างชาติ เช่น กัมพูชา พม่า เป็นต้น โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือ   
รีสอร์ท ส่งผลให้แต่สถานประกอบการจ่าเป็นต้องต้องมีการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม 
สามารถด่าเนินการโดยการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะด้านฝีมือควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่แรงงานเหล่านั้นด้วย แต่ด้วยอุปสรรคในด้านของภาษาจึงจ่าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้
ความรู้ในลักษณะของการสาธิตให้ดูทดแทน ซึ่งจะแตกต่างจากแรงงานที่เป็นคนไทยที่ไม่มีปัญหาใน
เรื่องของการสื่อสาร จากการศึกษาต่อไปพบว่า ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาตินั้น
ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์หรือนโยบายของสถานประกอบการได้ก่าหนดไว้ เช่น การเปลี่ยน
ผ้าเช็ดตัวในห้องพักที่ใช้เพียงครั้งเดียว หรือการเปลี่ยนสิ่งอ่านวยความสะดวกภายในห้องทุกๆ วัน 
โดยทั้งที่ผู้เข้าพักยังใช้ไม่หมด อาทิ แชมพูสระผม สบู่เหลว ฯลฯ ขณะที่ตามแนวทางของสถาน
ประกอบการนั้นที่รณรงค์ให้ผู้เข้าพักนั้นใช้ซ้่าอย่างน้อยให้เหลือประมาณหนึ่งในสามจึงจะจัดการ
เปลี่ยนใหม่ให้ผู้ที่เข้าพัก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก และยังเป็นต้นเหตุของการเพ่ิม
ปริมาณขยะในแต่ละวัน 
 

 “… ในส่วนของแรงงำนต่ำงชำติที่เข้ำมำท ำงำนที่เกำะนี้ เรำก็บอกให้โรงแรม    
รีสอร์ท ช่วยสอนพวกเขำเรื่องกำรอนุรักษ์ แต่มันก็ไม่ง่ำยเพรำะคุยกันไม่เข้ำใจ ก็เลย
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เป็นลักษณะของกำรท ำให้ดูแทน...” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่พิเศษ สัมภำษณ์เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 “… ที่โรงแรมเรำก็มีกำรอบรมพนังงำนที่เป็นต่ำงชำติในเรื่องของกำรประหยัด
กำรใช้ทรัพยำกรของโรงแรม เพรำะมันก็เป็นค่ำใช้จ่ำยของโรงแรมทั้งนั้น เช่น พวก
ผ้ำเช็ดตัวในห้องพักของแขก ถ้ำเรำเปลี่ยนใหม่ทุกวันต้องใช้น้ ำมำกมำยแค่ไหน ไหน
จะค่ำไฟฟ้ำอีก แล้วพวกน้ ำที่ระบำยออกมำอีก มันสูญเสียเยอะมำก แต่มันก็ควบคุม
ได้ยำกเพรำะมันคงไม่มีใครสำมำรถไปตำมดูพนักงำนทุกคนได้ตลอดเวลำหรอก มัน
ต้องขึ้นอยู่กับจิตส ำนึกของพวกเขำด้วยว่ำเขำจะท ำหรือไม่ท ำ ...”(ผู้จัดกำรทั่วไป 
เดอะ ซินำม่อน อำร์ท รีสอร์ท แอนด์ สปำ เกำะหมำก สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤษ
จิกำยน 2558) 

 

    จะเห็นได้ว่าอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของการสื่อสารหรือท่า
ความเข้าใจ ส่วนหนึ่งนั้นเกิดมาจากอุปสรรคทางด้านภาษา ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ส่าคัญมากเพราะ
ประเทศไทยนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเกิดการหลั่งไหลของ
แรงงานชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะเข้ามาท่างานในประเทศเนื่องจากอัตราผลตอบแทนต่อวันนั้นสูง
กว่า ในหลายๆ สถานประกอบการจึงใช้วิธีปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแทนซึ่งเป็นวิธีการที่ประสบ
ความส่าเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องมาจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
    2. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่าให้ทราบว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) บนพ้ืนที่เกาะหมากนั้นจะให้ความร่วมมือ และร่วมกันสนับสนุนวิธีการนี้ เช่น การ
ลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน รวมไปถึงการจัดการด้านของเสียหรือการจัดการขยะที่
ดี มีการแปรรูปจากขยะที่ถูกทิ้งน่ามาเป็นเชื้อเพลิงโดยได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุภัณฑ์และ
เครื่องจักรจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะหมาก เป็นที่มาของการจัดตั้ง เอนเนอร์ยี่ พาร์ค ขึ้นมา
ซึ่งเป็นศูนย์คัดแยกและท่าลายขยะแบบครบวงจรของเกาะหมาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดแยก
ขยะที่ถูกส่งมาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วเกาะหมาก ซึ่งขยะบางส่วนที่ถูกแปรรูปแล้วจะถูกน่าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนโดยผ่านกระบวนการไพโรไรซิส คือ วิธีการน่าเอาขยะเหล่านั้นมา
ผ่านกระบวนการซึ่งวิธีการนี้จะสามารถผลิตเป็นน้่ามันดิบที่ยังไม่พร้อมใช้งานจ่าเป็นต้องส่งต่อไปยัง
โรงกลั่นน้่ามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่บนฝั่งในจังหวัดตราด เพ่ือกลั่นออกมาเป็นน้่ามันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้
งานได้ ในส่วนของก๊าซหุงต้มที่ได้จากการหมักของขยะชีวภาพจะถูกกักเก็บไว้เป็นพลังงานส่ารอง
ในช่วงฤดูมรสุมเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่บนเกาะได้มาซื้อไปใช้ในราคาที่ต่่ากว่าราคาตลาด ส่วนขยะ
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ประเภทโลหะจะถูกบีบอัดแล้วส่งไปจ่าหน่ายยังสถานที่รับซื้อบนฝั่ง นอกจากนี้ทางองค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ยังได้เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ และสนับสนุนสถานประกอบการในเรื่องของขั้นตอนการผลิตก๊าซหุงต้มใช้เองภายในสถาน
ประกอบการหรือการท่าไบโอแก๊ส (Bio Gas) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการประเภท
ร้านอาหาร ที่ได้ท่าการน่าเอาเศษอาหารที่มีปริมาณมากต่อวันมาหมักจนเกิดก๊าซที่น่าเอามาใช้ได้ทันที 
 

 “… ด้ำนกำรบริหำรนั้น ทำงเอนเนอร์ยี่ พำร์ค เองหลังจำกได้รับนโยบำยจำก 
อพท. แล้วก็ อบต. แล้วก็ได้มีกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับกำรคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทำง เช่น ทำงผู้ประกอบกำรเองก็ให้พนักงำนคัดแยกเพ่ือเตรียม
จ ำหน่ำย และในบำงรีสอร์ทก็ได้มีกำรคัดแยกขยะสดออกจำกถุงพลำสติก แล้วน ำมำ
ส่งให้เรำเพ่ือเป็นกำรสะดวกในกำรท ำก๊ำซ และยังช่วยลดปัญหำเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น
ของขยะสดได้อีกด้วย ...” (ผู้จัดกำร เอนเนอร์ยี่ พำร์ค เกำะหมำก จังหวัดตรำด 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558) 
 

  “มีขยะที่ก ำจัดยำกหลำยอย่ำง พวกผ้ำอ้อม กำงเกง ผ้ำอนำมัย แล้วก็พวก
ทีวีที่เขำทิ้งแล้ว ขยะพวกนี้เรำท ำอะไรไม่ได้ จะฝังกลบก็ใช้เวลำนำนกว่ำจะย่อย
สลำย จะขำยก็ไม่ได้เพรำะมันใช้ไม่ได้แล้ว ก็เนี่ยกองๆ เอำไว้ ยังไม่รู้เหมือนกันว่ำจะ
จัดกำรมันยังไง แต่ที่นี่ก็ท ำกำรคัดแยกให้เป็นประเภทๆ ไป ก็อยำกให้มีใครมำ
สนับสนุนงบตรงนี้อย่ำงจริงจัง จะได้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มีขยะเหลือใช้อยู่ภำยใน
เกำะ” (คุณมำนิตย์ แก้วเรือง สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือฝังกลบได้ 
 



 
 

99 

 
 

ภาพที่ 13 ขยะพลาสติกจ่านวนมากที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือฝังกลบได้ 
 

 
 

ภาพที่ 14 ถังหมักและกักเก็บก๊าซภายใน เอนเนอร์ยี่ พาร์ค 
 

     จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ท่าการศึกษา พบว่า ยังมีขยะอีกจ่านวนไม่น้อย  
ที่ไม่สามารถแปรรูปหรือจ่าหน่ายได้ เช่น ขยะประเภทเสื้อผ้า ผ้าอ้อมส่าเร็จรูป ผ้าอนามัย วัสดุ
ก่อสร้าง และขยะที่มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะทั้งสองประเภทนี้    
ไม่สามารถฝังกลบหรือย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ท่าให้ยังคงเป็นปัญหาที่ก่าลังรอการแก้ไขอยู่ใน
ขณะนี้ เพ่ือให้พ้ืนที่เกาะหมากเป็นพ้ืนที่ที่มีของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste)  
 

 ตอนที่ 1.2 ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส่าเร็จในการน่าแนวคิดการพัฒนา
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
 1. ปัจจัยที่ เกี่ยวกับด้านจิตส่านึก  จากการศึกษาท่าให้ทราบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส่าเร็จของการน่าเอาแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
มาปรับใช้นั้นเกิดมากจากหลายปัจจัยประกอบกัน แต่สิ่งที่ส่าคัญที่สุดนั้นก็คือการปลูกฝังด้านจิตส่านึก
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และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงโทษ
หากปล่อยปละละเลยเอาไว้ไม่รีบปรับปรุงแก้ไข ในการสร้างจิตส่านึกที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นจากการมี
ทัศนะคติที่ดีเสียก่อน ต้องเปิดใจพร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตาม เช่น กรณีของเกาะหมาก จังหวัด
ตราด ที่ทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.) ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องของคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถือไว้
ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของปลูกฝังการมีจิตส่านึกรักและพร้อมปกป้องพ้ืนแผ่นดินเกิดของประชาชนที่อาศัย
อยู่บนเกาะโดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน นักเรียน สถาน
ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ที่ส่าคัญนอกเหนือจากสร้างทัศนคติที่ดีผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจ
แล้วนั้น จ่าเป็นจะต้องชี้ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ทราบชัดเจนถึงประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจที่ดีมีความพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตาม  
 

 “... ในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกนั้น มันท ำจริงๆ ไม่ได้ยำกเพียงแต่มันต้องใช้ระยะ
เวลำนำน ยิ่งคนที่มีอำยุเยอะๆ เขำไม่มีเวลำมำฟังเรำหรอก บำงคนเขำก็มองว่ำเป็น
เรื่องไกลตัว ต้องให้เขำรู้ว่ำท ำแล้วใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ถ้ำไม่ท ำ ...” 
(นักวิชำกำรเกษตร และวิทยำกรประจ ำเกำะหมำกรีสอร์ท สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2558) 

  

  วิธีการสร้างจิตส่านึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) ของเกาะหมากนั้น คือ การกระท่าให้เห็นเป็นแบบอย่าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
แล้วผู้ที่ริเริ่มการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism)  ของเกาะหมาก
นั้น คือ สถานประกอบการแทบทั้งสิ้น สาเหตุเนื่องมาจากสถานประกอบการมีความต้องการที่จะลด
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนประกอบกับความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ จึงท่าให้สามารถที่จะ
ด่าเนินการได้ก่อน ส่าหรับประชาชนที่เป็นชาวบ้านในพ้ืนที่นั้นเมื่อเห็นสถานประกอบการหลายๆ แห่ง
ได้น่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้แล้วประสบ
ผลส่าเร็จและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้จริง จึงเกิดความสนใจที่จะปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิด
ความแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะที่สามารถจ่าหน่ายได้น่ามาขายให้กับเอน
เนอร์ยี่ พาร์ค หรือการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือจ่าหน่ายให้แก่สถานประกอบการ และนักท่องเที่ยวที่
สนใจ 
  

 “... ก็เห็นตำมโรงแรมที่พักเขำท ำผักปลอดสำร มีกำรเดินระบบ พวกน้ ำ พวก
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้เคมี มันก็ท ำให้คนในหมู่บ้ำนเรำหันมำท ำตำมอย่ำงได้ผลผลิต
ดีกว่ำใช้สำรเคมีอีก เพรำะว่ำเรำไม่ต้องลงทุนมำก เรำก็มีคนมำคอยแนะน ำ จำกทำง 
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เกษตรบ้ำง หรือบำงทีเรำก็เข้ำไปสอบถำมวิธีกำรกับท่ำนนำยกกำรท่อเที่ยวจังหวัด
ตรำด ท่ำนก็ส่งคนลงมำช่วยดูให้ ก็ถือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีไปในตัวด้วย 
เพรำะว่ำเรำไม่ต้องไปเสี่ยงกับเคมีในอำหำร แล้วยังค้ำขำยเองภำยในเกำะ บำงทีก็
ส่งขำยปนอกเกำะ ส่วนด้ำนพลังงำนทดแทนตอนนี้ที่เห็นทำงโรงแรมก็มีนะ แต่ทำง
ชำวบ้ำนก็พยำยำมจะท ำกันอยู่ อย่ำงเมื่อก่อนนี้ก็มีควำมเข้ำใจว่ำแบตเตอร์รี่ลูกนึง
มันมีรำคำสูง ลูกละ เกือบ 2,000 บำท ชำวบ้ำนเขำก็ถอดใจ แต่เมื่อสักสองปีที่แล้ว 
ก็มีเจ้ำหน้ำที่มำจำกทำง น่ำจะ อพท. ก็เข้ำมำให้ควำมรู้ว่ำเรำไม่จ ำเป็นต้องใช้
แบตเตอร์รี่ใหม่ ส่วนแผลโซล่ำเซลล์ เขำก็ให้ควำมรู้ว่ำรำคำมันก็ไม่ได้สูงมำ ท ำ
กันเองได้ ตรงนี้นี่ถ้ำมีคนเจ้ำมำสนับสนุนอย่ำงจริงจังได้ มันก็จะเป็นกำรท ำให้เกิด 
จิตส ำนึกที่ดีในกำรใช้พลังงำนนะ...” (วินัย แกล้วกล้ำ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกำยน 2558) 
 

 2.  การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) ในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด จากการศึกษาพบว่า แนวการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ในพ้ืนที่เกาะหมาก มี
จุดเริ่มต้นมาจากการได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากรัฐบาลของประเทศเยอรมนี ที่ให้
ความส่าคัญในเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ผ่านการจัดสัมมนาขึ้นที่ประเทศไทย แต่ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่มากส่าหรับคนไทย
จึงยังคงท่าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ต่อมาทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) จึงได้จัดโครงการไปศึกษาดูงานยังประเทศ
เยอรมนีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไปด้วยได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการสถานประกอบการที่อยู่ในเกาะหมาก ร่วมกับประชาชนที่
สนใจบางส่วน เพ่ือที่สามารถน่าเอาความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย เมื่อกลับมายังประเทศไทยจึงจัดการจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง
ของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ขึ้นมาอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามา
ฟังบรรยาย แต่จ่านวนของผู้ที่เข้าฟังยังคงมีจ่านวนไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ประกอบกิจการบน
เกาะหมากเช่นเดิม ต่อมาทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (อพท.) ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้ใหม่โดยด่าเนินการในลักษณะของการ
ลงไปยังพ้ืนที่จริงเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการไปศึกษาถึงบริบทในแต่ละพ้ืนที่แล้วจึง
น่าเอาหลักการของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
และยังได้มีการน่าชาวบ้านที่มีความสนใจไปศึกษาดูงานยังพ้ืนที่ที่เคยมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
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สวยงามแต่ได้ถูกท่าลายไปอย่างไม่เห็นคุณค่าอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะปกป้องผืนแผ่นดินที่ตนอยู่อาศัย ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่ม
บุคคลที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานนั้นเกิดความรู้สึกที่ไม่อยากให้เกาะหมากซ่ึงเป็นบ้านเกิดของตนต้อง
สูญเสียความเป็นธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ นั้นไป จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นั้นให้สมบูรณ์ตลอดเวลา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นมิได้
จ่ากัดอยู่แค่เพียงคนในระดับผู้ใหญ่เท่านั้น ทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนต่าบลเกาะ
หมาก จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึนมาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังได้สอดแทรกถึงวิธีการอย่างง่ายๆ ในการ
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น เรื่องการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง การใช้จักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์ และการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นส่วนที่จะมาสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ให้ประสบ
ความส่าเร็จทั้งสิ้น 
 

 “… มันรับไม่ได้หรอกถ้ำจะเห็นบ้ำนเรำเป็นแบบนั้น บ้ำนเมืองเขำดูสกปรกไป
หมด มันเดินหน้ำมำผิดวิธี ขำดกำรดูแล มันไม่อยำกให้บ้ำนเรำเป็นแบบนั้นหรอก 
ถ้ำเป็นแบบพัทยำหรือภูเก็ต ชำวบ้ำนคงจะอดจับปลำ มันก็จะขำดรำยได้ แล้วคน
มันก็จะเยอะเกินไป แล้วมันก็คงไม่สวยงำมเหมือนที่เห็นในวันนี้หรอก...” (ประเสริฐ 
อินล้ ำ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558)  
  

 3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ความส่าเร็จที่เป็นรูปธรรมภายใต้การ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกาะหมาก จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ภาครัฐ 
สถานประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านการประสานงานจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ที่ถือเป็นแกนกลางความร่วมมือภายใน 
และภายนอกพ้ืนที่ เช่น การจัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานทดแทนรวมไปถึง
การสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานประกอบการ และชุมชนในพ้ืนที่เกาะหมาก อีกทั้งยัง
คอยเป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือให้เกิดความใส่ใจและสนใจต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว ทั้งนี้ยังท่าให้เกิดความสามัคคีของประชาชนในพ้ืนที่น่ามาซึ่งนโยบายการท่องเที่ยวแบบ Low 
Carbon ที่ท่าให้พ้ืนที่เกาะหมากกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ประสบ
ความส่าเร็จจากการสร้างความร่วมมือจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้อย่างแท้จริ งว่า การ
ท่องเที่ยวแบบมลพิษต่่า (Low carbon Tourism) 
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 “… เรำให้ควำมรู้เขำแล้ว หลังจำกนั้นเรำก็มีหน้ำที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนใน
ส่วนต่ำงๆ เท่ำเขำต้องกำร จะทิ้งไปเลยไม่ได้ ต้องมีกำรกระตุ้นตลอดเวลำ ไม่ใช่แค่
เกำะหมำกเท่ำนั้นแต่รวมไปถึงพ้ืนที่ต่อเนื่องทั้งหมด ต้องท ำให้เกิดควำมตระหนักรู้
เกี่ยวกับเรื่องกำรท่องเที่ยวในลักษณะนี้ ...” (เจ้ำหน้ำที่พัฒนำพ้ืนที่พิเศษ สัมภำษณ์
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 “… หลัง อพท. เข้ำมำท ำเรื่อง Low Carbon ผมเห็นถึงควำมร่วมมือร่วมใจกัน
ของคนบนเกำะ พยำยำมที่จะรักษำเกำะนี้เอำไว้ไม่ให้สูญสลำยไปในยุคนี้ ทุกคน
พยำยำมท ำควำมเข้ำใจ และตั้งใจในเรื่องนี้มำก ...” (ผู้บริหำรร้ำนอำหำรเกำะหมำก
ซีฟู้ด และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกำะหมำก สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558) 

  

 “… กำรลดกำรใช้พลังงำนหรือใช้พลังงำนทดแทนมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยำก
และไกลตัวแต่ที่เกำะหมำกกลับมีคนสนใจเยอะ ชำวบ้ำนกับผู้ประกอบกำรมีควำม
สนใจมำก แต่ที่น่ำสนใจ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ตอนแรกเขำไม่รู้จักว่ำมันคืออะไร 
พอเรำได้บอก เรำอธิบำย เขำสนใจแล้วก็อยำกท ำตำม มันเป็นกำรค่อยๆ กระจำย
ควำมรู้เกี่ยวกับ Low Carbon ออกไป เขำอำจจะเอำวิธีของเรำไปใช้ที่อ่ืนก็ได้ Low 
Carbon มันท ำได้ทุกที่ …” (นักวิชำกำรเกษตร และวิทยำกรประจ ำเกำะหมำกรี
สอร์ท สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558)  
 

 “... ผมก็ไปร่วมกับเค้ำนะ อย่ำงเช่นเค้ำมีกิจกรรมอะไร เช่น กำรสำธิตกำรปลูก
พืชผักปลอดสำร หรือบำงทีที่กิจกรรมอะไรมำ ผมก็จะท ำหน้ำที่พำนักท่องเที่ยวไปดู
พวกแปลงผัก แต่ตรงนี้ส่วนใหญ่ทำงโรงแรมเค้ำจะจัดให้อยู่แล้วถ้ำมีคนสนใจ      
ทำงชำวบ้ำนเองก็เข้ำไปเสริมซะมำกกว่ำ แต่บำงครั้งก็มีทำง อบต. เค้ำก็ให้ชำวบ้ำน
เข้ำไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม Low Carbon นะ ก็จะมีเด็กๆ นี่แหละ บำงคนเค้ำก็รู้
นะ เพรำะโรงเรียนสอน เค้ำก็จะเอำมำบอกพ่อบอกแม่ ก็ได้ควำมรู้กันซะส่วนใหญ่
..” (วินัย แกล้วกล้ำ สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 
 

  จะเห็นได้ว่าความร่วมมือที่มาจากทุกภาคส่วนนั้นเกิดจากความร่วมมือกันในทุกๆ 
ระดับโดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางนั่นคือ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์มหาชน) ที่เป็นผู้ตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ได้ให้
ความส่าคัญกับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ท่าการก่าหนดนโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และตรงกับ 
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ความจ่าเป็นหรือความต้องการในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นท่ี 
  นอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่าคัญประการ
หนึ่งในการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เนื่องด้วยภาครัฐมีบทบาทในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีก
ทั้งภาครัฐยังช่วยในการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ่าเป็นต่อการน่ามา
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ตอนที่ 2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ยังพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ่านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

(n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ่านวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 215 54 

หญิง 185 46 

อาย ุ     

18-25 ปี 99 25 

26-40 ปี 196 49 

41-55 ปี 80 20 

มากกว่าหรือเท่ากับ 55 ปี 25   6 

การศึกษา     

ต่่ากว่า ปริญญาตร ี 17  4 

ปริญญาตร ี 252 63 

ปริญญาโท 100 25 

สูงกว่า ปริญญาโท 31  8 
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ตารางที่ 1 แสดงจ่านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
(n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ่านวน ร้อยละ 

อาชีพ     

แม่บ้าน / พ่อบ้าน 15  4 

นักเรียน / นักศึกษา 83 21 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 149 37 

รับจ้าง / บริษัทเอกชน 73 18 

ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / รฐัวิสาหกิจ 65 16 

อาชีพอิสระ 15  4  

รายได้     

น้อยกว่า 10,000 บาท 20  5 

10,001 - 15,000 บาท 57 14 

15,001 - 20,000 บาท 43 11 

20,001 - 25,000 บาท 116 29 

มากกว่า 25,000 บาท 164 41 

ลักษณะการมาท่องเที่ยว     

1 คน 23 6 

2 คน 155 39 

3 คน 39 10 

3 คนขึ้นไป 183 46 

 

 

 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเพศชาย 
ร้อยละ 53.80 เพศหญิง ร้อยละ 46.30 อายุอยู่ในช่วง 26 – 40 ปี มีจ่านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
49.00 รองลงมาคืออายุ 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.80 ถัดมามีอายุอยู่ในช่วง 41 – 55 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 และอายุเท่ากับหรือมากกว่า 55 ปี มีจ่านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.30 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ถัดมาคือระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.80 และล่าดับสุดท้ายคือการศึกษาต่่ากว่า
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.30 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมากที่สุด ร้อยละ 37.30 รองลงมาคือ   
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อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.80 ถัดมาคือ อาชีพรับจ้าง/บริษัทเอกชน ร้อยละ 18.30 ต่อมา
คืออาชีพ ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.30 ล่าดับรองสุดท้าย คือ อาชีพ
แม่บ้าน / พ่อบ้าน ร้อยละ 3.80 และล่าดับสุดท้ายคือ อาชีพอิสระ ร้อยละ 3.80 เมื่อพิจารณารายได้
ต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมากว่า 25,000 บาท มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ
ช่วง 20,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00 ต่อมาคือช่วง 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.20 รองล่าดับสุดท้ายคือช่วง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 และล่าดับสุดท้าย
คือช่วง น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 และหากพิจารณาลักษณะของการมาท่องเที่ยว
พบว่ามีลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวจ่านวน 3 คนขึ้นไป มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.80 
รองลงมาคือมีลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวจ่านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ล่าดับรองสุดท้าย
มีลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวจ่านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และล่าดับน้อยที่สุดมีลักษณะ
การเดินทางมาท่องเที่ยวเพียงล่าพัง คิดเป็นร้อยละ 5.80 
 

 ตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มายังพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของงานวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ผู้วิจัยท่าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ่านวน 400 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาท่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
 2.2.1 ความพึงพอใจด้านสถานที่พักแรม 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
             ที่มีต่อสถานที่พักแรมทั้ง 8 ด้าน เรียงล่าดับจากมากไปน้อย  

(n=400) 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว X  S.D. ความพึงพอใจ ล่าดับ 

สถานท่ีพักแรมมีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 4.22 0.71 มาก 1 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานท่ีพักจัดให้ เป็นกิจกรรมที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือเป็นการส่งเสรมิการลดการใช้พลังงาน เช่น ภาย
เรือคายัก เรือใบ ด่าน้่า 

4.06 0.87 มาก 2 

สภาพแวดล้อมของสถานท่ีพักแรมมีความกลมกลืน  
เข้ากับธรรมชาต ิ

3.97 0.80 มาก 3 

การบริการของพนักงานของสถานท่ีพักแรมที่ท่าเข้าพัก 3.94 0.66 มาก 4 
ระยะห่างระหว่างตัวอาคารมคีวามเหมาะสม เป็นส่วนตัว 3.78 0.87 มาก 5 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
             ที่มีต่อสถานที่พักแรมทั้ง 8 ด้าน เรียงล่าดับจากมากไปน้อย (ต่อ)  

(n=400) 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว X  S.D. ความพึงพอใจ ล่าดับ 

ความเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีพักแรม เช่น การ
ออกแบบภายใน และภายนอกอาคาร 

3.75 0.88 มาก 6 

มีการจัดท่าเอกสารประชาสัมพันธ์/แนะน่าสถานท่ีท่องเที่ยวบน
เกาะหมาก เช่น แผนท่ีแนะน่าสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหรือ
แนะน่ากิจกรรมท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.37 0.95 ปานกลาง 7 

โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีพักแรม 2.81 0.88 ปานกลาง 8 
รวม 3.73 0.82 มาก  

 

 จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เรียงตามล่าดับของผลรวมค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ความพึงพอใจด้านสถานที่พักแรมที่ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก และเป็นล่าดับที่ 1 
ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านกิจกรรมต่างๆ ที่
สถานที่พักจัดให้ และเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นการส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน 
อยู่ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 2 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานที่พักแรมมีความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ อยู่ใน
ล่าดับที่ 3 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านการ
บริการของพนักงานของสถานที่พักแรมที่ท่าเข้าพัก อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นล่าดับที่ 4 ของผลรวม   
ในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านระยะห่างระหว่าง  
ตัวอาคารมีความเหมาะสมมีความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 5 ของผลรวมในทุกด้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
สถานที่พักแรม เช่น การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร อยู่ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 6 ของ
ผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ล่าดับรองสุดท้ายคือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการจัดท่าเอกสารประชาสัมพันธ์/แนะน่าสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะหมาก เช่น แผนที่แนะน่า
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือแนะน่ากิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 และล่าดับสุดท้ายคือความพึงพอใจด้านความพึงพอโดยรวมที่มีต่อสถานที่พัก
แรม อยู่ในระดับปานกลาง ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 
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 2.2.2 การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบ 
              เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ด้าน เรียงล่าดับจากมากไปน้อย 

(n=400) 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว X  S.D. ความพึงพอใจ ล่าดับ 

การมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การช่วยประหยดัการใช้น้่า ไฟฟ้า และ
อื่นๆ 

4.38 0.80 มาก 1 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.32 0.81 มาก 2 

ในอนาคตจะเลือกเข้าพักแรมในท่ีพักที่มีการจัดการที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.29 0.99 มาก 3 

ความเข้าใจหลักของการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
นักท่องเที่ยว 

4.05 0.61 มาก 4 

การมีส่วนช่วยประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.01 0.85 มาก 5 

เห็นด้วยกับการที่สถานท่ีพักแรมใช้การจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การใช้ Key 
Tags 

3.75 0.90 มาก 6 

มีความพร้อมที่จะท่าตามหลักการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

3.26 1.15 ปานกลาง 7 

รวม 4.00 0.90 มาก  

 
 จากตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์เรียงตามล่าดับของผลรวมค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การช่วย
ประหยัดการใช้น้่า ไฟฟ้า และอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก และเป็นล่าดับที่ 1 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาเป็นความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 2 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ต่อมา
เป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ในอนาคตจะเลือกเข้าพักแรมในที่พักท่ีมีการจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง อยู่ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 3 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
ความพึงพอใจและความเข้าใจหลักของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมาก เป็นล่าดับที่ 4 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ล่าดับถัดมาเป็นความ   
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พึงพอใจในการมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว อยู่
ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 5 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ในล่าดับรองสุดท้าย
เป็นความพึงพอใจที่มีต่อการที่สถานที่พักแรมใช้การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การใช้ Key Tags อยู่ในระดับมาก เป็นล่าดับที่ 6 ของผลรวมในทุกด้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และล่าดับสุดท้าย คือ ความพร้อมของนักท่องเที่ยวที่จะท่าตามหลักการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง เป็นล่าดับที่ 7 ของผลรวมในทุกด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะหมาก อ่าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 2. เพ่ือศึกษาปัจจัย และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
ความส่าเร็จในการน่าเอาแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
มาสู่แนวทางปฏิบัติ 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) บนพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายและหญิงที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก 
จังหวัดตราด โดยใช้จ่านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายและหญิงที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก 
จังหวัดตราด จ่านวน 25,690 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 394 คน แต่ผู้วิจัยได้ก่าหนดไว้ที่ 400 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส่าคัญจ่านวน 7 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยได้ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณแล้วน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปส่าหรับ
การวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนของข้อมูลเชิง
คุณภาพ (In – Depth Interview) แล้วน่ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ท่าการศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ได้สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์
การวิจัย แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) ของพ้ืนที่ เกาะหมาก จังหวัดตราด 2. ด้านปัจจัยเงื่อนไขที่ส่ งผลต่อ
ความส่าเร็จในการน่าแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism)      
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สู่แนวทางปฏิบัติ 3. ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
 

 1.  ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ของเกาะหมากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งไปยังกระบวนการลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้หรือการใช้พลังงานในหลายๆ รูปแบบ โดยที่จะมุ่งเน้น
ไปยังจุดเริ่มต้นของกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ่าวัน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น 
ทั้งนี้การด่าเนินนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
สิ่งที่มีความจ่าเป็นสูงสุดเนื่องจากการออกนโยบายหรือแผนงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
  ในการด่าเนินนโยบายการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของ
เกาะหมากประกอบไปด้วยกระบวนการ และประเด็นที่ส่าคัญ ดังนี้  
  1.  กระบวนการด้านนโยบาย ในการด่าเนินนโยบายให้ประสบผลส่าเร็จนั้น จะต้อง
ผ่านกระบวนการศึกษา และประเมินองค์ประกอบรอบด้าน เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และ
วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วนของนโยบายเพ่ือสถานประกอบการนั้นจะต้องน่าเอา
พฤติกรรม และกิจกรรมต่างๆ ของของนักท่องเที่ยวมาเป็นองค์ประกอบหลักในการประเมินเพ่ือออก
นโยบาย โดยการประเมินนั้นจะท่าการประเมิน และศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
กิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสิ้น และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน ที่อยู่ในพ้ืนที่
ด้วย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ควบคุมดูแล และจัดท่าเอกสารคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้
ที่สนใจท่าการศึกษา ท่าความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
  2.  กระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ ยวแบบคาร์บอนต่่ า (Low Carbon 
Tourism) ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด มีองค์ประกอบหลักท่ีส่าคัญ ดังนี้  
   2.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของ
สถานประกอบการที่พักและร้านอาหาร จะต้องค่านึงถึงความส่าคัญกับหลักการปฏิบัติ 3 ประการ
ได้แก่ 1. จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน 2. รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และ 3. 
ต้องมีการจัดการด้านการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
สถานประกอบการในแต่ละแห่งได้มีการน่าเสนอกิจกรรมหรือมีแนวทางที่ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุน
การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) แทบทั้งสิ้น เช่น การใช้พลังงานทดแทน 
การน่าเสนอกิจกรรมที่มีช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว และในบางสถานประกอบการได้
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จัดให้มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) เป็นผู้ให้ความรู้แก่ท่ีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
   2.2 การพัฒนาด้านการเกษตร มีการน่าเอาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาบูรณา
การร่วมกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) เช่น สถานประกอบการสามารถ
ปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือให้นักท่องเที่ยวในที่พักใช้บริโภค เป็นการลดต้นทุนได้ในระยะยาว อีกทั้ง   
ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้่ามันเพ่ือการขนส่งสินค้าข้ามมายังเกาะหมาก  และยังเป็นการสร้าง
อาชีพเสริมให้แก่ประชาชนโดยการปลูกผักปลอดสารเพื่อจ่าหน่ายให้สถานประกอบการที่ต้องการ 
   2.3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกในพ้ืนที่เกาะหมาก โดย
ก่าหนดให้กิจกรรมทุกๆ ประเภทเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และห้ามมิให้ด่าเนินกิจกรรมที่
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศหรือส่งผลกระทบทางทะเล เช่น การใช้เรือใบหรือ
เรือคายักทดแทนการใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ โดยชี้ชวนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัด
กิจกรรมในลักษณะนี้ ส่วนการพัฒนาทางบกนั้น มีการด่าเนินการบังคับใช้นโยบายเกี่ยวกับการ
ควบคุมปริมาณยานพาหนะที่จะถูกน่าเข้ามายังเกาะหมาก โดยได้ท่าการก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่
สูงเพ่ือเป็นการป้องกันการหลั่งไหลของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ที่ เป็นต้นเหตุของการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศ 
  3.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ คือ ปัญหาด้านการ
สร้างการรับรู้ โดยพบว่าอุปสรรคทางด้านภาษาของพนักงานหรือแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติที่ท่างาน
อยู่ในบางสถานประกอบการยังไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้ จึงท่าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ที่สถานประกอบการนั้นๆ ได้วางนโยบายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพบปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการขยะบางประเภทภายในพ้ืนที่เกาะหมาก พบว่ายังมีขยะจ่านวนมากที่ไม่สามารถน่ามาแปรรูป
หรือจ่าหน่ายได้ และยังเป็นขยะท่ีไม่สามารถท่าการฝังกลบได้ ท่าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพ้ืนที่ซึ่งมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนในทุกๆ วัน 
  

 2.  ด้านปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส่าเร็จในการน่าแนวคดิการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) สู่แนวทางปฏิบัติ 
  1.  ปัจจัยที่เกี่ยวกับด้านจิตส่านึก เกิดจากการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว ให้เกิดส่านึกรักถิ่นฐาน ผ่านการให้ความรู้ในทุกระดับให้
รับรู้ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) อย่าง
ชัดเจน ท่าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกาะหมากเกิดแรงจูงใจ เช่น การลดต้นทุนจากการใช้ผักปลอดสารที่ 
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ผลิตเองในสถานประกอบการ และการเปิดให้เช่ารถจักรยานแทนการใช้รถยนต์เพ่ือโดยสารภายใน
เกาะ แล้วน่าไปปฏิบัติจนประสบความส่าเร็จ  
  2.  การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) ในพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และรัฐบาล
ประเทศเยอรมนีที่ให้ความส่าคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นไปที่การลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ได้น่าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับพ้ืนที่เกาะหมาก โดยการลงไป
ให้ความรู้ในพ้ืนที่ การน่าประชาชนของเกาะหมากไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่เกิดความเสื่อมโทรมจาก
การจัดการท่องเที่ยวที่ไม่มีการวางแผนงานอนุรักษ์ ท่าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความกลัวสูญเสีย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ล้่าค่าของตน จนเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อกันเป็นล่าดับขั้นจาก
ผู้ประกอบการหนึ่งสู่อีกแห่งหนึ่ง แล้วส่งต่อยอดองค์ความรู้ไปยังประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เกาะหมาก 
  3.  ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เริ่มต้นจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) รับนโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กระบวนทัศน์ที่ส่าคัญ คือ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่่า และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาศัย
ความร่วมมือจาก 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ภาครัฐ สถานประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ ผ่าน
การประสานงานจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) (อพท.) ที่ถือเป็นแกนกลางความร่วมมือ คอยประสานความร่วมมือไปยังสถานศึกษา และ
องค์กรต่างประเทศ เช่น GIZ การประสานความร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นกุญแจแห่งความส่าเร็จด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

 3.  ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้สรุปประเด็นต่างๆ ที่ส่าคัญในการวิจัย ดังนี้ 
  1.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานประกอบการที่น่าเอาแนวคิดการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ในองค์กร พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจในสถานที่พักแรมหรือร้านอาหารที่มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ โดยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่สถานที่พักจัดให้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นการ
ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน สภาพแวดล้อมของสถานที่พักแรมมีความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ 
ความพึงพอใจการบริการของพนักงานของสถานที่พักแรมที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก ระยะห่างระหว่างตัว 
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อาคารมีความเหมาะสม เป็นส่วนตัว การออกแบบภายในและภายนอกอาคารความทีมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่พัก และสถานประกอบการมีการจัดท่าเอกสารประชาสัมพันธ์/แนะน่า
สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะ ตามล่าดับ 
  2.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยอยู่ในระดับมาก และประเด็นอ่ืนๆ โดยเรียงล่าดับดังนี้ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจะเลือกเข้าพักแรมในที่พักที่มีการจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจหลักของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว การมีส่วน
ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยกับการที่สถานที่พักแรมใช้การ
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การใช้ Key Tags และสุดท้าย
นักท่องเที่ยวมีความพร้อมที่จะท่าตามหลักการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
การอภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย มีประเด็นที่ส่าคัญที่น่ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  การน่าเอานโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่เกาะ
หมาก จังหวัดตราด 
  การจัดท่านโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะหมาก 
จังหวัดตราดนั้น นโยบายต่างๆ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่าคัญซึ่งจ่าเป็นจะต้องค่านึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะ
ตามมา ในด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่าคัญ โดยเฉพาะภาคประชาชนเพราะถือได้ว่า 
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการน่าเอานโยบายต่างๆ มาใช้ ทั้งนี้กระบวนการการสร้างแรงกระตุ้นหรือ
การสร้างแรงจูงใจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส่าคัญเพราะจะท่าให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ในกรณีของพ้ืนที่เกาะหมากนั้นได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกันหรือได้มีส่วนร่วมให้การอนุรักษ์สถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิด
ขอตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) ที่ว่า การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมกัน
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบต่อประชาชนเอง และต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่า
มนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2547) ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 1. กลไกของรัฐทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติต้องมีช่องทางที่เอ้ืออ่านวย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 2. เจ้าหน้าที่
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ของรัฐที่ท่างานร่วมกับประชาชนต้องมีความเข้าใจในกระบวนการท่างานแบบมีส่วนร่วม 3. เจ้าหน้าที่
ต้องมีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละที่จะท่างานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 4. มีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 5. ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเริ่มกิจกรรมด้วย
ตนเอง และ 6. ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เช่น ข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิทยาการ และอุปกรณ์ที่
จ่าเป็น 
  ภายหลังจากที่ได้มีการน่าเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) แล้วจึงได้มีการชักชวนให้ผู้ที่
สนใจเข้ามาร่วมรณรงค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเป็นอย่างมากทั้งภาคประชาชน ละผู้ประกอบการที่
อยู่บนเกาะที่พร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ สืบพงศ์ หงส์ภักดี และนภาพร หงส์พักดี  (2550) ที่ได้ศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดท่าแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้่ามูล และ
แม่น้่าสาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนยังต้องพัฒนาศักยภาพด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องจากบางส่วนไม่เห็นความส่าคัญเพราะเข้าใจว่า ตนเองไม่ได้รับประโยชน์
จากแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็นเพราะขนาดของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราดนั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่
ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จึงท่าให้ง่ายต่อการสื่อสาร      
ท่าความเข้าใจ และที่ส่าคัญนโยบายที่ทางองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดท่านั้นเป็นแผนงานที่เกิดจาก
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่รวมไปถึงผู้ประกอบการที่มีส่วนในการตัดสินใจ 
ในการด่าเนินนโยบายต่างๆเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเกาะหมาก จังหวัดตราดด้วย 
ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980: 8) ที่ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
ประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ การด่าเนินการตัดสินใจ ก่าหนดนโยบายจากความต้องการ และการ
ตัดสินใจปฏิบัติการ อาจจะเป็นการตัดสินใจในช่วงระยะเวลาเริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรม 
หรือการตั ดสิ น ใจ ในช่ ว งการด่ า เนิ นกิ จกรรม  2. การมี ส่ วน ร่ วม ในการด่ า เนิ นกิ จกรรม 
(Implementation) ซึ่งเป็นไปในรูปของการเข้ามาร่วมโครงการโดยให้การสนับสนุนด้านการบริหาร 
การประสานความร่วมมือ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติด้วยแรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุนทรัพยากร
อ่ืนๆ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) เป็นการร่วมกันที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น 
หรือการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) เป็นการร่วมกันควบคุม ตรวจสอบผลของการด่าเนินงานตลอดจนเข้าไปแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
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 2.  ด้านการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
  ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคประชาชน สถานประกอบการ และนักท่องเที่ยวที่ต่างเล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งน่าโดยหน่วยงานภาครัฐที่ถือได้ว่าเป็นแกนหลักส่าคัญในการน่าเอา 
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมมาปรับใช้อย่างเป็นระบบจึงท่าให้ประสบความส่าเร็จในการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มนัส สุวรรณ และคณะ 
(2541) ที่ว่า การจัดการการท่องเที่ยวหมายถึง การกระท่าอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ 
ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านี้ยังจ่าเป็นต้องค่านึงถึงสภาพที่แท้จริงรวมทั้งข้อจ่ากัดต่างๆ 
ของสังคมและสภาพแวดล้อม แผนปฏิบัติการที่ดีต้องค่านึงถึงกรอบความคิดที่ได้ก่าหนดไว้ มิฉะนั้น
แล้วการจัดการการท่องเที่ยวจะด่าเนินไปอย่างไร้ทิศทาง และประสบความล้มเหลว ซึ่ง ชูสิทธิ์ ชูชาติ 
(2544) ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมขอบข่ายของการท่องเที่ยวแบบอ่ืนๆ หลายรูปแบบ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมุ่งพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนจะประสบผลส่าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักท่องเที่ยว ชุมชนในท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ในส่วนของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้น จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า เป็นลักษณะการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เน้นไปยังเรื่องของการค่านึงถึงปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องมาจากกระบวนการใช้พลังงานและยังครอบคลุม  
ไปถึงปริมาณการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยจะวิเคราะห์ถึงรูปแบบของกิจกรรมหรือการกระท่า
ใดๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกิจกรรมจนถึงสิ้นสุดของกิจกรรมนั้น ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการใช้พลังงาน
ซึ่งเป็นสาเหตุของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Liu Min (2011) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) นั้นเป็น
รูปแบบของการท่องเที่ยวใหม่ ที่มีลักษณะหรือรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค่าถึงถึงทุกๆ 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ส่งผลถึงสภาพแวดล้อม และ
ความสมบูรณ์ภายใต้สภาพพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด จากการศึกษา
พบว่า สถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมกับแนวทางของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) นั้นมีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากสามารถลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ได้เป็นอย่างดีในแต่ละเดือนแล้วยังเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในบริเวณนั้นซึ่งเป็น
หัวใจส่าคัญของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์อีกด้วย และยังเป็นการสื่อสารเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มี
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ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นว่าสถานประกอบการที่เข้าร่วมได้มีการน่าเอาแนว
ทางการอนุรักษ์มาปรับใช้อย่างจริงจังเกิดความรู้สึกอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถาน
ประกอบการนั้น และด้วยจากการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจ่านวน 400 คน  
ที่มีต่อสถานประกอบการที่พักและร้านอาหารที่ได้น่าเอาแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) มาปรับใช้ภายในสถานประกอบการ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสถานที่พักแรมหรือสถานประกอบการร้านอาหารที่มีความสะอาด มีกิจกรรมต่างๆ ที่สถาน
ประกอบการจัดให้โดยที่เป็นกิจกรรมที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นการส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน 
ด้านการออกแบบของสถานประกอบการที่มีความเข้ากันกับธรรมชาติโดยรอบ  การบริการของ
พนักงาน การออกแบบที่มีระยะห่างของตัวอาคารที่เหมาะสมและมีความเป็นส่วนตัว การออกแบบ  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามล่าดับ โดยทั้งหมดอยู่ในระดับมาก แต่ในประเด็นของการจัดท่าสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ภายในสถานประกอบการนั้นนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดย
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะหมากนั้นมีความสนใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จากการศึกษา และสอบถามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่มีความพร้อมและต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมกับการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางพักแรมหรือใช้บริการยังสถานประกอบการที่อยู่บนเกาะ ได้เกิด
การรับรู้ถึงแนวทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ซึ่งเป็นวิธีการหรือ
แนวทางที่สามารถปฏิบัติตามได้จึงเกิดความสนใจที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีสถาน
ประกอบการและประชาชนที่อยู่บนเกาะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพ่ือที่ตนสามารถน่าเอาไปปรับใช้
ยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้  
 3.  ประเด็นของปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่สามารถส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของพ้ืนที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
  จากการสังเกต และสอบถามถึงความคิดเห็นขอนั กวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก พบว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องของการสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เพ่ิงเดินทางมายังเกาะหมากเป็นครั้งแรก และผู้ใช้
แรงงานที่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) 
ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นยังคงมองว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ และมักจะเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนได้ง่าย แต่เมื่อได้รับการอธิบายถึงแนวทางวิธีการที่ถูกต้องและสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักท่องเที่ยวแล้ว ส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจพร้อมที่จะปฏิบัติตามและจะน่าไปปรับใช้ในชีวิตประจ่าวัน 
และเมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรู้นั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า 
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(Low Carbon Tourism) ที่ยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในส่วนของผู้ใช้แรงงานที่เป็นชาวต่างชาตินั้นที่ส่วนใหญ่มีระดับของความเข้าใจ     
ในภาษาไทยอยู่ในระดับที่ต่่า จึงท่าให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่สถานประกอบการต่างๆ  
ได้ตั้งเอาไว้ และจากการสอบถามสถานประกอบการที่มีผู้ใช้แรงงานเป็นชาวต่างชาติ พบว่า ได้มีการ
แนะน่าหรือมีการสอนถึงวิธีการปฏิบัติให้แก่ผู้ ใช้แรงงานที่ เป็นชาวต่างชาติโดยมีผลตอบแท น          
ในรูปแบบของตัวเงินมาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวแรงจูงใจของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 7) ที่ว่า การสร้างแรงจูงใจนั้นเป็นวิธีการชักน่าพฤติกรรมของบุคคลให้
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ความต้องการของมนุษย์ สิ่งจูงใจจะเกิดขึ้นได้จากภายในและภายนอนตัว
บุคคล จะเห็นได้ว่าการจูงใจเป็นการกระตุ้นหรือการสร้างสิ่งเร้า เพ่ือช่วยให้เกิดการกระท่าต่างๆ 
ส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเป็นภาวะกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความขยันมีความกระตือรือร้นที่จะอุทิศ
เวลา แรงการ แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความส่านึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ควบคู่ไปด้วย เป็นความเต็มใจที่จะใช้พลังภายในของผู้ที่ปฏิบัติงานจนประสบความส่าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยที่เป็นประโยชน์ ในการด่าเนินงานดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ด้านนโยบายยังคงต้องการและควรได้รับการสนับสนุน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) อย่างจริงจัง และมี
ความชัดเจนกว่านี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมาก จังหวัดตราด ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการผลักดันจากภาครัฐในการน่าเอารูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่่า (Low 
Carbon Tourism) ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ อ่ืนๆ หรือที่บริบทที่ใกล้เคียงกันที่ก่าลังประสบกับปัญหา
เกี่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวที่ก่าลังเสื่อมโทรม 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์รูปแบบการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Tourism) ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ และยังเป็นการชี้แจงให้
นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มีการน่าเอารูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ 
 4. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนโดยให้ประชาชนที่มี
ความสนใจด้านการเกษตรสามารถปลูกและจ่าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดจากสารพิษ
จ่าหน่ายยังสถานประกอบการที่สนใจได้ซื้อในราคาที่มีการควบคุมเหมาะสม เพ่ือเป็นการลดต้นทุน
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ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการขนส่งสินค้า และยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพ
เสริมระหว่างนอกฤดูเก็บเก่ียวหรือในช่วงเวลาที่ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้่าได้ของชาวประมง 
 5. รัฐบาลควรมีนโยบายเกี่ยวกับการอบรมแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เป็นคนไทยหรือ
แรงงานที่เป็นชาวต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพยังสถานประกอบการที่รณรงค์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
อนุรักษ์เสียก่อนที่จะมีการส่งแรงงานเหล่านั้นไปยังพ้ืนที่หรือสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
 6. ควรมีการออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น โดย
ออกเป็นกฎหมายควบคุมกิจกรรมต่างๆ ทางทะเล และทางบก ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว เช่น ควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะไปด่าน้่า การควบคุมปริมาณของเรือเร็วหรือเจ็ทสกี 
เป็นต้น 
 7. ภาครัฐควรเข้ามาดูแลเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะของเสียที่ไม่สามารถย่อยสลายได้
หรือขยะที่ไม่สามารถแปรรูปได้ ให้สามารถจัดการท่าลายหรือย่อยสลายได้ภายในพ้ืนที่เกาะหมากเอง 
เช่น การสร้างโรงก่าจัดขยะแบบครบวงจร เพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานน้่ามันในการขนย้ายไป
ท่าลายยังตัวจังหวัดตราดซึ่งมีระยะทางที่ไกลจากตัวเกาะหมาก 
 8. ควรมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการน่าเอารูปแบบการอนุรักษ์แบบคาร์บอนต่่า 
(Low Carbon Tourism) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ พ้ืนที่ของประเทศไทย นอกจากจะเป็น
การลดปริมาณการใช้พลังงานแล้วยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้วยังเป็นการสนับสนุน
ภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
 
ข้อเนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต่อยอดมาจากการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 3.  ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่ในบางพ้ืนที่ไม่สามารถน่าเอาแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) มาปรับใช้ได้หรือไม่ประสบผลส่าเร็จ 
 4.  ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) ของพ้ืนที่ เกาะหมากหรือพ้ืนที่
เชื่อมโยง  



 
 

120 

 
 



 
 

157 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นายนิคมศม อักษรประดิษฐ์ 
ที่อยู่  9/2 หมู่ 1 ต าบลบึงรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2550 Bachelor of Business: International Hotel and Resort  
   Management  Le Cordon Bleu alliance with The  
   University of South Australia 
 พ.ศ.2556 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา            
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรการผู้จัดการบริษัท สปาร์คกลิ้งมูน จ ากัด 
  9/2 ม.1 ต าบล บึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
 
  
 
 
 



 
 

120 

เอกสารอ้างอิง 
 

ภาษาไทย 
The DPA/ROCHE CONSORTIUM. (2539). “ข้อเสนอกรอบแนวทาง (frame work) การ 
 วางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบผสมสานในระดับจังหวัด  
 และกลุ่มจังหวัด.” กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนปลัด กระทรวงมหำดไทย,  
กนกวรรณ แก้วอุไทย. (2555). “กำรจดักำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนแบบเน้น 
 ประสบกำรณ์.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำอุทยำน นันทนำกำร 
 และกำรท่องเที่ยว. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
เกรียงไกร จิรจีรังชัย. (2549). “รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้เพ่ือ 
 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเทือกเขำพระ-เขำสูง อ ำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์.”  
 วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ.  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์. 
เกษม จันทร์แก้ว. (2530). วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : อักษรสยำมกำรพิมพ์ 
โกวิทย์ พวงงำม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : บพิธกำรพิมพ์.  
___________.  (2550). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
 ตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก็อบปี้.  
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2526). การบริหารการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  
ชลธิชำ ดิษฐเกสร. (2553). “กำรมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
 เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษำ: ตลำดดอนหวำย จังหวัดนครปฐม.” วิทยำนิพนธ์ 
 ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน. บัณฑิตวิทยำลัย  
 มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  
ชูสิทธิ์ ชูชำติ และคณะ. (2544). โครงการวิจัยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่น  าวาง.  
 เชียงใหม่ : ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำนักงำนภำค.  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
ธรรศพงศ์ โสภนพันธำนนท์. (2554). “ปัจจัยที่มีผลต่อตัวแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร 
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำมแนวล ำคลองแสนแสบ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร.” วิทยำนิพนธ์ 
 ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน.  
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  
 
 



 
 

121 

ธีรศำนติ์ ธรรมโชติ. (2551). “ระดับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และอัตรำกำรระบำยอำกำศในห้อง 
 บรรยำยของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.” ปริญญำนิพนธ์ (วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ  
 วิศวกรรมชนบท). มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. 
นลินรัตน์ ถำวรเลิศรัตน์. (2551). “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับทัศนคติและ 
 พฤติกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำนิเทศศำสตร  
 มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรโฆษณำ. บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ปรำรถนำ สถิตวิภำวี และคณะ. (2556). โครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพื นที่ 
 และทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน. กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน 
 เลขำธิกำรวุฒิสภำ. 
ปรีชำ จันทร์ศิริตำนนท์. (2550). ยุทธศาสตร์การจัดการพื นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย. กรมอุทยำน 
 แห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม.  
ปรีชำ มณีรัตน์. (2538). การศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของชุมชนบนพื นที่สูง: กรณีศึกษา 
 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ความเชื่อของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านร่มเกล้า  
 อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน.  
มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด และคณะ. (2547). คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สถำบันวิจัยสังคม, เชียงใหม่:  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  
มูลนิธิปริญญำโทนักบริหำรรัฐกิจ. (2546). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ :  
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2534). การพัฒนาชุมชน: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บำงกอกบล็อก.  
รำณี อิสิชัยกุล. (2557). การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง. นนทบุรี: ส ำนักพิมพ์  
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.  
วรรณำ ศิลปอำชำ และชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2558). เอกสำรประกอบกำรสอนเรื่อง การจัดการ 
 ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน. เข้ำถึงเมื่อ 16 ตุลำคม. เข้ำถึงได้จำก  
 http://mgmtsci.stou.ac.th/2012-08-20/โครงกำรที่%203/กำรจัดกำรทรัพยำกร  
                   ท่องเที่ยว8%20ส.ค.55.pdf 
วศิน อิงคพัฒนำกุล. (2548). การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม. พิมพ์ 
 ครั้งที่ 2. นครปฐม : โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยศิลปำกร.  
วิชัย เทียนน้อย. (2546). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์อักษรวัฒนำ.  
 
 

http://mgmtsci.stou.ac.th/2012-08-20/โครงการที่%203/การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว8%20ส.ค.55.pdf
http://mgmtsci.stou.ac.th/2012-08-20/โครงการที่%203/การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว8%20ส.ค.55.pdf


 
 

122 

วีระชัย เอตะนำม. (2552). “กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษำกำร 
 อนุรักษ์ป่ำชุมชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  
 สำขำรัฐศำสตร์. บัณฑิตวิยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง. 
ศักดิ์ชัย เสนำพรหม. (2548). “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกท่องเที่ยวเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของ 
 นักท่องเที่ยวชำวไทย.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 
 นันทนำกำร. บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนำพำณิช.  
ศุภร เสรีรัตน์. (2545). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส  
 จ ำกัด.  
สนธิ คชวัฒน์ และคณะ. (2549). แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ 
 สิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ส ำนัก 
 วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
 สิ่งแวดล้อม.  
สมศักดิ์ สมบูรณ์. (2546). “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชนในกำร 
 ด ำเนินงำนพัฒนำสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทำง 
 วิชำกำรพัฒนำชุมชนเขตท่ี 7.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ 
 สังคมศำตร์เพื่อกำรพัฒนำ. บัณฑิตวิทยำลัย สถำบันรำชภัฏนครปฐม.     
สำธิต ภิรมย์ไชย. (2543). คู่มือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานใน 
 พื นที่ระดับต าบล. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย. กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์ 
 เสมำธรรม.  
สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน. (2554). ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม. เข้ำถึงเมื่อ 19 ตุลำคม. เข้ำถึงได้จำก http://kanchanapisek.or.th 
สืบพงศ์ หงส์ภักดี. (2554). กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนของแหล่ง 
 ท่องเที่ยวริมแม่น้ ำมูลและแม่น้ ำสำขำ ในจังหวัดอุบลรำชธำนี : ศึกษำกรณี หำดพัทยำ
น้อย อ ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 6, 1 : 56-70.     
สุธำทิพย์ เข็มน้อย. (2554). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  
 กรณีศึกษำ : ตลำดบำงหลวง อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม.” วิทยำนิพนธ์ 
 ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน.  
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 
สุรัสวดี รำชกุลชัย. (2545). หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : วัฒนำพำนิชกำรพิมพ์.  
 



 
 

123 

สุวิทย์ วรรณศรี และวัชรำ วรรณศรี. (2553). รายงานการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา ลุ่มน  าป่าสัก 
 ตอนบน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์. 
เสำวภำ สุขทิพย์. (2545). “กำรพัฒนำกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำร 
 สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน : กรณีศึกษำโรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมรำช.” 
 วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ.  
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร. 
โสภำรัตน์ จำรุสมบัติ. (2551). นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: โครงกำรต ำรำและ 
 สิ่งพิมพ์, คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  
องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) และองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพ่ือ 
 กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (อพท.). (มปป.). (2555). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบ 
 คาร์บอนต่ าในประเทศไทย. โครงกำรกำรท่องเที่ยวและกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศ. 
องค์กำรกำรท่องเที่ยวโลก. (2553). การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงแรมไทย. ฝ่ำยให้ 
 ค ำปรึกษำเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยกำรท่องเที่ยวและทำงชีวภำพส ำหรับประเทศที่ได้รับ 
 ผลกระทบจำกคลื่นสึนำมิ ภำยใต้โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในคอเขำ  
 (PEEK). 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน). (2555). 
เอกสารชุด ความรู้ เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการที่พักให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 
__________. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าในประเทศไทย.  
 เข้ำถึงเมื่อ 16มีนำคม 2559. เข้ำถึงได้จำก http://www.dasta.or.th/attachments 
 /article/475/1725-1835-0.pdf 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ เพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน). การท่องเที่ยว 
 เชิงสร้างสรรค์. เข้ำถึงเมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2559. เข้ำถึงได้จำก  
 http://www.dasta.or.th/creativetourism/th/creativetourism/531.html 
อนุรักษ์ ปัญญำนุวัตน์. (2539). รายงานการวิจัยการประเมินโครงการปกป้องป่าไม้เมืองไทย  
 เพื่อเร่งรัดฟื้นฟูต้นน  าล าธารในส่วนของกรมป่าไม้. เชียงใหม่: มหำวิทยำลัยเชียงใหม่.  
เอกชัย บุญยำทิษฐำน. (2553). คู่มือวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเชีย 
 เพรส (1998).  
 
 
 

http://www.dasta.or.th/


 
 

124 

ภาษาอังกฤษ 
Chiesa and other. (2009). Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector. World  
 Economic Forum.    
Cohen and Uphoff. (1980). Participation’s Place in Rural Development : Seeking  
 Clarify Through Specificity. World Development. 
Franklyn Lisk. (1985). Popular participation in planning for basic needs : concepts,  
 methods and practices. Hants, Gower. 
Frederick, W.C.., Davis, K. and Post, J.E. (1988). Business and Society : Corporate  
 Strategy. Public Policy, Ethic. 6th Edition, McGraw-Hill. New York. 
Howard John A. and Sheth Jagdish N. (1969). The Theory of Buyer Behavior. John  
 Wiley & Sons, Inc. New York.  
Liu Min. (2011). Study on Low-carbon Tourism Development of Changdao Island  
 n Low-carbon Economy. Accessed June 20. Available from  
 http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201112/2011jscx0a15 
 .pdf 
Rogers Anthea and Slinn Judy. (1993). Tourism : Management of Facilities. Longman  
 Group UK. Singapore. 
Swarbrooke J. (1998). Sustainable Tourism Management. CABI. New York. 
Wheelen, T.L. and Hunger, J.D. (1995). Strategic Management and Business Policy.  
 5th Edition, Reading : Addison-Wesley. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

127 

แนวค าถาม (interview guide) 
กลุ่มที่ 1 : นักวิชาการจากองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน) 
 

  ใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงกำรสัมภำษณ์ผู้ ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับ
ประวัติควำมเป็นมำขององค์กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) กำร
คัดสรรค์พ้ืนที่ต้นแบบ กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน สิ่งที่ได้รับจำกกำรพัฒนำพ้ืนที่และผลสะท้อน
กลับ ปัจจัยที่สนับสนุนควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรและประชำชนในพ้ืนที่ ผลส ำเร็จในกำรพัฒนำ
พ้ืนที่พิเศษอย่ำงยั่งยืน แนวทำงกำรสืบทอดวิธีกำรด ำเนินงำนสู่พ้ืนที่ ที่มีบริบทใกล้เคียง และปัญหำ
และอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำร ในพ้ืนที่เกำะหมำก อ ำเภอเกำะช้ำง จังหวัดตรำด 
******************************************************************************************* 

แนวค าถาม ข้อค าถาม 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำม
เป็นมำของ อพท. 

 

- ควำมเป็นมำของ อพท. 
- วัตถุประสงค์ของ อพท. 
- จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (Low Carbon Tourism) 
- ทำง อพท. ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนไหนบ้ำง 

2. ข้อมูลเกี่ยวเกณฑ์ในกำรคัด
สรรค์พ้ืนที่ต้นแบบเพื่อน ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน 

- ท่ำนมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรเลือกพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นพ้ืนที่

พิเศษ 
- เหตุใดจึงเลือกพ้ืนที่เกำะหมำกเป็นพ้ืนที่ในกำรริเริ่มโครงกำรกำร
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon tourism เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้สู่ชุมชนมี ลักษณะ 
และวิธีกำรอย่ำงไร 

- ท่ำนมีรูปแบบอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวแบบลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือให้
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้น ำในชุมชน 
- ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้นมีประเด็นใดบ้ำงที่ทำง 
อพท. ให้ควำมส ำคัญมำกที่สุด เพ่ือให้ผู้น ำชุมชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงำน
เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
- ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นั้นทำง อพท. ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
ประชำชนในกลุ่มไหนเป็นพิเศษ อย่ำงไร  
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แนวค าถาม ข้อค าถาม 
 - ในกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวแบบ Low 

Carbon Tourism ระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็กและเยำวชน มีควำม
แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 
- หลังจำกท่ี อพท. ได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบกำร
ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism แก่ประชำชนในท้องที่แล้ว
นั้น ได้ผลลัพธ์กลับมำอย่ำงไร 
- ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมสนใจในรูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบ Low 
Carbon มำกน้อยเพียงใด 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
พัฒนำพื้นที่พิเศษและผล
สะท้อนกลับ 

- ท่ำนคิดว่ำใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษบ้ำง 
อย่ำงไร 
- ท่ำนสำมำรถประเมินผลสะท้อนของกำรพัฒนำพ้ืนที่เศษ อย่ำงไร 
- หำกท่ำนประสบกับผลสะท้อนกลับที่เป็นด้ำนลบ ท่ำนมีวิธีในกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข อย่ำงไร 
- นอกเหนือจำกคนในพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์แล้ว นักท่องเที่ยว
สำมำรถที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำด้วยหรือไม่ อย่ำงไร 

5. ปัจจัยที่สนับสนุนควำมพึง
พอใจของผู้ประกอบกำรและ
ประชำชนในพื้นท่ี 

- ท่ำนคิดว่ำมีปัจจัยอะไรบ้ำงที่ส่งเสริมควำมพึงพอใจของ
ผู้ประกอบกำรและประชำชนในพื้นที่ 
- ท่ำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกำร และประชำชนใน
พ้ืนที่ 
- ท่ำนคิดว่ำปัจจัยใดส ำคัญที่สุดต่อกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ผู้ประกอบกำร เหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไรกับนักท่องเที่ยว 

6. ผลส ำเร็จในกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษอย่ำงยั่งยืน 

- ท่ำนคิดว่ำมีสำเหตุอะไรบ้ำงที่ท ำให้เกิดผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนใน
กำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon 
- ท่ำนคิดว่ำกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon นั้นจะเป็นรูปแบบ
ของกำรท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมต่อไปในอนำคตหรือไม่ อย่ำงไร 
- ในมุมมองของท่ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนต้องมีองค์ประกอบ
ประกอบใดบ้ำง 
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แนวค าถาม ข้อค าถาม 
7. แนวทำงกำรสืบทอดวิธีกำร
ด ำเนินงำนสู่พ้ืนที่ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงเป็นอย่ำงไร 

- ท่ำนคิดว่ำกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon นั้นสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ยังพ้ืนที่อ่ืนได้หรือไม่ อย่ำงไร 
- ท่ำนมีควำมคำดหวังอย่ำงไรต่อกำรน ำแนวทำงกำรท่องเที่ยวแบบ 
Low Carbon ไปปรับใช้ในพื้นที่ใกล้เคียง 
- ท่ำนมีวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรท่องเที่ยวแบบ 
Low Carbon สู่คนรุ่นหลัง อย่ำงไร 
- ในมุมมองของท่ำนกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon บนพื้นที่
เกำะหมำกซึ่งมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์เป็นเกำะกลำงทะเลนั้น
สำมำรถน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบเดียวกันนี้ ไปปรับใช้กับ
สถำนที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ บนพื้นที่ชำยฝั่งได้หรือไม่ อย่ำงไร 
- ท่ำนอยำกฝำกข้อคิดหรือควำมคิดเห็นใดบ้ำง ให้กับนักท่องเที่ยว
หรือประชำชนทั่วไปทั้งท่ีทรำบและไม่ทรำบเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon  

8. ปัญหำและอุปสรรคในกำร
บริหำรจัดกำรมีอะไรบ้ำง 
รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ปัญหำ และอุปสรรค์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบ Low 
Carbon มีอะไรบ้ำง แล้วท่ำนมีวิธีอย่ำงไรในกำรแก้ไขปัญหำนั้น 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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แนวค าถาม (Interview guide) 
กลุ่มที ่2 : ผู้ประกอบการที่ให้บริการโรงแรมรีสอร์ท และภัตตาคารร้านอาหาร  

ในพื้นที่หมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด 
 
 ใช้ส าหรับเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลของสถานประกอบการในพื้นที่
ด า เนิ นการวิจั ย เกี่ ยวกับความสนใจในการเข้ าร่วมโครงการลดการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
รูปแบบการบริหารจัดการที่น ามาปรับใช้สถานประกอบการ และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการน า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ภายในสถาน
ประกอบการ ในพื้นที่ที่ท าการวิจัย รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วม
โครงการ 
*************************************************************************** 
 1.  ท่ำนรู้จักกำรท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ได้จำกที่ไหน อย่ำงไร 

 2.  ภำยในสถำนประกอบกำรของท่ำน มีกำรจัดกำรด้ำน Low Carbon ด้ำนใดบ้ำง 

 3.  ท่ำนคิดว่ำกำรจัดกำรด้ำน Low Carbon ภำยในสถำนประกอบกำรของท่ำนประสบ

ผลส ำเร็จแค่ไหน อย่ำงไร 

 4.  ท่ำนคิดว่ำกำรจัดกำรด้ำน Low Carbon ของท่ำนมีควำมคุ้มค่ำหรือไม่ อย่ำงไร เมื่อ

เปรียบเทียบกับก่อนที่จะเข้ำร่วมโครงกำร Low Carbon 

 5.  ในอนำคตหำกท่ำนมีโอกำสขยำยกิจกำรสถำนประกอบกำรของท่ำน ท่ำนจะยังคงน ำ

แนวคิดหรือแนวบริหำรจัดกำรแบบ Low Carbon มำใช้ต่อไปหรือไม่ อย่ำงไร และด้ำนใดบ้ำง 

 6.  นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำพักยังสถำนประกอบกำรของท่ำน มีผลตอบรับอย่ำงไรจำก

กำรที่สถำนประกอบกำรของท่ำนได้ใช้นโยบำยกำรจัดกำรแบบ Low Carbon 

 7.  ท่ำนคิดว่ำท่ำนจะแนะน ำให้สถำนประกอบกำรอ่ืนๆ หันมำใช้รูปแบบกำรจัดกำร

แบบ Low Carbon หรือไม่ อย่ำงไร 

 8.  ท่ำนจะใช้รูปแบบกำรจัดกำรแบบ Low Carbon กับสถำนประกอบกำรของท่ำน

ต่อไปในระยะยำวหรือไม่ และจะพัฒนำในด้ำนใดต่อไปในอนำคต 

 9.  ปัญหำ และอุปสรรค์ในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ของท่ำนมีอะไรบ้ำง 

          10. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่
เกาะหมาก อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อให้ทราบถึงผลของระดับความพึงพอใจรูปแบบของ
การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน (Low Carbon Tourism) 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความรู้สึก โดยมีการอธิบาย
ให้เข้าใจความหมายของค าว่า Low Carbon Tourism ก่อน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพ่ือท าให้
ข้อมูลที่ได้มาสามารถน าไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงมากที่สุด โดยผลการศึกษาที่ได้รับจะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Low carbon Tourism เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่เกาะหมาก  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 
   ชาย      หญิง 
2. อายุ 
   18 – 25 ปี     26 – 40 ปี 
   41 – 55 ปี     55 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
   ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า   สูงกว่าปริญญาโท 
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4. อาชีพ 
   แม่บ้าน/พ่อบ้าน    นักเรียน/นักศึกษา 
   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย    รับจ้าง/บริษัทเอกชน 
   ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   อ่ืนๆ ระบุ................................. 
5. สถานภาพ 
   โสด      สมรส 
   อ่ืนๆ ระบุ................................. 
6. รายได้ต่อเดือนของท่าน 
   ต่ ากว่า 10,000 บาท    10,001 – 15,000 บาท 
  15,001 – 20,000 บาท   20,001 – 25,000 บาท 
   25,001 – 30,000 บาท   30,001 บาทข้ึนไป 
7. จ านวนผู้ที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวกับท่าน ในครั้งนี้ 
   1 คน     2 - 3 คน 
   4 – 5 คน     มากกว่า 6 คน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่ 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบที่ตรงกับความเห็นของท่าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจต่างๆ ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะหมาก จังหวัดตราด โดยมีการให้
ความหมายของค าตอบ ดังนี้ 

 
5 = มากที่สุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง 
2 = น้อย   1 = น้อยท่ีสุด  

รายละเอียด 5 4 3 2 1 
ด้านการเดินทาง      
ความสะดวกสบายในการเดินทางมาเกาะหมาก      
สามารถเลือกรูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวได้      
ค่าใช้จ่ายเดินทางข้ามมายังเกาะหมากมีความสมเหตุสมผล      
ระบบขนหส่ง/การคมนาคม/การเดินทาง ภายในเกาะหมาก      
ความปลอดภัยในการเดินทางบนเกาะหมาก      
ความพึงพอใจโดยรวมด้านการเดินทาง      
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รายละเอียด 5 4 3 2 1 
ด้านสถานที่พัก      
สถานที่พักแรมมีความเพียงพอต่อความต้องการ      
สถานที่พักแรมมีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ      
การบริการ/การต้อนรับขับสู้ ของพนักงาน      
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสถานที่พักแรม      
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่พักแรมมีธรรมชาติที่สมบูรณ์      
ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก      
กิจกรรมที่สถานที่พักจัดให้มีความเหมาะสม      
มีการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์/แนะน า สถานที่ท่องเที่ยวบน
เกาะหมาก 

     

โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อสถานที่พักแรม      
การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน (Low Carbon Tourism)      
ท่านมีความเข้าใจหลักการของการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน      
ท่านเห็นด้วยกับการที่โรงแรมใช้การจัดการแบบโลว์คาร์บอน      
ท่านมีการความร่วมมือในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

     

ท่านเห็นด้วยกับการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนว่ามีความ
เหมาะสม 

     

ท่านจะมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน      
ท่านมีความพร้อมที่จะท าตามหลัการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน      
ในอนาคตหากท่านกลับมายังเกาะหมาก ท่านจะเลือกเข้าพัก
แรม ในโรงแรมที่มีการจัดการแบบโลว์คาร์บอน 

     

ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านโลว์คาร์บอน      
 
ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
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การประมาณค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon 
 

ข้อที่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ต่อสถานที่พักแรม 
1 สถานท่ีพักแรมมีความสะอาด และถูก

สุขลักษณะ 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 การบริการของพนักงานของสถานท่ีพักแรม
ที่ท่านเข้าพัก 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 ความเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมของสถานท่ี
พักแรม เช่น การออกแบบภายในและ

ภายในอาคาร 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีพักแรมมีความ
กลมกลืนเข้ากับธรรมชาต ิ

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5 ระยะห่างระหว่างตัวอาคารมคีวาม
เหมาะสม เป็นส่วนตัว 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 กิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานท่ีพักจัดใหเ้ป็น
กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็น
การส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เช่น 
ภายเรือคายัค เรือใบ ด้าน ้า 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 มีการจัดท้าเอกสารประชาสัมพันธ์/แนะน้า
สถานท่ีท่องเท่ียวบนเกาะหมาก เช่น แผนท่ี
แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ หรือ
แนะน้ากิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 

8 โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อ
สถานท่ีพักแรม 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อที่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ประมาณค่าความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ความพึงพอใจด้านการท่องเท่ียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
9 ท่านมีความเข้าใจหลักการของการท่องเท่ียวท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10 ท่านเห็นด้วยกับการที่โรงแรมใช้การจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์หรือการใช้ Key Tags 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11 ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การช่วย
ประหยดัการใช้น ้า ไฟฟ้า และอื่นๆ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 ท่านจะมีส่วนช่วยประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

13 ท่านมีความพร้อมที่จะท้าตามหลักการ
ท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
การใช้จักรยานในการเดินทางบนเกาะ
หมาก 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

14 ในอนาคตหากท่านกลับมายังเกาะหมาก 
ท่านจะเลือกเขา้พักแรมในโรงแรมที่มีการ
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

+1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

15 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
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แบบบันทึกการสังเกต 
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แนวทางการสังเกต (Observation guide) 
 

 ใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรสังเกตภำคสนำม เกี่ยวกับลักษณะกำรด ำเนินชีวิต และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ ในประเด็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรใช้พลังงำน 
******************************************************************************************* 

กรอบการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
กำรด ำเนินชีวิต / วิถี
ชีวิต 

- ลักษณะของกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน 

- อำชีพ 
- ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
- ลักษณะของครอบครัว 
- ลักษณะของบ้ำนเรือน 
- ขนบธรรมเนียมหรือประเพณี

ท้องถิ่น 
- ควำมเร่งรีบในกำรใช้ชีวิต 
- ลักษณะกำรดูแลต้อนรับ

นักท่องเที่ยว 
- ควำมเอำใจใส่นักท่องเที่ยว 

 

กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในพื้นท่ี 

- กำรร่วมมือกันกระท ำกำรต่ำงๆ 
- ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติกำร

กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ร่วมกัน 
- กำรให้ควำมส ำคักกับกิจกรรมเพ่ือ

ส่วนรวม 

 

กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และกำร
ใช้พลังงำน 

- กำรรักษำควำมสะอำดของสถำนที่
ท่องเที่ยว 

- กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
- กำรใช้พลังงำนของประชำชนบน

เกำะหมำก 
- กำรรู้จักใช้พลังงำนทำงเลือก 
- กำรลดกำรใช้พลังงำน 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ า (Low Carbon Tourism) 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

1 คุณจินตนา สิงหเทพ 
ส านักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
14/1 หมู่ 1 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัด
ตราด 23170 

2 คุณพดุงศักดิ์ สามัญเมือง 
เลขที่ 1 หมู่ 2 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด 23120 

3 คุณธนิศร ดีบุก Energy Park เกาะหมาก จังหวัดตราด 

4 คุณเพชร จันทรังศรี 
1/8-1/9 หมู่ 2 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด 23000 

 
 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผู้ประกอบการ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

5 คุณจักรพรรดิ ตะเวทิกุล 
1 หมู่ 2 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  
จังหวัดตราด 2312 

6 คุณธานินทร์ สุทธิธนกุล 
49 หมู่ 1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด  

7 คุณชาตรี พิริยะภิญโญ 
26/7 หมู่.2 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด 23120 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
ชาวบ้าน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
8 คุณพล ชูใจ หมู่ 1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  

จังหวัดตราด  
9 คุณแสงดาว มาเที่ยง หมู่ 1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  

จังหวัดตราด 
10 คุณดนัย สุวรรณา  หมู่ 2 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด 

 จังหวัดตราด 
11 คุณสมบัติ แสงนาค หมู่ 1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  

จังหวัดตราด 
12 คุณสวัย หอมหวน หมู่ 3 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  

จังหวัดตราด 
13 คุณวินัย แกล้วกล้า หมู่ 1 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  

จังหวัดตราด 
14 คุณประเสริฐ อินล้ า หมู่ 2 ต าบลเกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด  

จังหวัดตราด 
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ภาคผนวก ซ 
รูปบรรยากาศ เกาะหมาก จังหวัดตราด 
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ภาพบรรยากาศที่สวยงานของเกาะหมาก จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 



 
 

155 

 

      
 

                   
 

      
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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ภาพผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาการเกษตรแบบคาร์บอนต่ า 
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