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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนพื้นฐานของ

ทรัพยากรในพื้นท่ีต าบลคลองโคน และประเมินความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ีป่าชายเลนต าบล
คลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาด าเนินการโดยการใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า 3 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักท่องเท่ียว จ านวน 200 คน ผู้ประกอบการท่ีพักนักท่องเท่ียวในท้องถ่ิน จ านวน 9 ราย และชุมชน
ชาวคลองโคน จ านวน 200 ครัวเรือน พร้อมการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองโคน น าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลทางสถิติและประเมินการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยใช้  SWOT และ กรอบ 
DPSIR  ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนคลองโคน  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) มาแบบเช้าไปเย็นกลับ มีเป้าหมาย
มาเพื่อท่องเท่ียวพักผ่อน  รองลงมา คือ มารับประทานอาหาร ช่วงเวลาท่ีมีนักท่องเท่ียวสูงสุด คือ ช่วงวันหยุดเสาร์และ
อาทิตย์ (ร้อยละ 59.5) ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวอยู่ระหว่าง 1,000 - 2,000 บาทต่อคน (ร้อยละ 50.0) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  กลุ่มผู้ประกอบการท่ีพักนักท่องเท่ียวในคลองโคน  พบว่า ประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจโฮมสเตย์และ
ธุรกิจรีสอร์ต โดยท่ีพักในคลองโคน   ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นห้องพักปรับอากาศ (ร้อยละ 77.8) และสามารถเปิดให้
นักท่องเท่ียวเข้าพักได้สูงสุดท่ีประมาณ 1 ถึง 3 คนต่อห้อง (ร้อยละ 55.6)  ซึ่งในท่ีพักนักท่องเท่ียวท้ังหมดมีการจัดเตรียมสิ่ง
อ านวยความสะดวกและมีการจัดกิจกรรมไว้ส าหรับนักท่องเท่ียวมากมาย และกลุ่มชุมชนชาวคลองโคน พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 66.0) ประกอบอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท าให้ชุมชนชาวคลองโคนได้รับประโยชน์
จากการขายสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารทะเล และธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ขณะเดียวกัน การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ส่งผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจต่อชุมชนชาวคลองโคนระดับหนึ่ง และพบว่า 
จุดแข็งของคลองโคนคือทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเยือนในพื้นท่ี  ซึ่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต าบล
คลองโคนอยู่ในช่วงการพัฒนา ตามแนวคิดของวงจรชีวิตแหล่งท่องเท่ียว โดยขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวของ
คลองโคนยังอยู่ในขอบเขตท่ีรองรับการเติบโตของจ านวนนักท่องเท่ียวได้อีกระยะหนึ่ง  แต่ต้องมีการติดตามและประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ต าบลคลองโคนยังไม่ได้มีการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมีการจัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อน ามาใช้ในการติดตามสถานะทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ รวมถึงทางด้านกายภาพ โดยน าค่าเหล่านั้นมาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานสากล  เพื่อบ่งชี้ขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ีป่าชายเลนในต าบลคลองโคน 

  

 
 

 

  



  จ 

บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

57311314 : Major (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 
Keyword : Carrying Capacity, Ecotourism, Mangrove Area, Klong Kone, DPSIR 

MISS PHITWALAN KORNPIPHAT : CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF 
ECOTOURISM IN MANGROVE AREA USING DPSIR METHOD: A CASE STUDY OF KLONG 
KONE, MUANG DISTRICT, SAMUT SONGKRAM PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR KANOKPORN SWANGJANG, Ph.D. 

The objectives of this research are to study behavior and ecotourism resources 
utilization and to assess ecotourism carrying capacity of mangrove area in Klong Kone, Muang 
District, Samut Songkram Province. The study was carried out, using questionnaires for  face-to-
face interview to collect data of three target groups: 200 tourists, 9 local accommodation 
entrepreneurs and 200 local residents, including in-depth interview of local intellectuals and 
officials at Klong Kone administration organization. The data were statistically processed and 
ecotourism carrying capacity was assessed, using SWOT and DPSIR. It was found out that the 
majority of tourists  (80.0 %) take a day trip to Klong Kone for recreation, followed by dining. 
They mostly (59.5%) visit on Saturday and Sunday. 50.0  % of tourists  spend 1,000-2,000 
Baht/head and mainly for food and drinks. Accommodation in Klong Kone are  resort and 
homestay where 77.8 % of rooms were installed with air-conditioners. 55.6% of rooms can be 
occupied by 1-3 visitors.  Accommodation entrepreneurs provide facilities and various tourism 
activities for tourists. Local residents (66.0%) earn their living from fishery and 
aquaculture.  Residents benefit from selling goods and services to tourists especially local 
products, seafood  and business relating to ecotourism whereas they, to some extent, get 
negative economic, social and environmental impacts. It was found out that the strength of Klong 
Kone is natural resources attracting tourists to Klong Kone where its ecotourism establishment is 
in the stage of 'development' with regard to Destination Life Cycle (DLC) concept. Klong Kone still 
accommodates growing tourists, but needs monitoring and assessing carrying capacity of Klong 
Kone continually. For the time being, Klong Kone's scientific database has not been compiled 
periodically and systematically. Therefore, such database should be made and organized for 
monitoring environment and ecosystem statistics, coupled with physical ones in comparison with 
universal standards in order to indicate the carrying capacity of ecotourism of Klong Kone. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กำรท่องเที่ยวประกอบไปด้วยกิจกรรมของบุคคลที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวหรือมำพักค้ำง
แรมในสถำนที่ท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวจึงถือได้ว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่เจริญเติบโตได้อย่ำงรวดเร็วและ
ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวมีควำมส ำคัญมำกในเชิงเศรษฐกิจ โดยกำรท่องเที่ยวส่งเสริมให้
เกิดกำรพัฒนำ กำรให้บริกำรสำธำรณะและสำธำรณูปโภคและช่วยให้เกิดกำรสร้ำงงำนได้ทัง้ในทำงตรงและ
ทำงอ้อม นอกจำกนั้นแล้ว กำรท่องเที่ยวยังมีประโยชนใ์นทำงด้ำนสังคมและท ำให้มีกำรแลกเปลี่ยนทำง
วัฒนธรรม ถึงแม้ว่ำ กำรท่องเที่ยวจะสร้ำงกำรพฒันำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม แต่ขณะเดียวกัน ในช่วง
เวลำต่อมำอำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้ำนลบ และถ้ำในระยะยำวสิ่งแวดล้อมอำจจะถูกท ำลำยลง
ได้  ซึ่งผลกระทบทีเ่กิดจำกกำรท่องเที่ยวที่มีต่อสภำพแวดลอ้มยังคงเป็นปัญหำ โดยในสถำนที่ท่องเที่ยวใน
หลำยๆที่ ได้มีกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนนักท่องเทีย่วจนเกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพืน้ที่ทอ่งเที่ยว 
จนอำจก่อให้เกิดปัญหำในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่เพียงพอ และ
ส่งผลให้เกิดปัญหำควำมแออัด  เนื่องจำกนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวได้เข้ำมำ
ท ำลำยสิ่งแวดลอ้มในพืน้ที่ท่องเที่ยว ซึ่งผลกระทบจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอำจน ำไปสู่
ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1990 ได้เริ่มมี
แนวควำมคิดเกี่ยวกับประเด็นทำงสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกข้ึน จึงท ำให้กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสิ่งที่คนเริ่ม
รู้จักและในประเทศที่ก ำลังพัฒนำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของโลก 
เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำมำรถก่อให้เกิดรำยได้อย่ำงมำกมำย โดยที่สภำวะแวดล้อมในพื้นที่
ท่องเที่ยวนั้นยังคงอยู่และมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด นอกจำกนี้กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำมำรถช่วยจัดกำรและ
แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยว  

ปัจจุบันกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงมุ่งส่งเสริมกำรท่องเที่ยวด้ำนอุปสงค์โดยเน้นกำร
เพิ่มจ ำนวนนักท่องเที่ยวให้เติบโตสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมส ำคัญด้ำนอุปทำนไม่มำก
เท่ำที่ควรโดยเฉพำะประเด็นขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยว นั่นก็คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ โดย World Tourism 
Organization (WTO) (1999) นิยำมขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยว (Tourism Carrying 
Capacity) ว่ำหมำยถึง “จ ำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่เข้ำไปเยี่ยมชมจุดหมำยปลำยทำงหนึ่งๆ ได้ในเวลำ
เดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมทั้งทำงกำยภำพ ทำงเศรษฐกิจ และทำงสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงไม่สร้ำงปัญหำจนท ำให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมไม่พึงพอใจถึงระดับที่รับไม่ได้ ซึ่งเป็น
ระดับควำมทนทำน (Tolerating Level) ของพื้นที่ที่สำมำรถรองรับกิจกรรมของมนุษย์จำกกำรมำเยือน
ของนักท่องเที่ยวโดยไม่ท ำลำยสมดุลในมิติต่ำงๆของพื้นที่ โดยที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อำศัยในพื้นที่
นั้นๆย่อมได้รับผลกระทบทั้งทำงด้ำนบวกและลบจำกกิจกรรมดังกล่ำว แต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้”  
ซึ่ง WTO ช้ีให้เห็นว่ำ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนควรจะได้รับกำรสนับสนุน เพื่อที่จะใช้แหล่ง
ธรรมชำติได้อย่ำงเกิดประโยชน์สงูสดุในแง่ของกำรท่องเที่ยว และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในแง่ของควำมพึง
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พอใจของนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุด  เพรำะฉะนั้น กำรจัดกำรควรต้องมีประสิทธิผลและต้องท ำให้เกิด 
ผลลัพธ์ได้อย่ำงแท้จริง  ซึ่งผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรท่องเที่ยวต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ รวมไปถึงต้องมีมำตรฐำนแก้ไข ป้องกันผลกระทบที่เกิดข้ึนด้วย  
เมื่อเรำต้องกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งธรรมชำติ  กำรวำงแผนกำรท่องเที่ยวจึงเน้นไปที่ภำยใต้แนวคิดของ
มิติของควำมยั่งยืน  โดยที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ดังนัน้ กำรพิจำรณำถึงขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรบักำรท่องเที่ยวสำมำรถช้ีใหเ้หน็ว่ำกำรพฒันำกำรทอ่งเทีย่วที่ยั่งยืนมีควำมจ ำเป็น
ส ำหรับกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยต้องค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน และควรอยู่บนพื้นฐำนของกำรวิเครำะห์ทำงสิ่งแวดล้อม  ทำงสังคมและ
เศรษฐกิจของพื้นที่และมีกำรประเมินข้อจ ำกัดทำงกำยภำพ  ทำงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพของกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เช่น กำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพื้นที่ทอ่งเที่ยว ซึ่ง
เป็นวิธีกำรที่จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในบริบทของทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว  รวมถึงสถำนกำรณ์และสภำพ
ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษำ และยังเป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรศึกษำปัญหำและแนวโน้มหรือโอกำสใน
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยกำรทรำบว่ำพื้นที่หรือสภำวะแวดล้อมหนึ่งๆจะถึงจุดที่เหมำะสมที่สุดน้ัน 
สำมำรถทรำบได้จำกสิ่งที่ปรำกฏข้ึนให้เห็นในสภำพแวดล้อมนั้นๆ ถ้ำสภำพแวดล้อมยังคงเป็นปกติ แสดง
ว่ำ อำจจะยังอยู่ในช่วงของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ  ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำมีตัวช้ีวัดที่บ่งบอกว่ำ
สภำพแวดล้อมมคีวำมไมเ่หมำะสมเกิดข้ึน นั่นก็แสดงว่ำสภำวะดังกล่ำวเกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ไปแล้ว  

ควำมสำมำรถในกำรรองรับของแหล่งหรือสถำนที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไปจัดจ ำแนกได้เป็น 4 
ด้ำน ได้แก่ (1) ควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงกำยภำพ (Physical Carrying Capacity) เป็นกำรรองรับ
ของสถำนที่หรือที่รับรองนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพื้นที่ ได้แก่ สำธำรณูปโภค ที่พัก ร้ำนอำหำร และกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยว (2) ควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงเศรษฐกิจ (Economic 
Carrying Capacity) เป็นกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับชุมชนเมื่อพื้นที่ที่เคยอยู่
อำศัย ท ำมำหำกินเปลี่ยนสภำพเป็นแหล่งท่องเที่ยว (3) ควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงสังคม (Social 
Carrying Capacity) ชุมชนต้องปรับตัวให้เข้ำกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนไปในด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ 
จำกกำรที่นักท่องเที่ยวเข้ำมำในพื้นที่มำกข้ึน และ (4) ควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงชีวกำยภำพ 
(Biophysical Carrying Capacity) เป็นกำรรองรับในด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
(Bishop, 1974; Catton, 1986; Schneider, Godschalk, & Axler, 1978) ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักของ
แหล่งท่องเที่ยวไทยเนื่องจำกมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงและเปรำะบำงต่อกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงกำยภำพ ทำงเศรษฐกิจและสังคม เมื่อแหล่งหรือสถำนที่ท่องเที่ยวพัฒนำ
มำถึงจุดที่ไม่มีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพำะข้อจ ำกัดทำงธรรมชำติ แต่ยังคง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงรำยได้ต่อไป ในที่สุดกำรเสียสมดุลด้ำนหนึ่งด้ำนใดใน 4 ด้ำน หรือมำกกว่ำ
หนึ่งด้ำนรวมกันก็จะตำมมำ ส่งผลให้กำรท่องเที่ยวในแหล่งหรือสถำนที่นั้นๆย้อนกลับมำกัดกร่อนและ
ท ำลำยตัวเอง (Self Destruction) บ่อยครั้งกลำยเป็นพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอำยุขัยสั้น เมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยือนได้ระยะหนึ่ง ภูมิทัศน์และควำมสวยงำมของทรัพยำกรธรรมชำติในแหล่ง
ท่องเที่ยวก็จะหมดลงไป ส่วนผู้ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ ช่วงระยะแรกอำจเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีคอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยือน แตท่้ำยที่สุดก็จะพบว่ำ นักท่องเที่ยวเหล่ำน้ีท ำให้รำคำสินค้ำอุปโภค บริโภค 
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รวมถึงรำคำที่ดิน ที่อยู่อำศัย เพิ่มสูงข้ึน ผลกระทบในทำงเชิงลบจึงเกิดข้ึนกับคนที่เป็นเจ้ำของพื้นที่      
ที่ต้องท ำหน้ำที่รับรองนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ ควำมสำมำรถในกำรรองรับและควำมสำมำรถในกำร
รับรองนักท่องเที่ยวจึงส่งผลโยงใยถึงกัน (โตมร, 2560) 

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นในงำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรศึกษำในพื้นที่ป่ำชำยเลน ต ำบลคลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงครำม ซึ่งในปัจจุบันก ำลังได้รับกำรผลักดันเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของจังหวัดสมุทรสงครำม ท ำให้พื้นที่ในต ำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครำมต้องมีกำรปรับเปลี่ยนและมี
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติมำกข้ึนตำมล ำดับ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรรองรบักำรท่องเที่ยวของพื้นทีด่ังกล่ำว เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ป่ำชำยเลนต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จั งหวัด

สมุทรสงครำมในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1.2.2 ศึกษำพฤติกรรมและกำรใช้ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน  

อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 
1.2.3 ประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน 

ต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม โดยวิธี DPSIR 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 สภำพพื้นที่ป่ำชำยเลนในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน 

ขอบเขตกำรศึกษำครอบคลุมที่ตั้งต ำบลคลองโคน ที่ตั้งต ำบลคลองโคน กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนต ำบลคลองโคน กำรถือครองที่ดิน เขตกำรปกครอง  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน  
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนที่ใช้รองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ รวมไปถึง
แหล่งก ำเนิดมลพิษในต ำบลคลองโน 

1.3.2 กลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยว ขอบเขตกำรศึกษำครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่ เป็น
นักท่องเที่ยวจ ำนวน 200 คน ที่เดินทำงมำเยือนต ำบลคลองโคน โดยจัดจ ำแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่พักค้ำง
คืน และกลุ่มที่ไม่ได้พักค้ำงคืน โดยค ำถำมในแบบสอบถำมมุ่งเน้นไปที่ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อทรัพยำกรในพื้นที่ป่ำชำยเลนต ำบลคลองโคน 

1.3.3 กลุ่มตัวอย่ำงผู้ประกอบกำรด้ำนที่พัก ขอบเขตกำรศึกษำครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
ที่เป็นชำวคลองโคนที่ให้บริกำรที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว จ ำนวน 9 รำย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 และ
หมู่ 7 โดยค ำถำมในแบบสอบถำมมุ่งเน้นไปที่กำรให้บริกำรด้ำนที่พักและกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส่งผลกระทบระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำชำยเลน 

1.3.4 กลุ่มตัวอย่ำงชุมชนชำวต ำบลคลองโคน ขอบเขตกำรศึกษำครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่
เป็นชำวต ำบลคลองโคน จ ำนวน 200 ครัวเรือน โดยให้สัดส่วนของตัวอย่ำงกระจำยไปทั้ง 7 หมู่บ้ำน
ตำมควำมหนำแน่นมำกและน้อยของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยค ำถำมในแบบสอบถำม
มุ่งเน้นไปที่ควำมคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลกระทบที่มำจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
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1.3.5 ประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลนต ำบล
คลองโคน โดยใช้ SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) เพื่อประเมินสถำนกำรณ์กำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนและประเมินภำยใต้กรอบ DPSIR (Driver Forces, Pressure, State, 
Impact, Response) เพื่อเสริมกำรวิเครำะห์ SWOT ซึ่งจะช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่ต้นเหตุ ผ่ำนกระบวนกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่น ำไปสู่ผลกระทบที่ตำมมำ ตำมเหตุแห่งปัจจัยนั้น ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่และน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในแต่ละด้ำนตำมเหตุแห่ง
ปัจจัยดังกล่ำว 

1.4 ขั้นตอนการศึกษา 
1.4.1 ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในประเทศและต่ำงประเทศโดย

ประมวลและพิจำรณำทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำมำก ำหนดแนวคิด วิธีกำรศึกษำ และ
กำรเลือกพื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำ  

1.4.2 น ำองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลทุติยภูมิและกำรส ำรวจพื้นที่เบื้องต้นมำ
ก ำหนดประเด็นในแบบสอบถำมและก ำหนดวิธีกำรในเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกภำคสนำมกับกลุ่ม
ตัวอย่ำง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรด้ำนที่พัก และชุมชนชำวต ำบลคลองโคน  

1.4.3 ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นกำรวิเครำะห์
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำม 3 กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้โปรแกรมทำงสถิติ ส่วนที่สอง เป็นกำร
วิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยใช้ SWOT ส่วนที่สำม เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
โดยใช้ DPSIR  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1.5.1 เข้ำใจสภำพกำรณ์กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ต ำบลคลองโคน 

โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่ำชำยเลน 
1.5.2 ทรำบถึงอุปสงค์หรือควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวและข้อจ ำกัดด้ำนอุปทำนในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ต ำบลคลองโคน ได้แก่ ชุมชนและผู้ประกอบกำรด้ำนที่พักนักท่องเที่ยว 
1.5.3 เป็นอีกหนึ่งในแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ต ำบลคลองโคนให้

มีควำมยั่งยืน 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในกำรประเมินกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน ต ำบลคลองโคน ผู้วิจัยได้
ท ำกำรคัดเลือกเอกสำรและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ประมวลองค์ควำมรู้ในสว่นที่เกี่ยวข้องกบักำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและเครื่องมือที่น ำมำใช้ในกำรประเมินกำรรองรับและควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
จัดล ำดับกำรน ำเสนอเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ที่มำและควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนที่ 2 
แนวควำมคิดวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว  (Destination Life Cycle: DLC) ส่วนที่ 3 แนวควำมคิดขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying  Capacity: CC) และส่วนที่ 4 เป็นกำรพิจำรณำเครื่องมือในกำร
ประเมินกำรรองรับและควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ DPSIR ตำมล ำดับ 

2.1 ท่ีมาและความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ในปี ค.ศ. 1983  Hector ได้นิยำม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ว่ำ "เป็นปรัชญำ แนวคิด 

และขบวนกำรทำงสังคมในกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทีวิ่วัฒนำกำรมำมำกกว่ำ 30 ปี" และได้น ำมำก ำหนดเป็น
ยุทธศำสตร์หนึ่งของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรในกลำงทศวรรษ 1980s 
(D. B. Weaver & Lawton, 2007) กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นหนทำงในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรมท้องถ่ินและปรับปรุงคุณภำพชีวิตของคนท้องถ่ิน โดยให้
ควำมส ำคัญกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเท่ำๆกัน  กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของ
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) และกำรท่องเที่ยวธรรมชำติ (Nature Tourism) เป็น
แบบอย่ำงของวิถีทำงที่ยั่งยืนในกำรเดินทำงไปยังพื้นทีท่ี่เปน็ธรรมชำติ เป็นกำรท่องเที่ยวบนฐำนชุมชน
ท้องถ่ิน สร้ำงประโยชน์ให้แก่คนท้องถ่ิน และคนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พื้นที่ทำงวัฒนธรรม
และที่เป็นธรรมชำติ (Drumm & Moore, 2005; Drumm, Moore, Soles, Patterson, & 
Terborgh, 2004; Hirotsune, 2011; Ly & Bauer, 2016) วิวัฒนำกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสรุปไว้ 
ในตำรำงที่ 1 และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำวได้มีควำมพยำยำมในกำรนิยำมกำรท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยสถำบัน องค์กรและนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกบัวงกำรกำรท่องเที่ยวหลำยแห่งและหลำยคน 
ที่โดดเด่นและน ำมำอ้ำงอิงบ่อยครั้งในกำรทบทวนวรรณกรรม มีตัวอย่ำงดังนี้ 

- The International Ecotourism Society (TIES) (1990) "กำรเดินทำงที่รับผิดชอบไปยัง
พื้นที่ธรรมชำติซึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและค้ ำจุนควำมเป็นอยู่ของคนท้องถ่ิน" 

- The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) (1996) "กำร
เดินทำงที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กำรเยือนพื้นที่ที่เป็นธรรมชำติที่แทบจะไม่ได้ถูกรบกวนเพื่อควำม
เพลิดเพลินและรู้สึกในคุณค่ำธรรมชำติ และลักษณะเด่นทำงวัฒนธรรม ซึ่งส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ได้รับ
ผลกระทบจำกนักท่องเที่ยวต่ ำ และจัดให้มีส่วนร่วมด้ำนเศรษฐกิจ-สังคมของคนท้องถ่ินที่ยังประโยชน์ได้
รวดเร็ว" 
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-  Honey (2008) "กำรเดินทำงไปยังพื้นที่ที่เปรำะบำง เก่ำแก่ และโดยปกติได้รับกำรคุ้มครอง
โดยพยำยำมท ำให้พื้นที่ดังกล่ำวได้รับผลกระทบต่ ำและเพียงเลก็น้อย ช่วยให้กำรศึกษำกับนักเดินทำง จัดให้มี
เงินทุนเพื่อกำรอนุรักษ์ ก่อประโยชน์โดยตรงต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและให้อ ำนำจทำงกำรเมืองแก่ชุมชน
ท้องถ่ิน ตลอดจนเคำรพวัฒนธรรมที่แตกต่ำงและสิทธิมนุษยชน" 
ตารางที่  1 ล ำดับเหตุกำรณ์ส ำคัญของกำรพฒันำกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและกำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
  ปี(ค.ศ.) เหตุการณ์ส าคัญ 

1950s เป็นครั้งแรกที่มีกำรหยิบยกผลกระทบด้ำนลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพำะกรณีเทือกเขำแอลป์ และชำยฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

1970s ประเด็นผลกระทบด้ำนลบจำกกำรท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชำติในเวทีระหว่ำง
ประเทศทวีควำมเข้มข้นมำกข้ึน เกิดกำรปฏิวัติของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นที่ต่อต้ำนนโยบำย
เศรษฐกิจที่ขำดควำมรับผิดชอบ น ำไปสู่กำรแสวงหำกำรท่องเที่ยวที่เป็นทำงเลือก 

1980s กำรอภิปรำยว่ำด้วยควำมต้องกำรที่เป็นสำกลในกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรท่องเที่ยวแบบ
ทั่วไป (Mass Tourism) ไปสู่กำรพัฒนำกำรค้ำบริกำรท่องเที่ยวที่ขนำนนำมว่ำ "กำรท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน" (Sustainable Tourism) 

1992 กำรประชุมสุดยอดโลกที่ริโอ เดอ จำเนโร บรำซิล - เป็นปฏิบัติกำรที่เฉพำะเจำะจงครั้งแรกที่
สนับสนุนรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

1995 วำระแผนปฏิบัติกำร 21 ว่ำด้วยอุตสำหกรรมกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว – มีกำรยกร่ำงกฎ
กติกำครั้งแรกเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด ำเนินกำรโดย World Travel & Tourism 
Council (WTTC) และ United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

1997 กำรประชุมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรท่องเที่ยวที่เบอร์ลิน  
มีกำรลงนำมในปฏิญญำเบอร์ลนิซึ่งให้ควำมส ำคัญในสว่นที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นนโยบำยเศรษฐกิจแห่งชำติ 

2000 ประเทศทั่วโลกน ำกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมำบรรจุไว้เป็นยุทธศำสตร์ในล ำดับต้นๆ มีกำร
ประกำศแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ขอบเขตและข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรที่แตกต่ำงกัน 

2002 ประกำศให้เป็นปีของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำกล โดย United Nations Environment 
Programme (UNEP) และ United Nations World Tourism Organization (UNWTO) - มีกำร
ประชุมสุดยอดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโลก (World Ecotourism Summit) ที่ควีเบก ประเทศ
แคนำดำ ส่งผลให้มีกำรลงนำมปฏิญญำควีเบก ว่ำด้วยกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

2007 มีกำรประชุมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโลกครั้งแรกที่ออสโล ประเทศนอร์เวย์ ริเริ่มโดยสมำคม
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศระหว่ำงประเทศ (International Ecotourism Society) 

2008 ก ำหนดเกณฑ์กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลก พัฒนำโดย United Nations Environment 
Programme (UNEP) และ United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
และพันธมิตรป่ำน้ ำฝน ในกำรประชุมสภำครองเกสอนุรักษ์โลกที่บำร์เซโลน่ำ ประเทศสเปน 

2017 ประกำศเป็นปีแห่งกำรทอ่งเที่ยวสำกลที่ยั่งยืนโดย United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO) 

ที่มำ: Zareba (2017) 
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กล่ำวโดยสรุป กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 5 ประกำรที่มีกำรเช่ือมโยงกัน
ทั้งหมด ดังนี ้(1) พื้นที่ที่เป็นธรรมชำติและแหล่งทำงวัฒนธรรม  (2) ควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ  (3) กำรให้กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกับผู้มีส่วนได้เสีย (4) กำรมีส่วนร่วมและได้
ประโยชน์ของชุมชนและเศรษฐกิจท้องถ่ิน และ (5) กำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยเฉพำะองค์ประกอบ (1) (2) และ (3) เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรศึกษำนี ้

2.2 แนวความคิดวงจรชีวิตแหล่งท่องเท่ียว  
Butler (2006) ได้พัฒนำแนวควำมคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว (Destination 

Life Cycle: DLC) โดยได้อธิบำยถึงรูปแบบและผลที่ตำมมำของพัฒนำกำรกำรท่องเที่ยว แนวคิด
ดังกล่ำวให้ควำมสนใจกลไกส ำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนำกำรท่องเที่ยวโดยได้แบ่งช่วงเวลำกำร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรกำรท่องเที่ยวออกเป็น 6 ช่วงเวลำ ได้แก่ (1) ช่วงส ำรวจ (Exploration) (2) 
ช่วงกำรมีส่วนร่วม (Involvement) (3) ช่วงพัฒนำ (Development) (4) ช่วงควบรวม (Consolidation) 
(5) ช่วงซบเซำ (Stagnation) และ (6) ช่วงตกต่ ำ (Decline) และช่วงพลิกฟื้นคืนมำใหม่ (Rejuvenation) 
โดยผู้วิจัยได้น ำมำปรับปรุงใหม่ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์บริบทกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพำะ
ในส่วนที่ เป็นสำระส ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคนปรำกฏดังรูปที่  1 และ
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2   

 

รูปที่ 1 วงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มำ: ปรบัปรุงจำก Butler (2006) 
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ตารางที่  2 กรอบแนวคิดวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว 

ช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา 

(1) ช่วงส ำรวจ    
  (Exploration) 

เป็นช่วงของกำรบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่จำกคนกลุ่มเล็กๆ ตำมเงื่อนไขและ
สภำพกำรณ์ท้องถ่ิน เริ่มมีกำรติดต่อระหว่ำงเจ้ำบ้ำนกับแขกผู้มำเยือน โดยที่ยังไม่มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและที่พัก ผลกระทบจึงมีน้อยเพรำะจ ำนวนนักท่องเที่ยวยังมี
ไม่มำก กำรเดินทำงยังไม่สะดวก 

(2) ช่วงกำรม ี
     ส่วนร่วม 
(Involvement) 

คนท้องถ่ินเริ่มเห็นกำรท่องเที่ยวมีส่วนสร้ำงรำยได้ ริเริ่มสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
และที่พัก  ช่วงนี้มักกินเวลำพอสมควร แบ่งรับแบ่งสู้และมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเงินและ
กำรยอมรับทำงสังคมของคนท้องถ่ิน โดยแหล่งท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ภำยใต้กำรดูแล
ของคนในท้องถ่ิน ในขณะที่จ ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

(3) ช่วงพัฒนำ 
(Development) 

คนในพื้นที่มองเห็นโอกำสกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยว แต่องค์ควำมรู้มีไม่พอและ
ติดขัดด้ำนเงินลงทนุจงึแสวงหำทำงเลือกที่เป็นไปได้ เช่น ถ้ำหวังเห็นกำรเติบโตต่อไป
ก็ต้องพึ่งพำผู้รูเ้ฉพำะด้ำนและแหล่งเงินทุนจำกนอกพื้นที่ พัฒนำสิ่งปลูกสร้ำงและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกหรือที่พักรองรับนักท่องเที่ยวให้มำกขึ้น เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอย
ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่และกำรจ้ำงงำนคนในท้องถ่ิน ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมก็
เกิดควบคู่ไปกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะพื้นที่ธรรมชำติที่เป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว ได้แก่ สัตว์และพืชถูกรบกวน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเข้ำสู่สภำพแวดล้อมใหม่ 

(4) ช่วงควบรวม
(Consolidation) 

เมื่อนักท่องเที่ยวมีมำกข้ึน คนนอกพื้นที่เห็นโอกำสในกำรเข้ำมำขยำยหรือต่อยอด
ธุรกิจ กำรควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ในมือของคนท้องถ่ินเริ่มลดน้อยถอยลง กิจกรรม
ที่ท ำแบบวิถีชำวบ้ำนถูกควบรวมและจัดเข้ำสู่ระบบ ระเบียบและมีกำรบริหำร
จัดกำรเชิงสถำบันมำกข้ึน แหล่งท่องเที่ยวกลำยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน ำมำท ำ
กำรตลำดได้ ดังนั้น รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ส่วนหนึ่งรั่วไหลออกนอก
พื้นที่และมีแนวโน้มมำกข้ึนตำมพัฒนำกำรและกำรยกระดับกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว จนท ำให้เกิดผลกระทบทั้งทำงลบและทำงบวกในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม-
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนหรือคนในพื้นที่ กำรให้กำรสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวของคนในพื้นที่เริ่มมีค ำถำมตำมมำ  โดยเฉพำะปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม  

(5) ช่วงซบเซำ 
(Stagnation) 

จ ำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในช่วงนี้ ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตชะลอตัว นักท่องเที่ยว
มีควำมคำดหวังสูงในมำตรฐำนกำรให้บริกำร ท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรใช้พื้นที่
ท่องเที่ยวระหว่ำงคนในพื้นที่กับนักท่องเที่ยว กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำบ้ำนหรือ
เจ้ำของพื้นที่เริ่มมีระยะห่ำงจำกกำรที่มีผู้จัดกำรทัวร์มำค่ันกลำง คนในพื้นที่ได้
ตระหนักว่ำสังคม-วัฒนธรรมและสภำพแวดล้อมเปลี่ยนไปแบบไม่หวนกลับคืนมำ
น ำมำซึ่งควำมขุ่นข้องหมองใจ ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจถดถอยลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนนอกพื้นที่ ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับคน
ในพื้นที่ลดลง   
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ตำรำงที่ 2 กรอบแนวคิดวงจรชีวิตแหลง่ท่องเที่ยว (ต่อ) 

ช่วงเวลา การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา 

(6) ช่วงตกต่ ำ 
(Decline) 

หรือ 
ช่วงพลิกฟื้น 

คืนมำ 
(Rejuvenation) 

วิวัฒนำกำรจำกนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่กลุ่มเล็กๆไปสู่นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มก้อนที่
ใหญ่ข้ึนและมีจ ำนวนมำกข้ึนในขณะที่กำรปกป้องภูมิทัศน์ธรรมชำติดูแลไม่ทั่วถึง ท ำ
ให้นักท่องเที่ยวหมดควำมสนใจในแหล่งท่องเที่ยว จ ำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยถอยลง 
กำรลงทุนก็ลดลงตำมมำ  สถำนกำรณ์ที่สำมำรถมองภำพได้ก็คือ ช่วงของควำมตกต่ ำ
ของกำรท่องเที่ยวหรือช่วงพลิกฟื้นกำรท่องเที่ยวให้คืนมำใหม่ 
- สถำนกำรณ์ช่วงของควำมตกต่ ำ: แหล่งท่องเที่ยวไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพในพืน้ที่ ส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดลง นักลงทุนก็จะดึงเงิน
ออกนอกพื้นที่และไม่ลงทุนปรับปรุงกิจกำร ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจค่อยๆลดลง คนใน
ท้องถ่ินเริ่มมีควำมตระหนักถึงสังคม-วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยไม่สำมำรถหวนคืนกลับมำ ส่งผลให้ต่อมำแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 

 - สถำนกำรณ์ช่วงของกำรพลิกฟื้นคืนมำ: ควำมเป็นธรรมชำติของแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับกำรฟื้นฟูและจัดระเบียบเข้ำสู่ดุลภำพใหม่ และพยำยำมก ำหนดต ำแหน่ง
ตนเองใหม่ ในตลำดกำรท่องเที่ยวที่เน้นกลุ่มลูกค้ำเฉพำะและสร้ำงนวัตกรรมใหม่
โดยใช้ทรัพยำกรในพื้นที่เป็นฐำนในกำรต่อยอด 

ที่มำ: ปรบัปรุงจำก Butler (2006) 

วงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลำสำมำรถขยำยออกไปหรือหดให้สั้นลงได้ข้ึนอยู่
กับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ โดยแนวควำมคิดวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ
ไปที่มิติด้ำนเวลำซึ่งหมำยถึงอัตรำกำรเติบโต และมิติทำงกำยภำพ ได้แก่ จ ำนวนนักท่องเที่ยวและ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับทรัพยำกรของแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กัน ซึ่งในมิติทั้งสองด้ำนนี้
สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ในเชิงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying Capacity: CC)  

2.3 แนวความคิดขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying  Capacity) 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับนั้นยังมีข้อโต้แย้งอีกมำกมำย 

เนื่องจำกในเชิงวิเครำะห์เพื่อที่จะน ำไปสู่ควำมสำมำรถที่ค ำนวณได้ในระดับที่ใช้อ้ำงอิงหรือขีดจ ำกัดที่
รองรับได้น้ันมีควำมยุ่งยำก ควำมยุ่งยำกนี้มำจำกแนวคิดของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบัที่เป็นแบบ
พหุมิติและข้อจ ำกัดโดยธรรมชำติในกำรประเมินขีดจ ำกัดของระบบนิเวศทำงธรรมชำติและทำงสังคม 
ซึ่งกำรอธิบำยหรือกำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับต้องค ำนึงถึงขีดจ ำกัดของทรัพยำกร  
ควำมอดทนของประชำกรที่อำศัยอยู่ในพื้นที่  ควำมพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม  อัตรำกำรเติบโตและกำร
เปลี่ยนแปลงที่มำกเกินไป  รวมไปถึงควำมเสียหำยและผลประโยชน์ที่ได้รับ ขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับสำมำรถถูกน ำมำวัดค่ำได้ทั้งในระดับของสถำนที่ รวมไปถึงองค์ประกอบที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
ในระดับบุคคล กำรให้บริกำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ซึ่งได้ถูกก ำหนดโดยลักษณะทำงเศรษฐกิจ 
ทำงกำยภำพและกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม  โดยประเภทของกำรรองรับจะข้ึนอยู่กับสถำนที่ สภำพ
เศรษฐกิจ ลักษณะทำงนิเวศวิทยำ ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจุดประสงค์ในกำรพัฒนำ
ของพื้นที่  ซึ่งประเภทของกำรรองรับในแต่ละประเภทจะถูกก ำหนดโดยขีดจ ำกัดของกำรยอมรับของ
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สถำนที่  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และตัวบุคคล (Getz, 1983) โดย Arrow et al. (1995) และ 
Wenhu (1998) ได้ให้แนวคิดของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับว่ำ มีควำมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพและทำงชีวภำพ ด้วยเหตุนี้ แนวคิดของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ จึงมีนิยำมว่ำ “เป็นควำมสำมำรถ
ของระบบทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทีจ่ะรองรบัขนำดของประชำกรและจ ำนวนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคมภำยในช่วงเวลำที่แน่นอนและในพื้นที่ทีม่ีขนำดแตกต่ำงกัน” ในขณะเดียวกัน ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับในบริบทของกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม คือ ระดับกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งอยู่ในระดับของ
ควำมสำมำรถในกำรทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพียงระดับหนึ่งเท่ำนั้น  โดยที่สภำวะแวดล้อมยังด ำรงอยู่
ได้และต้องไม่เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ระบบดังกล่ำวยังสำมำรถประคับประคองให้มีคุณภำพที่ยอมรับได้ต่อไป ซึ่งถ้ำเกินควำมสำมำรถที่จะ
รองรับได้ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนไม่อำจฟื้นตัวกลับมำสู่สภำพเดิมได้อีก โดยสำมำรถ
ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ยังคงอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับสูงสุด
ของสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นแนวคิดน้ีจึงมีควำมสัมพันธ์กับขีดควำมสำมำรถสงูสดุของสิ่งแวดล้อมทีส่ำมำรถ
น ำมำใช้ได้โดยมนุษย์ ขณะที่ Oh, Jeong, Lee, Lee, and Choi (2005) ได้ให้แนวคิดในอีกด้ำนว่ำ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ“เปน็แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์ทีช่่วยระบุระดับกิจกรรมของมนุษย์สูงสุด
ที่ยอมรับได้  กำรเติบโตของจ ำนวนประชำกร รวมไปถึงกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่และกำรพัฒนำทำง
กำยภำพแบบยั่งยืนของพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสภำพแวดล้อมนั้นๆ ”  
ซึ่งขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับสำมำรถจ ำแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ (Bishop, 1974; Catton, 1986; 
Schneider et al., 1978) 

1. ขีดความสามารถในการรองรับทางนิเวศ    
    ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงระบบนิเวศ คือ  จ ำนวนสำยพันธ์ุสูงสุดที่ถ่ินอำศัย

สำมำรถรองรับได้โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงถำวร (Odum, 1989) นั่นก็คือ เป็นกำรวัดจ ำนวน
ประชำกรที่ระบบนิเวศสำมำรถค้ ำจุนให้คงอยู่ได้  ถ้ำเรำพิจำรณำกำรประยุกต์ใช้แนวคิดนี้กับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงธรรมชำติกับสังคมหรือมนุษย์  ก็สำมำรถก ำหนดขีดควำมสำมำรถของระบบธรรมชำติและที่มนุษย์
สร้ำงข้ึน  ในกำรรองรับควำมต้องกำรของกำรใช้ประโยชน์ต่ำงๆ โดยที่ธรรมชำติ  วัฒนธรรมและสังคม
สภำพแวดล้อมไม่เสื่อมถอยลง แต่ถ้ำพิจำรณำในประเด็นของกำรท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงนิเวศสำมำรถนิยำมได้ว่ำ เป็นแรงกดดันที่ระบบนิเวศจะ
สำมำรถทนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนผู้เยี่ยมชมหรือกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ก่อนที่คุณค่ำทำงนิเวศจะ
ได้รับผลกระทบในระดับที่ยอมรับไม่ได้ (Abernethy, 2001; Godschalk & Parker, 1975; Oh, Jeong, Lee, 
& Lee, 2002) 

2. ขีดความสามารถในการรองรับทางกายภาพ 
   ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงกำยภำพ ถ้ำพิจำรณำในประเด็นด้ำนกำรท่องเที่ยว  จะเป็น

กำรวัดข้อจ ำกัดด้ำนพื้นที่  โดยกำรก ำหนดจ ำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่พื้นที่นั้นจะสำมำรถรองรับกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนกำรท่องเที่ยว จะเน้นที่ขนำดพื้นที่ที่ใช้รองรับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในช่วงเวลำหนึ่งเป็นหลัก โดย
จะเทียบขนำดของพื้นที่ที่สำมำรถเปิดให้ใช้ประโยชน์กับค่ำมำตรฐำนของพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว ส ำหรับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงกำยภำพจะมีลักษณะเช่นเดียวกับขีดควำมสำมำรถในกำร
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รองรับด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งเป็นกำรค ำนึงถึงควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ในช่วงเวลำที่ก ำหนด เช่น  ที่พักแรม  ห้องน้ ำ ห้องสุขำ รวมไปถึงน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
(MacLeod & Cooper, 2005) 

3. ขีดความสามารถในการรองรับทางสังคม 
   เป็นกำรวัดควำมทนทำนหรือกำรรับรู้ควำมแออัดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของประชำกร หรือ 

ควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยวสูงสุดต่อช่วงเวลำที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ โดยที่ผู้พักผ่อน
หย่อนใจยังคงรู้สึกสะดวกสบำยและไม่มีควำมรู้สึกแออัด ซึ่งปัจจัยช้ีวัดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำง
สังคม  ได้แก่  โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรนันทนำกำร  ทัศนคติของนักท่องเที่ยว และธรรมเนียมปฏิบัติ
ทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น (De Ruyck, Soares, & McLachlan, 1997) 

4. ขีดความสามารถในการรองรับทางเศรษฐกิจ 
    เป็นกำรวัดควำมสำมำรถของพื้นที่ที่สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงจำกกิจกรรมทำง

เศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในพื้นที่ดังกล่ำวและท ำให้ได้รับผลกระทบทั้งในทำงบวกและในทำงลบ ซึ่งปัจจัยช้ี
วัดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงเศรษฐกิจ  เช่น ระดับกำรจ้ำงงำนที่เพิ่มข้ึนเนื่องมำจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวและคุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถ่ินที่ได้รับจำกกำรพัฒนำนั้นๆ (Rees, 1992) 

 
2.3.1  ขีดความสามารถในการรองรบัของพื้นที่แหล่งทอ่งเทีย่ว 

     กำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสภำพแวดล้อม  
 กำรประเมินผลกระทบจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวจึงจ ำเป็นต้องทรำบลักษณะของสภำพแวดล้อมใน
สถำนที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมและค ำนึงถึงกำรกลับคืนสู่สภำพเดิมของสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรบัจงึถูกน ำมำใช้เพือ่จดักำรกบัพืน้ที่หรือทรพัยำกรและนักท่องเที่ยว  ซึ่งแนวคิดนี้
จะเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรกลับคืนสู่สภำพเดิมและระดับสูงสุดที่ยอมรับได้ของผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  ในปัจจุบันขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับก ำลังได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกเป็นผลมำจำกควำม
กดดันทำงด้ำนกิจกรรมมนุษย์ที่เพิ่มมำกข้ึนในสภำพแวดลอ้มและกำรเพิม่ข้ึนของกำรตระหนักรู้ในประเด็น
ของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แนวคิดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบัของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนีจ้ึงเป็นส่วนส ำคัญ
ส ำหรับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี  ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้
ส ำหรับจัดกำรกำรท่องเที่ยว  โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ท ำให้ทรัพยำกรใน
พื้นที่นั้นเสื่อมโทรมจนเกิดผลเสียต่อสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินในแหล่งท่องเที่ยว  
ดังนั้น  ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่ท่องเที่ยวจึงมีนิยำมว่ำ เป็นกำรวัดควำมทนทำนของที่ตั้ง
หรือสถำนที่ที่มีกำรเปิดให้มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและถ้ำเกินขีดจ ำกัดของพื้นที่ก็อำจส่งผลกระทบที่ไม่พึง
ประสงค์อันเนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยวได้  โดยเป็นระดับอ้ำงอิงที่ใช้ในกำรก ำหนดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่
เกินขอบเขตและขีดจ ำกัดในแง่ของจ ำนวนของผู้เยี่ยมชม ที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
แหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำต ิ ซึ่งมักจะพิจำรณำตำมระดับของกำรเปลี่ยนแปลงที่สำมำรถยอมรับได้  กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของทรัพยำกร  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ทรัพยำกร และผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยวัตถุประสงค์ของกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวก็คือกำรวัด
ขีดจ ำกัดของทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำงข้ึน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำก
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว (Holling, 1973; Saveriades, 2000) โดยในปี ค.ศ. 1999 องค์กรกำรท่องเที่ยวโลก 
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(World Tourism Organization: WTO) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำร
ท่องเที่ยว ว่ำ “จ ำนวนคนสูงสุดที่สำมำรถไปเยี่ยมเยือนสถำนที่ใดสถำนที่หนึ่งภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด โดย
ที่คุณลักษณะด้ำนสิ่งแวดล้อม ลักษณะทำงกำยภำพ ทำงเศรษฐกิจและทำงสังคมวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  
จะต้องไม่เกิดผลกระทบใดๆและไม่ถูกท ำลำย และไม่ท ำให้ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวลดลง” ขณะที่ 
Priority Actions Programme Regional Activity Centre ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับกำรท่องเที่ยว ว่ำ “กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆทั้งที่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติและที่มนุษย์สร้ำงข้ึน  โดย
ต้องไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกระบบนิเวศเดิมหรือยังสำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรใช้ประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคตได้” และได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับได้ของพื้นที่จำกกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว ว่ำ “จ ำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่จะไม่ส่งผลให้เกิดกำรท ำลำยทรัพยำกรชีวภำพ กำยภำพ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนต้องไม่ส่งผลให้เกิดกำรท ำลำยควำมพึงพอใจ
และประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ” (El-Raey, 1999) 

 ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ควรจะพิจำรณำใน
มุมมองของนักท่องเที่ยวและจุดประสงค์ของกำรท่องเที่ยว  โดยจะข้ึนอยู่กับควำมสัมพันธ์ในหลำย
ปัจจัยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง รำยละเอียดของนักท่องเที่ยว สถำนที่ท่องเที่ยว และประชำกรในท้องถ่ิน 
ยกตัวอย่ำงเช่น ประชำกรในท้องถ่ินเกิดควำมรู้สึกไม่พึงพอใจต่อกำรเดินทำงมำของนักท่องเที่ยว 
เนื่องมำจำกเมื่อมีกำรหลั่งไหลเข้ำมำของนักท่องเที่ยว สภำพกำรจรำจรเกิดกำรติดขัด และเกิดควำม
แออัดข้ึน เมื่อมีกำรท่องเที่ยวก็ย่อมต้องมีกำรจัดกำรเตรียมกำรเรื่องของกำรพักค้ำงแรมของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ต้องอำศัยคนในท้องถ่ิน ดังนั้น จึงต้องค ำนึงถึงพื้นที่
ของกำรท่องเที่ยวที่จะต้องมกีำรพฒันำกำรท่องเที่ยวและมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมำก
ข้ึน รวมถึงต้องค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ินต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  ควำมพึงพอใจ
และระดับของกำรยอมรับของประชำกรในท้องถ่ิน ลักษณะของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ  อำยุ 
ลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวและจ ำนวนประชำกร  ลักษณะเศรษฐกิจสังคมและจิตวิทยำ ได้แก่ รำยได้  
ก ำลังกำรซื้อ  แรงกระตุ้น  พฤติกรรมและกำรคำดหวัง กำรรับรู้ของคุณภำพของสถำนที่ท่องเที่ยว 
ระดับของกำรใช้ประโยชน์ เช่น  พื้นที่ที่ถูกน ำมำใช้ในเรื่องของกำรท่องเที่ยวและเวลำที่นักท่องเที่ยว
มำเที่ยว  ถือได้ว่ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญ ในกำรประเมินระดับของกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยว  
ระยะเวลำกำรเข้ำพักและควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกำล  ประเภทของกิจกรรมและ
ระดับควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ
ยังส่งผลต่อขอบเขต ควำมถ่ี กำรปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อทำงด้ำนกำยภำพของสถำนที่ท่องเที่ยว และ
ประชำกรในท้องถ่ินในมุมมองของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว (D. B. D. B. Weaver, 2006)  

 แนวคิดของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่อำจเกินขีดจ ำกัดจนท ำให้
เกิดกำรเสื่อมสภำพของสถำนที่ท่องเที่ยวได้ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ (Brown, Turner, Hameed, & 
Bateman, 1997; McCool & Lime, 2001; Saveriades, 2000) 
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 1)  กำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบัของสถำนที่ทอ่งเที่ยวจะถูกก ำหนด
โดยทรัพยำกรทำงกำยภำพและทำงสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะต้องค ำนึงถึงจุดประสงค์และตัว
แปรหลัก เช่น นักท่องเที่ยว และกำรรับรู้ของชุมชนท้องถ่ินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กำรรับรู้เรื่อง
ควำมแออัดของประชำชนในท้องถ่ิน เป็นต้น   

 2)  กำรจ ำกัดจ ำนวนสูงสุดของนักท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว
เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำนที่ท่องเที่ยวอย่ำงถำวร เช่น พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ธรรมชำติ และพื้นที่
ทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น    

 3) ขอบเขตของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสถำนที่ท่องเที่ยวมีสำเหตุมำจำกจ ำนวน
ของนักท่องเที่ยวที่เข้ำไปในพื้นที่  รวมไปถึงกิจกรรมกำรท่องเที่ยว คุณลักษณะของพื้นที่และเกิดจำก
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย 

 แนวคิดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับส่วนมำกใช้ในกำรประเมินผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมของกำรท่องเที่ยว แต่ในสภำพควำมเป็นจริงแล้วก็ยังใช้ประเมินขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับทำงด้ำน เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมได้ ดังนี้ (Castellani, Sala, & Pitea, 2007) 

 1. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนกำยภำพและนิเวศ เป็นขีดจ ำกัดหรือระดับ
พิกัดที่เกินมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติของแหล่งท่องเที่ยวค้ ำจุนให้คงอยู่ได้ โดยถูกท ำลำยจำก
นักท่องเที่ยว ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนกำยภำพถูกก ำหนดผ่ำนกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรมีอยู่และปริมำณทรัพยำกรน้ ำ ขีดจ ำกัดในกำรสร้ำงมลพิษทำงอำกำศ และ
ผ่ำนกำรวิเครำะห์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นหรอืควำมต้องกำรโดยทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อำศัย 
หรือเป็นขีดจ ำกัดที่อิ่มตัวของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่ ได้แก่ โรงงำนบ ำบัดน้ ำเสีย โรงงำนก ำจัด
ของเสีย และข้อจ ำกัดในกำรก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใหม่ๆ 

 2. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนเศรษฐกิจ เป็นขีดจ ำกัดหรือระดับพิกัดที่
กำรท่องเที่ยวเติบโตเกินไปจนไม่สำมำรถยอมรับได้ในทำงเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์นี้อำจเกิดข้ึนได้จำก
เงื่อนไข 2 ประกำร (i) เมื่อกำรท่องเที่ยวรุกล้ ำเข้ำไปในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอื่นๆจนเป็นอุปสรรคใน
กำรพัฒนำ (ii) มีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกจนท ำให้แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวกสบำยและดึงดูด
นักท่องเที่ยวอีกต่อไป และเป็นเหตุให้เกิดกำรหดตัวของอุปสงค์กำรท่องเที่ยว  

 3. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนสังคม เป็นขีดจ ำกัดหรือระดับพิกัดที่ไปไกลเกิน
กว่ำมุมมองในด้ำนสังคมของชุมชนที่เป็นเจ้ำบ้ำนหรือเจ้ำของพื้นที่ได้รับอิทธิพลในแง่ไม่ดีและควำมเสียหำย
จำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและคุณภำพชีวิตของผู้อยู่อำศัยไม่สำมำรถรับได้อีกต่อไป สถำนกำรณ์นี้สำมำรถ
น ำไปสู่ควำมขัดแย้งระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับประชำกรที่อยู่อำศัย และสร้ำงควำมตึงเครียดทำงสังคม 

 กำรด ำรงคงอยู่ของขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับจึงมีมิติในด้ำนสุขภำพทำงเศรษฐกิจ 
ควำมเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ กำรคุ้มครองทรัพยำกร และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนท ำให้ผู้มำเยือน หรือ
นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจ  ดังนั้น กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะด ำรงคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ใดฝ่ำฝืนขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับ ที่กล่ำวถึงข้ำงต้น แต่ในทำงปฏิบัติ จะพบเห็นอยู่เสมอว่ำ มีได้ก็ย่อมมีเสีย 
ระหว่ำงควำมต้องกำรเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิในระยะสัน้กับควำมใส่ใจในด้ำนควำมยั่งยืนในระยะยำว  
โดยจะน ำเสนอตัวอย่ำงกำรศึกษำวิจัยที่ประยุกต์ใช้ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรองรับด้ำนกำร
ท่องเที่ยวพอเป็นสังเขป  ตำมตำรำงที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่  3 ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกตใ์ช้ขีดความสามารถในการรองรับ ประเทศ 
Coccossis, 

Mexa, 
Collovini, 
Parpairis, 

and 
Konstandog
lou (2001) 

กำรนิยำม กำรวัด 
และกำรประเมิน
ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรรองรบัของ
แหล่งท่องเที่ยวใน

ยุโรป 
 

นิยำมขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยว 
และวิธีกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ของแหล่งท่องเที่ยวในยุโรป เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว ทำงด้ำนกำยภำพ นิเวศวิทยำ 
สังคมและเศรษฐกิจ  ซึ่งกรณีศึกษำ ได้แก่ พื้นที่
ชำยฝั่งทะเล หมู่เกำะ พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชนบท   
รีสอร์ตบนภูเขำ และพื้นที่ทำงประวัติศำสตร์ โดย
พิจำรณำควำมคำดหวัง ทัศนคติและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เป็นแรงกดดันและเป็นผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละประเภท รวมไปถึงต่อชุมชนท้องถ่ินที่ต้องมี
กำรรับมือกับแรงกดดันและผลกระทบ ซึ่งจำกกำร
ประเมินดังกล่ำวได้น ำมำสู่กำรก ำหนดมำตรกำร
พิเศษเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกกำรท่องเที่ยว
และเพื่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

กรีก 

Castellani 
et al. (2007) 

วิธีใหม่เพื่อกำร
ประเมินขีด

ควำมสำมำรถใน
กำรรองรบักำร

ท่องเที่ยว 

ประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนกำยภำพ
ของแหล่งท่องเที่ยว โดยประเมินสถำนกำรณ์
ปัจจุบันว่ำมีควำมยั่งยืนหรือไม่ และหำกจ ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรที่มีอยู่ และคุณภำพกำร
ให้บริกำรสำธำรณะและมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกำร
ประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับด้ำนกำยภำพ
ด้วยกำรประเมินกำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสำธำรณะซึ่งน ำไปสู่กำรเสื่อมสภำพ
ของคุณภำพระบบนิเวศ 

อิตำล ี

Chadenas, 
Pouillaude, 
and Pottier 

(2008) 

กำรประเมินขีด
ควำมสำมำรถในกำร

รองรับของพื้นที่
ชำยฝั่ง ประเทศ

ฝรั่งเศส 

ประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่
ชำยฝั่งเพื่อเป็นแนวทำงให้แก่รัฐบำลท้องถ่ินในกำร
วำงแผนเมืองในเขตพื้นที่ชำยฝั่งที่มีกำรเพิ่มข้ึนของ
จ ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยวจนน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำกพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อยู่อำศัย โดยท ำกำรเก็บข้อมูล
จำกภำคสนำมเพื่อน ำมำประเมินระบบทรัพยำกรใน
พื้นที่ชำยฝั่ง 

ฝรั่งเศส 
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ตำรำงที่  3 ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ขีดความสามารถในการรองรับ ประเทศ 
Blancas, 

González, 
Lozano-

Oyola, and 
Perez 
(2010) 

กำรประเมินควำม
ยั่งยืนในแหลง่

ท่องเที่ยวชำยฝั่งทะเล
ของสเปน 

ประเมินสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญในประเทศ
สเปนเพื่อจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในแง่ของ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งพิจำรณำจำกปัจจัยด้ำน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงด้ำนสังคมของ
แหล่งท่องเทีย่วเพื่อก ำหนดผลกระทบทำงสังคม
ที่มีต่อชุมชนท้องถ่ิน ทำงด้ำนเศรษฐกิจเพื่อ
วัดผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่มำจำกกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว และด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมิน
ระดับของกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองและระดับ
ของกำรป้องกันทรัพยำกรธรรมชำต ิ

สเปน 

Maggi and 
Fredella 
(2010) 

กำรประเมินขีด
ควำมสำมำรถในกำร
รองรับของสถำนที่

ท่องเที่ยว  
กรณีศึกษำเมืองชำยฝั่ง 
ทะเลในประเทศอิตำลี 

ประยุกต์ใช้ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำร
ท่องเที่ยวเพื่อวิเครำะห์ควำมยั่งยืนของกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวของเมือง Vieste ในอุทยำน
แห่งชำติ Gargano โดยพิจำรณำควำมหนำแน่น
ของนักท่องเที่ยวที่มำเยือนและมำพักค้ำงคืน  
พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่  โครงสร้ำง
พื้นฐำนกำรท่องเที่ยว  กำรจัดกำรและกำรผลิต
ขยะ ซึ่งควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
มำกข้ึนเป็นสำเหตุท ำให้อุปสงค์ของโครงสร้ำง
พื้นฐำนกำรท่องเที่ยวต้องเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ ำ 
ไฟฟ้ำและแก๊ส กำรระบำยน้ ำเสียและกำรขนส่ง 
รวมไปถึงมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนไม่
สำมำรถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับ
ควำมพึงพอใจของชุมชนท้องถ่ิน  

อิตำล ี

Jurado et 
al. (2012) 

กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำร

รองรับแหลง่
ท่องเที่ยว โดยวิธีกำร

สร้ำงเครื่องช้ีวัดที่
สังเครำะห์ข้ึนมำ

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเล 

ได้พัฒนำวิธีกำรในกำรประเมินข้อจ ำกัดกำร
เติบโตของแหล่งท่องเที่ยวและน ำวิธีกำรนี้ไป
ประยุกต์ในกำรจัดกำรและกำรวำงแผนกำรเปิด
ที่พัก รีสอร์ต ให้กับนักท่องเที่ยว ข้อจ ำกัดกำร
เติบโตสร้ำงข้ึนโดยวิธี multi-criteria analyses 
บนฐำนตัวช้ีวัดที่สังเครำะห์ ข้ึน (synthetic 
indicators) แล้ วน ำมำประยุ กต์ ใ ช้ ใน  2 
สถำนกำรณ์ ได้แก่ ควำมยั่งยืนที่เข้มแข็งและ
อ่อนแอ  

สเปน 
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2.3.2  ผลกระทบจากกจิกรรมการท่องเที่ยวต่อพื้นที่แหลง่ทอ่งเที่ยว                   
          กำรท่องเที่ยวสำมำรถสรำ้งผลกระทบทั้งบวกและลบต่อพื้นที่ที่เข้ำมำเยี่ยมชมและพื้นที่

ที่มีกิจกรรมนันทนำกำร  โดยอำจจะเป็นผลกระทบในเชิงบวกส ำหรับเศรษฐกิจในท้องถ่ินจำกกำรท่องเที่ยว  
แต่ก็ยังสำมำรถสร้ำงผลกระทบภำยนอกบำงอย่ำงที่ไม่รวมอยู่ในควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจในท้องถ่ินและยัง
สำมำรถส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมถึงประสบกำรณ์ของผู้ที่มำเยี่ยมชมได้  (Casagrandi & 
Rinaldi, 2002; Gössling & Hall, 2006; Mathieson & Wall, 1982; Saarinen, 2006) ซึ่งผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวสำมำรถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก (May, 1991) 
                  1)  ผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำงของสิ่งปลูกสร้ำงที่ไว้รับรองนักท่องเที่ยว 
ตัวอย่ำงเช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร ที่พักแรม และกำรผลิตสินค้ำและบริกำรส ำหรับนักท่องเที่ยว  ซึ่งสำมำรถสรุป
ได้ดังนี ้
                        -  กำรสูญเสียหน้ำดินหรือที่ดินที่ใช้เพื่อกำรเกษตร เลี้ยงสัตว์ หรือกิจกรรมอื่น ๆทำง
กำรเกษตร  เนื่องมำจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยว 
                        -  กำรก่อสร้ำงถนนสำยใหม่หรือกำรปรับปรุงและกำรขยำยถนนที่มีอยู่เพื่อช่วยจัดกำร
กับระดับของกำรจรำจรที่เพิ่มข้ึน ท ำให้เกิดฝุ่นมำก ซึ่งจะต้องพิจำรณำถึงผลกระทบเหล่ำนี้  เพรำะสิ่งปลูก
สร้ำงเพื่อกำรท่องเที่ยวมักจะสร้ำงข้ึนในระดับที่สำมำรถจัดกำรกับกำรไหลเวียนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมำก
ข้ึนและสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักทอ่งเที่ยว จึงก่อให้เกิดปัญหำทำงด้ำนสิง่แวดลอ้ม ได้แก่ มลพิษทำง
อำกำศ  ซึ่งเกิดจำกกำรปลอ่ยสำรมลพิษที่มำจำกยำนพำหนะ และกำรจรำจรที่แออดัที่เกิดจำกกำรเพิ่มจ ำนวน
ของยำนพำหนะและกำรขนส่ง รวมไปถึงฝุ่นละอองที่มำจำกกำรก่อสร้ำง 
                        - กำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น  กำรสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูก
สร้ำง  อำจส่งผลต่อภูมิทัศน์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวธรรมชำติ  รวมไปถึงก่อให้เกิดปัญหำกำรท ำลำยทัศนียภำพที่
สวยงำมของแหล่งท่องเที่ยว  เนื่องจำกลักษณะของสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่มีควำมกลมกลืนกับสภำพแวดล้อม 
                       - กำรใช้ทรัพยำกรจำกธรรมชำติจนน ำมำสู่กำรเกิดปัญหำมลพิษทำงสิ่งแวดล้อม เช่น  
มลพิษทำงน้ ำซึ่งมำจำกกำรปล่อยน้ ำเสีย และกำรผลิตขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหำด้ำนขยะและสิ่งปฏิกูล  
เป็นต้น  ซึ่งกำรที่มีปริมำณของนักท่องเที่ยวที่เกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่ ท ำให้ต้องมีกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ เพิ่มมำกข้ึน จนอำจก่อให้เกิดปัญหำควำมเสื่อมโทรมตำมมำและอำจท ำให้
ทรัพยำกรธรรมชำติไม่สำมำรถฟื้นตัวกลับสู่สภำพเดิมได้ 

 2)  ผลกระทบอันเนื่องมำจำกกำรมำเยือนของนักท่องเที่ยวและโดยทั่วไปมำจำก
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่  ซึ่งกำรมำของนักท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงปัญหำหลัก ได้แก่ กำรผลิต
ขยะมูลฝอยและน้ ำเสีย และควำมเป็นไปได้ของควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชนในท้องถ่ินและ
นักท่องเที่ยวในกำรใช้ทรัพยำกรท้องถ่ินและกำรให้บริกำร เช่น  กำรใช้น้ ำ มลพิษทำงอำกำศ  มลพิษ
ทำงเสียง  กำรจรำจร  ควำมแออัด เป็นต้น  เมื่อมีกำรมำเยือนของนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกในพื้นที่
ธรรมชำติและพื้นที่คุ้มครอง และต้องถูกน ำมำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ย่อมสำมำรถ
ก่อให้เกิดกำรรบกวนต่อสัตว์และพชืโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำนักทอ่งเที่ยวไม่ทรำบวิธีกำรทีเ่หมำะสมในกำร
ปฏิบัติตน อันเนื่องมำจำกนักท่องเที่ยวยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบของกำรปฏิบัติตนใน
สถำนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นอกจำกนี้ยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำถึงผลกระทบที่เกิดจำกกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว  โดยข้ึนอยู่กับประเภทของกำรท่องเที่ยวและข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  ซึ่ง
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นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวในแต่ละสถำนที่ท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำงจ ำนวนของผลกระทบที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ 
ปริมำณกำรผลิตของเสีย  ปริมำณกำรใช้น้ ำและพลังงำน  รวมไปถึงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  ซึ่งจะข้ึนอยู่กับ
หลำยปัจจัย เช่น ชนิดหรือประเภทของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในช่วงวันหยุดยำวของนักท่องเที่ยว  กำรเข้ำพัก
ค้ำงคืนของนักท่องเที่ยว  เป็นต้น  

 ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรม ที่เกิดข้ึนจำก
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีควำมเกี่ยวโยงกันไปในแต่ละช่วงชีวิตของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว และเปิดเผย
ให้เห็นถึงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกันของผลกระทบที่แตกต่ำงกัน แนวควำมคิดขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับเมื่อน ำมำพิจำรณำร่วมกับวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยวจึงให้แง่มุมที่น่ำสนใจในทำงปฏิบัติ ซึ่งกำรน ำ
แนวคิดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมำประเมินแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบ่งช้ีว่ำสภำพหรือสภำวกำรณ์ 
ปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ว่ำจะยั่งยืนต่อไปหรือไม่  เมื่อจ ำนวนนักท่องเที่ยวและ
กิจกรรมกำรทอ่งเทีย่วเพิ่มข้ึน เป็นข้ันตอนหนึ่งซึง่อยู่ภำยใต้กรอบแนวคิดของ DPSIR ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำ
ในส่วนถัดไป 

 
2.4 กรอบแนวคิด DPSIR 

กรอบ DPSIR เป็นเครื่องมือที่หน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมแห่งสหภำพยุโรป (European 
Environment Agency: EEA ) ได้ท ำกำรพัฒนำเพื่อวำงระบบกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และ
จัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม กรอบ DPSIR ให้แนวคิดว่ำ สังคมมนุษย์ปรับปรุงและแก้ไข
รูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคไปตำมวิวัฒนำกำรเพื่อกำรด ำรงอยู่ มีจุดเริ่มต้นจำกปัจจัยที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อน (Driving Forces: D) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่ลงตัวและไม่ลงตัว ส่งผลให้เกิดแรง
กดดัน (Pressures: P) ต่อดุลยภำพของสิ่งแวดล้อม ผลที่ตำมมำก็ คือ สภำพหรือสภำวะ (State: S) ของ
สมดุลหรือดุลยภำพของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป และเมื่อเกินกว่ำที่องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศจะรองรับ ผลกระทบ (Impacts: I) ที่เป็นภัยคุกคำมก็จะปรำกฏออกมำ สังคมมนุษย์จึงต้องมีเครื่องมือ
รองรับผลกระทบดังกล่ำว (Response: R) เพื่อฟื้นฟูดุลยภำพที่สูญเสียไป (Baldwin et al., 2016; Bradley 
& Yee, 2015; Kristensen, 2004) 

กรอบ DPSIR ได้ถูกน ำไปประยุกต์ใช้วิเครำะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกร
และระบบนิเวศทั่วโลก เช่น ควำมยั่งยืนด้ำนกำรเกษตร ดิน น้ ำ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ทรัพยำกร
ประมง ทรัพยำกรทำงทะเล มลพิษ ฯลฯ ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ DPSIR ปรำกฏในตำรำงที่ 4    
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ตารางที่  4 ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ DPSIR 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Kristensen 

(2004) 
กรอบ DPSIR 

 
ประเมินสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรโดยใช้
กรอบ DPSIR วิเครำะห์ในประเด็นเรื่องน้ ำ 
มลพิษจำกสำรอินทรีย์และปรำกฏกำรณ์ 
Eutrophication ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่
แหล่ งน้ ำมีปริมำณธำตุอำหำรจ ำพวก
ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในปริมำณมำก
จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพืชพันธ์ุในน้ ำ
โดยส่งผลต่อระบบนิเวศทำงน้ ำ และใช้กำร
วิเครำะห์ห่วงโซ่แห่งสำเหตุGIWA (GIWA 
casual chain analyses) ท ำให้เข้ำใจถึง
ปั ญ ห ำ แ ล ะ ส ำ เ ห ตุ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สิ่งแวดล้อมทำงด้ำนน้ ำ  

 เคนยำ 

Caeiro et al. 
(2004) 

กำรประยุกต์โมเดล 
DPSIR กับปำกแม่น้ ำ 

Sado ในบริบท
สำรสนเทศทำง

ภูมิศำสตร์ – แรง
กดดันด้ำนเศรษฐกจิ

และสงัคม 

ใช้ DPSIR เป็นเครื่องมือในกำรประเมิน
และจัดกำรสิ่ งแวดล้อมปำกแม่น้ ำที่ติด
ทะเลโดยเฉพำะกำรฟื้นฟูสภำพ บน
พื้ น ฐ ำนข อ ง ร ะบ บส ำ ร ส น เ ทศ ทำ ง
ภูมิศำสตร์ (Geographical Information 
System: GIS)  งำนวิจัยน้ีมุ่งควำมสนใจไป
ที่กำรระบุในเบื้องต้นและกำรประเมินแรง
กดดันทำงด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม โดยเลือก
พื้นที่ปำกแม่น้ ำ Sado เป็นกรณีศึกษำ  

โปรตเุกส 

Stanners et 
al. (2007) 

กรอบกำรประเมิน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ตัวช้ีวัด โดย EEA 

น ำเสนอวิธีกำรจัดท ำข้อมูล สำรสนเทศและ
ตัวช้ีวัดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม พัฒนำไปสู่กำร
จัดกรอบวิเครำะห์ DPSIR ที่ด ำเนินกำรโดย
หน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดลอ้มยุโรป (European 
Environment Agency: EEA) และมีกำร
ขยำยขอบเขตกำรประยุกต์ใช้ DPSIR กับ
ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยสถำบัน 
หน่วยงำน และองค์กรต่ำงๆ เช่น องค์กำร
อนำมัยโลก (World Health Organization: 
WHO) โดยได้น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่เพิ่มเติมมำกมำย 

ยุโรป 
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ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ DPSIR (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Tsai, Tzeng, 
Fu, and Wu 

(2009) 

กำรจัดกำรกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนข้ำมชำติใน
สหภำพยุโรปบน
กรอบ DPSIR 

ประยุกต์ใช้กรอบ DPSIR โดยก ำหนดชุด
ตัวช้ี วัดกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนที่แสดงควำม
เช่ือมโยงแห่งสำเหตุในภูมิภำคยุโรป โดยกำร
เลือกตัวช้ีวัด 28 ตัว และเก็บรวบรวมข้อมูล
ใน 27 ประเทศ ระหว่ำงปี ค.ศ. 2005 - 2006  
มี กำรประยุ กต์ ใช้ เทคนิ ค partial least-
squares (PLS) เพื่อก ำหนดว่ำ ตัวช้ีวัดที่สร้ำง
ข้ึนแต่ละตัวสัมพันธ์กันอย่ำงไร ผลลัพธ์
จำกกำรทดลองพิสูจน์ว่ำ มีควำมเช่ือมโยง
กันในด้ำนที่มำและสำเหตุแห่งปัญหำทั้งหมด 
มำกกว่ำ ผลกระทบของกำรแก้ไขปัญหำ 
(Responses) ที่กระท ำต่อ DPS กำรศึกษำนี้
เสนอแนะวิ ธีกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมใน 
รูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรอบ DPSIR แก่
เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแห่งยุโรป 

ยุโรป 

Nebyou 
(2010) 

กำรประยุกต์ใช้ 
DPSIR เพื่อประเมิน
กลยุทธ์กำรจัดกำร

ทำงเลือกของอุทยำน
แห่งชำติซีมอน 

เอธิโอเปีย 

DPSIR ได้ถูกน ำมำใช้จัดกรอบในกำร
สื่อสำรองค์ควำมรู้ที่มีต่อสถำนะและกำร
เปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เป็นสำเหตุที่น ำไปสู่
ประเด็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมของอุทยำน
แห่งชำติซีมอน โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 31 
รำยกำร ข้อจ ำกัดที่ส ำคัญของกำรศึกษำนี้ 
คือ ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอตำมกรอบ 
DPSIR และช่องว่ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรท ำควำมเข้ำใจพลวัตของระบบและ
กำรท ำหน้ำที่ของระบบนิเวศของอุทยำน
แห่งชำติซีมอน 

เอธิโอเปีย 
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ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ DPSIR (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Glyptou et 
al. (2013) 

กรอบกำรติดตำมกำร
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน:  
สิ่งที่ค้นพบจำก

กำรศึกษำ
เปรียบเทียบแหลง่

ท่องเที่ยวใน 
เมดิเตอร์เรเนียน 

 

สร้ำงควำมสัมพันธ์ของเหตุและผล ในกรอบ 
DPSIR โดยน ำไปสู่แนวทำงนโยบำยและกำร
ประเมินควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยว โดยท ำ
กำรประเมินกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยกำร
จัดท ำเค้ำโครงควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล  
(cause-effect relations) ระหว่ำง (1) กำร
หลั่งไหลของกำรท่องเที่ยวเชิงกำยภำพที่แสดง
ด้วยองค์ประกอบของอุปทำน-อุปสงค์ และ
กำรจัดองค์กรตลำดกำรท่องเที่ยว (2) ผลที่
ได้ รับจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวต่อคืน กำรจ้ำงงำน 
และแรงกดดันด้ำนสิ่ งแวดล้อม เช่น กำร
บริโภคทรัพยำกร และ (3)  ผลกระทบทำงตรง
และทำงอ้อมทั้ งหมด ที่ เป็นผลพวงจำก
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของเจ้ำบ้ำน  เช่น 
เศรษฐกิจและโครงสร้ำงกำรจ้ำงงำนและ
วิวัฒนำกำร กำรประเมินมลพิษ กำรกระจำย
รำยได้ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรด ำรง
อยู่และคุณภำพของทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 

ตุรกี  
ตูนิเซีย 
สเปน 
อียิปต์  

โครเอเชีย 
โมร็อกโค 
แอลจเีรีย 
และอิตำล ี

Cooper 
(2013) 

บัญชีด้ำนนิเวศ-สังคม :
กรอบ DPSWR, กรอบ 
DPSIR ที่ได้ปรับปรงุ
และประยกุต์ใช้กับ
ระบบนเิวศทำงทะเล 

ประยุกต์ใช้กรอบ DPSIR ระบุสำรสนเทศที่ 
สอดคล้องกับบริบทระบบนิเวศจ ำนวนมำก 
แต่ยังมีข้อจ ำกัดด้ำนควำมชัดเจนในนิยำม 
และพื้ นฐำนด้ ำนแนวคิด ซึ่ งลดทอน
ควำมสำมำรถในกำรน ำผลกำรศึกษำมำ
เทียบเคียงกัน กำรศึกษำนี้ เสนอกรอบ 
DPSWR (Driver-Pressure-State-Welfare-
Response) ซึ่งนิยำมหมวดหมู่ของสำรสนเทศ
ด้วยกำรสังเครำะห์แนวคิด DPSIR เพื่อท ำให้
เกิดควำมชัดเจนในกำรจัดจ ำแนกสำรสนเทศ 
โดยสำรสนเทศจัดเข้ำหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสังคมและน ำมำประเมินผลได้และเสียที่
ได้รับ อันเนื่องมำจำกกิจกรรมของมนุษย์จน
ได้น ำไปสู่กำรตัดสินใจในด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ทวีปยุโรป 
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ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ DPSIR (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Hou, Zhou, 
Burkhard, 
and Müller 

(2014) 

กำรประยุกต์ใช้โมเดล 
DPSIR เพื่อวิเครำะห์
พลังขับเคลือ่นกำร

ให้บรกิำรระบบนิเวศ
ของระบบ

สิ่งแวดล้อม-มนุษย์ใน
ภำคเกษตร 

ประยุกต์ใช้กรอบ DPSIR ในมณฑล Jiangsu 
ใช้ข้อมูลระดับเมือง 13 เมือง โดยมีกำรใช้ 
correlation analysis เพื่อค้นหำ(Drivers: D) 
ในแต่ละตัวช้ีวัดใน DPSIR ทั้ง 13 เมือง ผลกำร
วิเครำะห์ พบว่ำ ผลกำรขยำยตัวภำคเกษตร
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถ่ิน กลุ่มเมือง
ที่มีผลิตภำพทำงกำรเกษตรสูงกว่ำจะพึ่งพำ
เศรษฐกิจภำคเกษตรน้อยกว่ำและมีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพมำกกว่ำ ในทำง
ตรงกันข้ำมกลุ่มเมืองที่มีผลิตภำพทำงเกษตร
ต่ ำกว่ำจะพึ่งพำเศรษฐกิจภำคเกษตรสูงกว่ำ
และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพต่ ำกว่ำ  

จีน 

Blauvelt 
(2014) 

กำรจัดระบบตัวช้ีวัด
และดัชนีด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

พิจำรณำทบทวนกำรจัดท ำและข้อจ ำกัด
ของ ชุดตั ว ช้ี วัดควำมยั่ ง ยื นและดั ชนี
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยใต้กรอบ DPSIR 
และได้เสนอเทคนิคกำรจัดหมวดหมู่
ตัวช้ีวัดดังกล่ำวให้สอดรับกับ DPSIR ใหม่ 
โดยที่ตัวช้ีวัดควำมยั่งยืนและดัชนีที่สัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกันสำมำรถน ำมำจัดใหม่เป็น
หมวดหมู่ที่เห็นควำมต่ำงที่ชัดเจนในเชิง
นิยำมและสำมำรถถ่ำยโอนได้ โดยไม่ต้อง
ค ำนึงถึงระดับ หรือ ควำมเข้มข้นในกำร
น ำมำรวมกัน โดยผู้ใช้หรือผู้ตัดสินใจหรือผู้
ก ำหนดนโยบำยสำมำรถประเมินบริบท
ของสำรสนเทศเหล่ำน้ีได้ด้วยตนเอง  

สหรัฐฯ 

Cayford 
(2015) 

กำรค้นพบกรอบที่
เหมำะสมเพื่อจัดท ำ

รำยงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม – กรณี

คุณภำพน้ ำใน
นิวซีแลนด์ 

ประยุกต์ใช้ DPSIR เพื่อวิเครำะห์ประเด็น
ปัญหำมลพิษทำงน้ ำ ซึ่งมำจำกอุตสำหกรรม 
โคนมที่สร้ำงปัญหำด้ำนมลพิษทำงน้ ำมำก
ที่สุดในนิวซีแลนด์ โดยน ำไปสู่แนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำในเขต Canterbury และ
มีส่วนช่วยในกำรตัดสินใจในกำรท ำงำนเชิง
รุกมำกข้ึน 

นิวซีแลนด์ 
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ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ DPSIR (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Bradley 
and Yee 
(2015) 

กำรใช้กรอบ DPSIR 
เพื่อพฒันำโมเดล
แนวคิด: เอกสำร

สนับสนุนทำงเทคนิค 

เผยแพร่กำรใช้กรอบ DPSIR ของหน่วยงำน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐฯ(US 
Environmental Protection Agency: 
EPA) ส ำหรับผู้มีอ ำนำจตัดสินใจในกำร
ปร ะยุ กต์ โม เดลแนว คิด  DPSIR เพื่ อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
ซับซ้อน มีกำรแจกแจงตัวช้ีวัดแต่ละตัว
ข อ ง  DPSIR ไ ว้ ชั ด เ จ น  แ ล ะ มี ก ำ ร
ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำด้ำนสิ่ งแวดล้อม  
ควำมเช่ือมโยงของระบบนิเวศชำยฝั่งและ
แนวปะกำรังกับภำคกำรท่องเที่ยวและ
นันทนำกำร  และด้ ำนสุ ขภำพ -นิ เ วศ 
กรณีศึกษำโรคหอบหืด  

สหรัฐฯ 

Oesterwind, 
Rau, and 

Zaiko 
(2016) 

พลังขับเคลือ่นและ
แรงกดดัน-ไขควำม

กระจ่ำงค ำที่ใช้กันอยู่
ทั่วไปในวิทยำศำสตร์

ทำงทะเลและ
นโยบำย 

ได้มีกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
มำกข้ึนในทำงสำเหตุและกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนิยำมของ พลังขับเคลื่อน 
ภัยคุกคำมและแรงกดดัน บ่อยครั้งมักให้
ควำมหมำยไม่สอดคล้องกัน ท ำให้เกิด
ควำมคลำดเคลื่อนในด ำเนินกำรก ำหนด
นโยบำย เมื่อมำถึงจุดกำรประเมินระบบ
นิเวศแบบบูรณำกำร  ซึ่งงำนวิจัยนี้จัดให้มี
นิยำมที่สอดรับกับแนว DPSIR โดยใช้
ตัวอย่ำงจำกกรอบยุทธศำสตร์ทำงกำร
ทะเลของยุโรปเพื่อยกระดับกำรสื่อสำรให้
ดีข้ึนระหว่ำงวิทยำศำสตร์และกำรบริหำร
จัดกำรนโยบำยสิ่ งแวดล้อมระดับชำติ 
ภูมิภำค และระหว่ำงประเทศ  

ยุโรป 
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ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ DPSIR (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Lewison et 
al. (2016) 

กรอบ DPSIR 
สำมำรถน ำมำใช้
จัดท ำโครงสร้ำง

ปัญหำและอ ำนวย
ควำมสะดวกงำนวิจัย
เชิงประจกัษ์ในระบบ

ชำยฝั่งทะเลได้
อย่ำงไร 

ทบทวนกำรใช้ DPSIR ในรำยงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั่วโลก พบว่ำ มี 1,315 รำยกำร เป็น
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและสังคม  
เป็นระบบที่ควบรวมระบบมนุษย์และธรรมชำติ
เข้ำไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นกำรปรับแนวคิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต กำรปรับตัว และกำร
เปลี่ยนรูปแบบกำรด ำรงอยู่ที่มีหลำยขนำดและ
หลำยมิติให้มำอยู่ในแนวเดียวกัน ในจ ำนวน
ดังกล่ำวมีบทควำม 810 รำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนิเวศและสังคม และมีบทควำมเพียง 24 
รำยกำรเท่ำนั้นที่มีศักยภำพสูงที่เป็นงำนวิจัย
เชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง
ทะเล โดยได้น ำผู้ก ำหนดนโยบำยและผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกรอบ DPSIR เป็น
ผลส ำเร็จ กรอบ DPSIR สำมำรถบูรณำกำรข้ำม
สำขำวิชำและข้ำมหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน 
ได้แก่ ชุมชนท้องถ่ิน รัฐบำล องค์กรพัฒนำ
เอกชน และนักวิชำกำร แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดใน
กำรประยุกต์แนวทำงเชิงปริมำณ โดยเฉพำะกำร
รวมประเภทข้อมูลที่แตกต่ำงเข้ำด้วยกัน และ
ยังคงมีงำนอีกมำกมำยในกำรท ำให้กรอบ 
DPSIR ใช้งำนได้เต็มศักยภำพ 

- 

Lyra, 
Pliakas, 

Skias, and 
Gkiougkis 

(2016) 

กำรใช้กรอบ DPSIR ใน
กำรจัดกำรลุ่มน้ ำ 
Almyros ในเขต 

Magnesia 

น ำข้อมูลทำงด้ำนธรณีวิทยำ อุทกศำสตร์ ธรณี
อุทกศำสตร์ รวมไปถึงด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่ มำ
จัดท ำและก ำหนดลงไปในกรอบ DPSIR  ซึ่งผล
กำรวิเครำะห์น ำไปสู่ กำรยกระดับควำม
ตระหนักรู้ในสถำนะของสิ่งแวดล้อมในเมือง
และธรรมชำติ  และช้ีให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่
เป็นดุลพินิจ 2 ประกำรในพื้นที่ ได้แก่ (1) กำร
ยอมรับปัญหำที่เป็นผลมำจำกกำรแทรกแซง
ของมนุษย์เพื่อท ำให้ควำมต้องกำรในกำรด ำรง
อยู่เป็นที่น่ำพึงพอใจ และ (2) กำรจัดให้มีทิศ
ทำงกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปสู่กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงมีประสิทธิผล 

กรีก 
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ตำรำงที่ 4 ตัวอย่ำงกำรประยกุต์ใช้ DPSIR (ต่อ) 

ผู้เขียน (ปี) ชื่อเรื่อง ประยุกต์ใช้ DPSIR ประเทศ 
Baldwin et 
al. (2016) 

กำรใช้กรอบ DPSIR 
เพื่อกำรฝกึอบรม

หลำยสำขำวิชำ และ
กำรค้นหำองค์ควำมรู้

ในอ่ำวไทย 

เป็ นกระบวนกำรจั ดกำรฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติกำรภำยใต้กรอบ DPSIR ที่จังหวัด
ตรำด ประเทศไทยภำยใต้หัวข้อ  “Workshop 
on Integration of Management & 
Sustainable Usage of Marine & Coastal 
Resources in the ASEAN Region by using 
DPSIR Frameworks” 9 - 14 มกรำคม 2558
เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้ผูเ้ข้ำรบักำร
อบรม ASEAN โดยจ ำนวน 48 คน เป็น
นักวิทยำศำสตร์  ผู้ก ำหนดนโยบำย ผู้จัดกำร
ด้ำนกำรประมงและชำยฝั่ง ผู้น ำชุมชนท้องถ่ิน 
จำกไทย กัมพูชำ เวียดนำมและมำเลเซยี ได้มำ
แบ่งปันควำมรู้และเรียนรู้ถึงวิธีกำรน ำ DPSIR 
ไปใช้ประโยชน ์

ไทย 

ส ำหรับในประเทศไทย กำรใช้กรอบ DPSIR ยังไม่เป็นที่แพร่หลำยเนื่องจำกต้องใช้องค์ควำมรู้
และควำมเช่ียวชำญในหลำยสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำและโจทย์ที่ท ำกำรศึกษำ จึงเป็นกำรยำก
ในกำรประยุกต์ใช้กรอบ DPSIR ได้อย่ำงสมบูรณ์โดยคนคนเดียว รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์และ
ควำมเช่ือมโยงที่เป็นเหตุเป็นผลของแต่ละตัวอักษรของ DPSIR  ซึ่งควำมหมำยของแต่ละตัวอักษรสรุปได้ดังนี้ 
(Carr et al., 2007) 

- พลังขับเคลื่อน (Driving Forces: D) มำจำกควำมต้องกำรของมนุษย์ที่ต้องกำรพัฒนำ
ควำมเป็นอยู่ใหด้ีข้ึนแต่ก็ต้องพึ่งพำสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศและทรัพยำกรที่มนุษย์
สร้ำงขึ้นด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรยกระดับควำมเป็นอยู่และฐำนะทำง
สังคม  

- แรงกดดัน (Pressures: P) เป็นกระบวนกำรที่เกิดต่อเนื่องจำกพลังขับเคลื่อนที่กดดัน
ต่อระดับกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตและกำรบริโภค และกำรปล่อยของเสียจำกกระบวนกำร
ดังกล่ำว ได้แก่ สำรปนเปื้อน ของเสีย เสียงรบกวน ฯลฯ สู่อำกำศ ดิน และน้ ำ ส่งผลให้สภำพแวดล้อม
และระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 

- สภาพหรือสภาวะ (State: S) ปริมำณและคุณภำพขององค์ประกอบในส่วนต่ำงๆของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่หลำกหลำย ได้แก่ อำกำศ น้ ำ ดิน ฯลฯ  ที่ประสำนสัมพันธ์ในกำรท ำ
หน้ำที่ของสิ่งเหล่ำน้ีและแสดงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying Capacity) กิจกรรมของ
มนุษย์ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ ซึ่งค่ำในเชิงตัวเลขจะเป็นตัวบ่งช้ีระดับที่
เป็นภัยต่อมนุษย์และระบบนิเวศ หำกสูงหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนสำกล  
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- ผลกระทบ (Impact: I) ควำมต่อเนื่องที่ส่งต่อมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรที่ส่งผลกระทบต่อควำมยั่งยืนของประเด็น ปัญหำหรือโจทย์ที่ต้องกำรพิจำรณำและวิเครำะห์
สถำนภำพ สุขภำพคน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงระบบนิเวศ ซึ่งผลกระทบมีทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ  

- ตอบโจทย์ (Responses: R) เป็นส่วนของกำรค้นหำ หรือคิดค้นนวัตกรรมในกำรแก้ไข
ปัญหำและตอบโจทย์ข้ำงต้น โดยก ำหนดเป็นนโยบำย มำตรกำร หรือกฎกติกำทั้งในเชิงบังคับและให้
สิ่งจูงใจในกำรปรับสมดุลของระบบนิเวศให้กลับคืนมำสู่ควำมยั่งยืน หรือสมดุลใหม่ ในควำมหมำยที่ว่ำ 
"สุขภำพคนต้องเคียงคู่ไปกับสุขภำพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ" 

รูปที่ 2 กรอบ DPSIR 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก Kristensen (2004) 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย ประกอบด้วย  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนกำรวิจัย ดังนี้ 

 

รูปที่ 3 ข้ันตอนกำรศึกษำ 
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3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำน้ี จ ำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     3.1.1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำร

วิชำกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คลองโคนโดยกำรค้นคว้ำและศึกษำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคมของชุมชนในพื้นที่  รวมไปถึงสภำพภูมิประเทศ พื้นที่ป่ำชำยเลน และกำรท่องเที่ยว จำก
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ และจำกกำรสืบค้นทำงอินเตอร์เน็ตเป็นส ำคัญ  

          3.1.2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมโดย
กำรส ำรวจจำกภำคสนำมโดยตรงและจำกกำรสัมภำษณ์โดยกำรใช้แบบสอบถำม ดังนี้ 
  3.1.2.1 กำรส ำรวจภำคสนำมโดยตรง (Direct Field Survey) เป็นกำรส ำรวจ
โดยใช้กำรสังเกตกำรณ์และบันทึกภำพในพื้นที่เพื่อท ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ศึกษำ รวมถึงสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ิน ลักษณะกำรใช้ที่ดิน สภำพพื้นที่ป่ำชำยเลน 
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
  3.1.2.2 กำรสัมภำษณ์ (Interview) กลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถำม 
พร้อมทั้งแบบสัมภำษณ์เชิงลึกส ำหรับปรำชญ์ชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลอง
โคน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทำนกำรท่องเที่ยวที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมยั่งยืนของ
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคนในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 - นักท่องเที่ยว  ก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำง 200 คน โดยครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยว  
ที่พักค้ำงคืนและนักท่องเที่ยวที่ไม่พักค้ำงคืน นักท่องเที่ยวที่พักค้ำงคืนท ำกำรสัมภำษณ์โดยใช้
แบบสอบถำม ณ ที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว ในส่วนของกำรเก็บแบบสอบถำมนักท่องเที่ยวที่ไม่พักค้ำงคืน
ท ำกำรสัมภำษณ์โดยใช้แบบสอบถำมซึ่งเกบ็รวบรวมข้อมูล ณ จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดต้อนรับ
หรือจุดรวมนักท่องเที่ยวโดยเฉพำะในหมู่  2 และหมู่ 3 ซึ่งเป็น โรงเรียน ตลำด จุดลงเรือและร้ำน
เครื่องดื่มและอำหำร ซึ่งกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวเลือกใช้สูตรกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงให้
เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ในที่นี้ได้เลือกใช้สูตร กรณีที่ไม่ทรำบขนำดหรือจ ำนวนประชำกร เนื่องจำกไม่
ทรำบจ ำนวนประชำกรนักท่องเที่ยวที่มำเยือนคลองโคนในรอบปี แต่เท่ำที่ประเมินเข้ำใจว่ำมีจ ำนวนมำก 
ผลจะออกมำ ดังนี้ (Cochran, 1977; Israel, 1992) 
 

n = 
Z2pq

e2  = 
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.07)²
 = 

(3.8416)(0.25)

(0.0049)
 = 

(0.9604)

(0.0049)
 = 196 => 200 คน 

 
โดยที่  n  = ขนำดตัวอย่ำง 

              Z² = ระดับควำมเช่ือมั่นที่ต้องกำร ในที่นี้ก ำหนดไว้ที่ 95% => 1.96 
         e  = ระดับควำมแม่ย ำที่ต้องกำร = ±7% หรือ 0.07 
         p  = สัดส่วนที่ประมำณกำรของคุณลักษณะเฉพำะของประชำกร = 0.5 
         q  = (1-p) = 0.5 
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 - ผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยว   ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ินที่ท ำธุรกรรม
ด้ำนที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว จ ำนวน  9  แห่ง   ได้แก่   เรือนถำวรโฮมสเตย์  รีสอร์ตบ้ำนไม้ธำรำ  
รีสอร์ตบ้ำนไม้ชำยเลน  บ้ำนคลองโคนรีสอร์ต  เรือนริมเล  ภูษิตโฮมสเตย์  โฮมกระเตงชำวเล  ศูนย์
อนุรักษ์ป่ำชำยเลน (ผู้ ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์)  และวังมนัสรีสอร์ต ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์                         
 - ชำวบ้ำนในชุมชนต ำบลคลองโคน ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 200 ครัวเรือน ซึ่ง
กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงในกำรเก็บแบบสอบถำมชุมชนชำวต ำบลคลองโคน เลือกใช้สูตรค ำนวณ
ขนำดตัวอย่ำงในกรณีที่ทรำบขนำดหรือจ ำนวนประชำกร โดยข้อมูลกรมกำรปกครอง ปี พ.ศ. 2560 
ระบุว่ำ ต ำบลคลองโคนมีประชำกร (ครัวเรือน) จ ำนวน 1,381 ครัวเรือน  เมื่อใช้สูตรค ำนวณขนำด
ตัวอย่ำงในกรณีดังกล่ำว ผลจะออกมำ ดังนี้  (Cochran, 1977; Israel, 1992) 

 

n = 
N

1+N(e)2
 =  

1,381

1+1,381(0.07)2
 = 

1,381

1+6.7669
 = 177.8 => 200 ครัวเรือน 

 
โดยที่   n  = ขนำดตัวอย่ำง 
         e  = ระดับควำมแม่ย ำที่ต้องกำร = ±7% หรือ 0.07 
         N  = จ ำนวนประชำกร 

 โดยกำรกระจำยตัวอย่ำง พิจำรณำจำกสภำพข้อเท็จจริงด้ำนท ำเลและที่ตั้ง
ของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้ำนที่น่ำจะมีส่วนร่วมและหรือได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
เป็นส ำคัญ เช่น หมู่ 2 และ 3 ตั้งอยู่ติดแนวสองฝั่งคลองไปสู่ชำยทะเลและป่ำชำยเลน หมู่ 5 และ 7  
มีธุรกรรมด้ำนที่พักและร้ำนอำหำรจ ำนวนมำก เป็นต้น จำกเกณฑ์ดังกล่ำว ได้กระจำยตัวอย่ำง
ครัวเรือนในหมู่ 1 – หมู่ 7 จ ำนวน 14,  39,  41,  14,  38,  12 และ 42 ครัวเรือนตำมล ำดับ  
(ร้อยละ 14.5 ของจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด)  จำกนั้นจึงท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้ำน
ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบง่ำย  โดยน ำจ ำนวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้ำนมำจัดเรียงล ำดับ 1, 2, 3,..........., n 
จำกนั้นก ำหนดช่วงในกำรคัดเลือกตัวอย่ำงให้เหมำะสมกับขนำดตัวอย่ำงของแต่ละหมู่บ้ำน 
ยกตัวอย่ำง เช่น หมู่ 1 มีครัวเรือน 141 ครัวเรือน ช่วงที่ใช้ คือ 10 (141/14 = 10)  เลือกคนที่ 10, 
20, .... 140 จนกระทั่งครบ 14 ตัวอย่ำง (ครัวเรือน) ซึ่งเป็นวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำยเมื่อทรำบ
จ ำนวนประชำกร (จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดของแต่ละหมู่บ้ำน) หมู่ 2 – หมู่ 7 ก็ด ำเนินกำรในท ำนอง
เดียวกัน ทั้งหมดท ำกำรสัมภำษณ์หัวหน้ำครวัเรือนโดยใช้แบบสอบถำมเก็บรวบรวมข้อมูล (ตำรำงที ่5)  
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          ตารางที่  5 ประชำกรและขนำดตัวอย่ำง 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(ครัวเรือน) 
ขนาดตัวอย่าง 
(ครัวเรือน) 

1 คลองคต 141 14 
2 คลองโคน 224 39 
3 คลองโคน 150 41 
4 แพรกทะเล 184 14 
5 คลองช่อง 275 38 
6 ประชำชมช่ืน 197 12 
7 คลองช่องนอ้ย 210 42 

รวม 1,381 200 

แนวคิดในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว  (ด้ำนอุปทำน) 
โดยมีคนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำนในชุมชนคลองโคน ที่มีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำง
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและให้บริกำรควำมรู้เชิงนิเวศรวมไปถึงวิถีชีวิตชำวบ้ำน ฯลฯ เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจหรือควำมประทบัใจและประสบกำรณ์รวมไปถึงควำมรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว (ด้ำนอุปสงค์) 
ปรำกฏตำมรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 กรอบแนวคิดในกำรรวบรวมข้อมลู 
 
 

อุปทาน: แหล่งท่องเท่ียว/ 
ป่าชายเลนและระบบนิเวศ 

อุปสงค์: นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการและชุมชน
ท้องถิ่น: กิจกรรมการท่องเท่ียว 

การรวบรวมข้อมูล 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญในกรณีข้อมูลทุติยภูมิคือ แผนที่
จำกกรมทรัพยำกรธรณี กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองโคน ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ 
แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์เชิงลึก รวมไปถึงอุปกรณ์บันทึกภำพและเสียง โดยแบบสอบถำมที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ มี 3 ชุด ส ำหรับนักท่องเทีย่ว ผู้ประกอบกำรที่พัก และชุมชนชำวคลองโคน  
โดยข้อค ำถำมและเนื้อหำในแบบสอบถำมได้มำจำกกำรส ำรวจพื้นที่เบื้องต้นและข้อมูลทุติยภูมิ 
ที่ได้กำรตรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน  
ซึ่งแบบสอบถำมทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย 

กลุ่มนักท่องเท่ียว แบบสอบถำมประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของ
นักท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  ส่วนที่ 3 ข้อมูลควำมคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรพัยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
และอื่นๆ 

กลุ่มผู้ประกอบการท่ีพัก แบบสอบถำมประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของ
ผู้ประกอบกำร ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร ส่วนที่ 3  ข้อมูลกำร
จัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ และ ส่วนที่ 5 สภำพแวดล้อมใน 
สถำนประกอบกำร (บันทึกโดยผู้สัมภำษณ์) 

กลุ่มชุมชนท้องถิ่น แบบสอบถำมประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชน
ท้องถ่ิน ส่วนที่ 2 ผลที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนกับชุมชนท้องถ่ิน ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และ 
ส่วนที่ 4 อื่นๆที่สังเกตได้จำกกำรสัมภำษณ์ 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
ของผู้มีส่วนได้เสียและนักท่องเที่ยวที่มำเยือนคลองโคน และ (2) กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนโดยใช้ SWOT และ DPSIR ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.3.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Analysis) โดยกำรอธิบำยลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 3 กลุ่ม ที่ท ำกำรศึกษำในทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งมุมมองใน
ด้ำนอุปทำน (ชุมชนและผู้ประกอบกำรที่พักในพื้นที่) และด้ำนอุปสงค์ (นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเยือนใน
พื้นที่) จำกค ำถำมแบบเปิดที่ให้แสดงควำมคิดเห็นและค ำถำมแบบมีตัวเลือกที่ใช้วิธีวัดระดับควำม
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวแสดง
ตำมตำรำงที่ 6   

     การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นในแต่ละด้านของนักท่องเท่ียว                                       

                                  = 
ผลรวมของระดับคะแนน×จ ำนวนผู้แสดงควำมเห็นตำมระดับคะแนนแต่ละด้ำน

จ ำนวนผู้แสดงควำมเห็นทั้งหมดในแต่ละด้ำน
 

คะแนน
ควำมเห็นเฉลี่ย
ในแต่ละด้ำน 
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ตารางที่  6 เกณฑ์กำรก ำหนดระดับควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน 

ระดับ
คะแนน 

คะแนนค่ำเฉลี่ย ระดับเกณฑ์ทีป่ระเมิน 

5 4.21 – 5.00 เห็นด้วยมำกที่สุดหรือเห็นว่ำมผีลมำกทีสุ่ด 
4 3.41 – 4.20 เห็นด้วยมำกหรือเห็นว่ำมผีลมำก 
3 2.61 – 3.40 เห็นด้วยปำนกลำงหรอืเห็นว่ำมีผลปำนกลำง 
2 1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อยหรือเห็นว่ำมผีลน้อย 
1 1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ดหรือเห็นว่ำมผีลน้อยที่สุด 

และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปรมิำณ (Quantitative Analysis) โดยกำรประมวลผลข้อมูล
ที่ได้จำกกำรเก็บตัวอย่ำงจำกแบบสอบถำมด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) Version 21.0  เพื่อน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 3 
กลุ่ม โดยกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวและควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน ใช้สถิติเชิงพรรณำ ซึ่งแจกแจงในรูปควำมถ่ี  ค่ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน โดยจ ำแนกตำมปัจจัยต่ำงๆ ใช้สถิติเชิงวิเครำะห์ ด้วยวิธี 
one-way ANOVA ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 95% หรือที่ระดับ p = 0.05 และกำรศึกษำข้อมูลของ
ผู้ประกอบกำรทีพ่ักนกัทอ่งเที่ยวและของชุมชนทอ้งถ่ิน ใช้สถิติเชิงพรรณำ ได้แก่ ควำมถ่ี  และค่ำร้อยละ 
เพื่อวิเครำะหร์ะดับผลกระทบจำกกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ใน
ต ำบลคลองโคน 

3.3.2  กำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ SWOT และ 
DPSIR เป็นกำรน ำผลลัพธ์จำกกำรประมวลผลข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำม  
3 กลุ่มเปำ้หมำย ผนวกเข้ำกับข้อมลูจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลกึกับปรำชญ์ชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองโคน ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจำกกำรส ำรวจพื้นที่และกำรสังเกตกำรณ์  
มำประเมนิกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน โดยกำรใช้ SWOT เพื่อประเมินสถำนกำรณ์
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนและเสริมด้วยกำรวิเครำะห์โดยใช้กรอบ DPSIR เพื่อวิเครำะห์
ควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

ผลกำรวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นผลกำรศึกษำบริบทในพื้นที่  ส่วนที่ 2 เป็นผล
จำกกำรส ำรวจภำคสนำม โดยก ำหนดประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น 
3 กลุ่ม ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว จ ำนวน 200 คน ผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยว จ ำนวน 9 รำย และ
ตัวแทนชุมชนชำวต ำบลคลองโคน จ ำนวน 200 ครัวเรือน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และแบบ
สัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ส่วนที่ 3 เป็นผลกำรประเมินกำรรองรับโดยใช้ SWOT และ DPSIR ตำมล ำดับ  

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ีศึกษา  
4.1.1 ที่ตั้งต าบลคลองโคน 
         คลองโคนเป็นต ำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม ซึ่งอยู่ห่ำงจำก

อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม ประมำณ 15 กิโลเมตร โดยสำมำรถใช้เส้นทำงถนนพระรำม 2 หรือ ถนนธนบุรี-
ปำกท่อ (ทำงหลวงหมำยเลข 35) ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 71-72 (รูปที่ 5) 

                        
รูปที่ 5 ที่ตั้งต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมทุรสงครำม 

ที่มำ: กรมทรพัยำกรธรณี (2559)
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4.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนต าบลคลองโคน 
         ปัจจุบันป่ำชำยเลนในจงัหวัดสมุทรสงครำม จ ำแนกเป็น 1) ป่ำชำยเลนในที่ดินกรรมสิทธ์ิ

รำษฎร 2) ป่ำชำยเลนที่ปลูกข้ึนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และ 3) ป่ำชำยเลนบนพื้นที่งอกชำยฝั่งทะเล โดย
จังหวัดสมุทรสงครำมได้ด ำเนินกำรปลูกฟื้นฟูป่ำชำยเลนตำมโครงกำรฟื้นฟูป่ำชำยเลนบนพื้นที่งอกชำยฝั่ง
ทะเลที่ต ำบลคลองโคน มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้เนื้อที่ป่ำ 2,568 ไร่ 3 งำน เมื่อ 
ป ีพ.ศ. 2543 จังหวัดได้ด ำเนินกำรออกหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวงที่สำธำรณประโยชน์ชำยทะเล ในพื้นที่
ต ำบลคลองโคน จ ำนวน 6 แปลง มีเนื้อที่ 1,884 ไร่ 1 งำน 26 ตำรำงวำ ออก ณ วันที่ 4 เมษำยน 2543 ซึ่ง
กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดสมุทรสงครำมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงดังตำรำงที่ 7 ดังนี ้
ตารางที่  7 แสดงพื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสงครำม ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 
พื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ (ไร)่ 

พื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพทั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่ในควำมรับผิดชอบของกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (ไร่) 

2518 51,250 - 
2522 47,800 - 
2529 306 - 
2532 - - 
2534 - - 
2536 5,775 - 
2539 7,156 - 
2543 15,957 - 
2547 14,112 - 
2552 14,273 - 
2557 18,247 18,246.85 

ที่มำ: กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2561) 

 ต ำบลคลองโคนมีพื้นที่ 33.7 ตำรำงกิโลเมตร (21,062 ไร่) ส่วนใหญ่เป็นที่รำบชำยฝั่ง
ทะเล  สภำพพื้นที่ป่ำชำยเลนมีกำรเปลี่ยนแปลงมำโดยตลอดเนื่องจำกชำยฝั่งต ำบลคลองโคนมีกำรสะสมของ
ตะกอน เกิดพื้นที่งอกมำกกว่ำ 1 เมตร/ปี ส่งผลให้แนวชำยฝั่งและพื้นที่ป่ำชำยเลนมีกำรเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพำะโครงกำรปลูกป่ำซึ่งมีกำรด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยในปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มมีกำรปลูก 
ป่ำชำยเลนข้ึนในหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ 5 และหมู่ 7 ส่งผลให้ป่ำชำยเลนที่เคยบกุรกุ ถูกท ำลำยกลำยเป็นนำกุ้งและนำ
กุ้งร้ำงกลับฟื้นคืนมำเป็นป่ำชำยเลนอีกครั้งหนึ่งแม้จะยังไปไม่ถึงสถำนะเดิมก็ตำม  ซึ่งสถำนภำพทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งของคลองโคนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำนี้มีควำมอ่อนไหวจำกกำรกระท ำของมนุษย์ใน
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและจำกปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ รวมทั้งผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกทีส่่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทำงทะเล ได้แก่ ป่ำชำยเลน  สัตว์และพืชทะเล 
และระบบนิเวศพื้นทะเลที่เสื่อมโทรมลงรวมถึงภัยพิบัติธรรมชำติ ที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของต ำบลคลองโคน 
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 เนื่องจำกต ำบลคลองโคนมีลักษณะพิเศษที่เกิดพื้นที่งอกชำยฝั่ง ทำงกำรโดยเฉพำะ 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจึงเข้ำมำบริหำรจัดกำรกำรใช้ที่ดินป่ำชำยเลนให้ชัดเจนโดยจัดจ ำแนก
เป็นของรัฐและของประชำชนในพื้นที่ที่อำศัยท ำมำหำกินมำแต่เดิม ในส่วนที่ดินป่ำชำยเลนที่เป็นของรัฐ 
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งยังได้จัดสรรที่ดินป่ำชำยเลนบำงส่วนให้ประชำชนเช่ำท ำกินและ
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง และได้จัดท ำโซนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2552 ปรำกฏตำมรูปที่ 6 และ  
ในปี พ.ศ. 2557 ได้จ ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน โดยพบว่ำ จังหวัดสมุทรสงครำมนั้นมีพื้นที่
ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จ ำนวน 80,323.45 ไร่ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ จ ำนวน 18,246.85 ไร่  ซึ่งอ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม มีพื้นที่ป่ำชำยเลนใน
แต่ละต ำบล จ ำนวน 52,655.59 ไร่ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2530, 22 สิงหำคม 2543 
และ 17 ตุลำคม 2543 โดยต ำบลคลองโคนมีพื้นที่ป่ำชำยเลน ตำมมติคณะรัฐมนตรี จ ำนวน 19,979.25 ไร่ 
ซึ่งมีพื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ จ ำนวน 3,246.77 ไร่ และจำกข้อมูลทรัพยำกรป่ำชำยเลน ต ำบลคลองโคน 
พบว่ำ ต ำบลคลองโคนมีขอบเขตพื้นที่ป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี จ ำนวน 18,995.85 ไร่ เป็นพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนคงสภำพจ ำนวน  4,158.16 ไร่ โดยมีพื้นที่ป่ำชำยเลนในเขตมติคณะรัฐมนตรี จ ำนวน 3,656.35 ไร่ 
และพื้นที่ป่ำชำยเลนนอกเขตมติคณะรัฐมนตรี จ ำนวน 501.81 ไร่ นอกจำกนี้ยังมีพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภำพที่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ พื้นที่ทิ้งร้ำง พื้นที่อยู่อำศัย และอื่นๆ รวมจ ำนวน 15,339.51 
ไร่ ปรำกฏตำมรูปที่ 7 (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2561) 

     

       

รูปที่ 6 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม ป ีพ.ศ. 2552 
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2552) 
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รูปที่ 7 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม ปี พ.ศ. 2557 
ที่มำ: ส. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2557) 

 
 เมื่อมำพิจำรณำกำรประกำศผังเมืองรวมของจังหวัดสมุทรสงครำมโดยกรมโยธำธิกำร

และผังเมือง เฉพำะในส่วนอ ำเภอเมืองสมุทรสงครำมที่มีต ำบลคลองโคนตั้งอยู่ พบว่ำ กำรประกำศผังเมือง
รวมป ีพ.ศ. 2558 กับ ประกำศผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2560 (รูปที่ 8) มีควำมแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิงในส่วนของ
อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม กล่ำวคือ ผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2558 ยังคงควำมเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
พื้นที่อนุรักษ์สภำพแวดล้อม และพื้นที่โล่งเพื่อรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมไว้ชัดเจน ซึ่งมีส่วนสอดคล้องกับ
กำรจัดโซนของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง มำกบ้ำงน้อยบ้ำงในพื้นที่ของต ำบลคลองโคน แต่
ประกำศผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2560 ได้ลบภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่กล่ำวถึงข้ำงต้นหำยไปจำกแผนที่  
ส่งผลให้พื้นที่ต ำบลคลองโคนทั้งหมดเป็นท่ีดินประเภทชุมชน    
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         รูปที่ 8 แผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ไดจ้ ำแนกประเภทท้ำยกฎกระทรวงให้ใช้ 
                  บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครำม 

       ที่มำ: กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง (2558), กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (2560) 

4.1.3 การถือครองที่ดินในต าบลคลองโคน 
          จำกกำรส ำรวจกำรถือครองที่ดินในต ำบลคลองโคนของส ำนักกำรจัดกำรป้องกันกำร

กัดเซำะชำยฝั่งทะเลและพื้นที่ชำยฝั่งของจังหวัดสมุทรสงครำม ปี พ.ศ. 2551 พบว่ำ มีกำรเช่ำที่ดินท ำกิน
ถึง 118 ครัวเรือน โดยเป็นกำรเช่ำจำกบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่ต ำบลคลองโคน และส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน  
หมู่ 2 และหมู่ 5 จ ำนวน 48 และ 30 ครัวเรือน ตำมล ำดับ ซึ่งทั้งสองหมู่นี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่อนข้ำงสูง (ตำรำงที่ 8)  
ตารางที่  8 กำรถือครองที่ดินของประชำกรในต ำบลคลองโคน ปี พ.ศ. 2551 

หมู่บ้ำน มีที่ดินเป็นของตนเอง ที่ดินเช่ำ เช่ำที่ดินจำก 
หมู่ 1 คลองคต 25 ครัวเรือน 7 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 
หมู่ 2 คลองโคน 14 ครัวเรือน 48 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 
หมู่ 3 คลองโคน 33 ครัวเรือน 8 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 
หมู่ 4 แพรกทะเล 75 ครัวเรอืน 11 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 
หมู่ 5 คลองช่อง 60 ครัวเรือน 30 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 
หมู่ 6 ประชำชมช่ืน 38 ครัวเรือน 6 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 
หมู่ 7 คลองช่องน้อย 82 ครัวเรอืน 8 ครัวเรอืน คนนอกหมูบ่้ำน 

รวม 327 ครัวเรือน 118 ครัวเรือน  
หมำยเหต:ุ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นโฉนดและน.ส. 3 ก และ ข 
ที่มำ: กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2551)  

                 (ก) ปี พ.ศ. 2558                                         (ข) ปี พ.ศ. 2560 
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4.1.4 เขตการปกครอง 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโคนในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม

ประกอบด้วย 7 หมู่บ้ำน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้ำนคลองคต  หมู่ที่ 2 บ้ำนคลองโคน  หมู่ที่ 3 บ้ำนคลองโคน   
หมู่ที่ 4 บ้ำนแพรกทะเล  หมู่ที่ 5 บ้ำนคลองช่อง  หมู่ที่ 6 บ้ำนประชำชมช่ืน  หมู่ที่ 7 บ้ำนคลองช่องน้อย  
โดยขอบเขตทั้ง 7 หมู่บ้ำน แสดงในรูปที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 9 อำณำเขตของแต่ละหมูบ่้ำนในต ำบลคลองโคน 
ที่มำ: ปรบัปรุงจำกแผนที่ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองโคน 

 ในปี พ.ศ. 2560 ต ำบลคลองโคนมีจ ำนวนครัวเรือน 1,381 ครัวเรือน ประชำกร  
4,380 คน เป็นชำย 2,170 คน หญิง 2,210 คน (ตำรำงที่ 9) ซึ่งส่วนใหญ่ชำวต ำบลคลองโคนประกอบอำชีพ
ประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ได้แก่ กุ้ง  เคย หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนำงรม ปลำกระบอก  
โดยควบคู่กับกำรท ำกะปิ และค้ำขำย (ตำรำงที่ 10) ส่วนอำชีพเสริมเป็นกำรรับจ้ำงทั่วไปที่เช่ือมโยงกับ 
กำรท่องเที่ยวในท้องถ่ิน เช่น ที่พัก และร้ำนอำหำรและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยแต่ละหมู่บ้ำนมีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (ตำรำงที่ 11) ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้จำกกำร
สัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน แสดงในรูปที่10 
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ตารางที่  9 จ ำนวนครัวเรือนและประชำกรต ำบลคลองโคน ปี พ.ศ. 2560 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 คลองคต 141 239 210 449 
2 คลองโคน 224 420 416 836 
3 คลองโคน 150 281 251 532 
4 แพรกทะเล 184 278 301 579 
5 คลองช่อง 275 408 476 884 
6 ประชำชมช่ืน 197 249 237 486 
7 คลองช่องนอ้ย 210 295 319 614 

รวม 1,381 2,170 2,210 4,380 
 ที่มำ: กรมกำรปกครอง (2560) 

ตารางที่  10 อำชีพของประชำกรต ำบลคลองโคน ป ีพ.ศ. 2557 
อาชีพ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ท ำสวน 21 21 42 
ประมง 577 460 1,037 

รับรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่รัฐ 14 20 34 
พนักงำนรฐัวิสำหกิจ 14 14 28 

พนักงำนบริษัท 11 24 35 
รับจ้ำงทั่วไป 395 450 845 

ค้ำขำย 99 177 276 
ธุรกิจส่วนตัว 31 27 58 
อำชีพอื่นๆ 6 6 12 
ก ำลังศึกษำ 324 356 680 
ไม่มีอำชีพ 108 185 293 

รวม 1,600 1,740 3,340 
 ที่มำ: กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2560) 
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ตารางที่  11 จุดเด่นของแต่ละหมูบ่้ำนในต ำบลคลองโคน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ลักษณะเด่นประจ าหมู่บ้าน 
1 คลองคต สวนมะพร้ำว  ท ำน้ ำตำลมะพร้ำว  นำกุ้ง 
2 คลองโคน ประมง  กระดำนถีบเก็บหอย รอเคย รอกุ้ง รอปลำกระบอก โป๊ะ

ปลำทู ปักหอยแมลงภู่  ท ำกะปิเคยตำด ำ  ป่ำชำยเลน 3 คลองโคน 
4 แพรกทะเล เลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ นำกุ้ง เลี้ยงปลำ ปู  ศำลเจ้ำแม่ตะเคียน 

5 คลองช่อง 
ป่ำชำยเลน  ร้ำนอำหำร  รีสอร์ตและโฮมสเตย์  เลี้ยงหอยนำงรม 
หอยแครง หอยแมลงภู่ 

6 ประชำชมช่ืน 
วัดธรรมประดิษฐ์   โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ เขตค้ำขำยติดถนน
พระรำม 2  ปั้มน้ ำมัน  อู่ซ่อมรถ ร้ำนเสริมสวย  ร้ำนอำหำร  ร้ำน
ขำยของช ำ โรงงำนอุตสำหกรรม  สวนมะพร้ำว  กำรสัญจรคับค่ัง 

7 คลองช่องนอ้ย 
ป่ำชำยเลน  ร้ำนอำหำร   รีสอร์ตและโฮมสเตย์  เลี้ยงหอยนำงรม 
หอยแครง หอยแมลงภู่ 

ที่มำ: จำกกำรสัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

 

 

รูปที่ 10 ปรำชญ์ชำวบ้ำนผู้ให้ข้อมลูในพื้นที่ต ำบลคลองโคน 
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4.1.5 การท่องเที่ยวเชิงนเิวศในต าบลคลองโคน 
  พื้นที่ป่ำชำยเลนบ้ำนคลองโคนในอดีตถูกบุกรุกท ำลำยเพื่อน ำมำท ำนำกุ้งและท ำ
ประโยชน์อื่นๆ  ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรทำงทะเลใกล้ชำยฝั่งได้สูญเสียไป  จนไม่สำมำรถท ำกำร
ประมงชำยฝั่งได้ ส่งผลให้ประชำกรในพื้นที่แยกย้ำยไปประกอบอำชีพที่อื่น ต่อมำในปี พ.ศ. 2534  ชำวบ้ำน
ในพื้นที่ได้ช่วยกันฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลน เพื่อน ำควำมอุดมสมบูรณ์กลับคืนมำ ในช่วง 3 ปีแรกไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ต่อมำหน่วยงำนรัฐเริม่เห็นควำมส ำคัญโดยเฉพำะสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเห็นควำมส ำคัญของกำร
ปลูกป่ำชำยเลนที่ต ำบลคลองโคน จึงได้เสด็จมำทรงปลูกป่ำชำยเลนที่คลองโคนด้วยพระองค์เองใน 
ปี พ.ศ.  2540  2541  2542  2545 และ พ.ศ. 2547  จนท ำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนของต ำบลคลองโคนกลับมำ
อุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง เกิดมีสัตว์น้ ำชำยฝั่งมำกมำย สำมำรถท ำกำรประมงเลี้ยงชีพได้อย่ำงพอเพียง  ชำวบ้ำน
บำงส่วนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอำชีพตำมควำมถนัด เช่น กลุ่มชำวเรือ กลุ่มท ำอำหำร กลุ่มกระเตง (กระท่อม
ของชำวประมงที่ปลกูกลำงทะเลเพือ่ใช้เฝำ้ฟำร์มหอยแครง) จนกระทั่งพัฒนำต่อยอดเป็นกำรเที่ยวเชิงนิเวศใน
เวลำต่อมำ (ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน) 
  กำรท่องเที่ยวป่ำชำยเลนเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แวดล้อมด้วยบรรยำกำศธรรมชำติ 
ผู้ประกอบกำรด้ำนที่พัก (โฮมสเตย์และรีสอร์ต) และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรและคนในพื้นที่คลองโคนได้จัด
ให้มีอุปทำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำรให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชำติ
มำกมำย อำทิ (รูปที่ 11) 

 - นั่งเรือชมธรรมชำติ ชมป่ำชำยเลนและวิถีชีวิตชำวประมง 
 - นั่งเรือชมหิ่งห้อย ชมนกยำมค่ ำคืน 
 - ให้อำหำรลิงแสม ชมปลำตีน ปูก้ำมดำบ ปูลม นก หอย สัตว์ทะเลอื่นๆ 
 - ชมกำรเพำะเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยนำงรม หอยแครงด้วยภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
 - ชมกำรดักเคยหรือช้อนเคยตำมชำยฝั่งมำท ำกะปิตำด ำคลองโคน 
   ด้วยภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
 - ชมกำรลอยอวนจับปลำกระบอกและล้อมกล่ ำปลำดุก (ตอนน้ ำแห้ง) 
   ด้วยภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
 - ชมวิวบนกะเตง พักค้ำงคืนบนกระเตง  และรับประทำนอำหำรบนกระเตงกลำงทะเล 
 - ชมกำรท ำน้ ำตำลจำกมะพร้ำว 
 - รับประทำนอำหำรทะเลสด 
 - ร่วมสนุกกิจกรรมทำงน้ ำ เช่น สกีน้ ำ สกีโคลน ปลูกป่ำชำยเลน ขับเรือบนเลน 
   ถีบกระดำนเลนถีบกระดำนเก็บหอยแครง ประมงพื้นบ้ำน เรียนรู้ระบบนิเวศปำ่ชำยเลน    
 - เล่นกีฬำทำงน้ ำ(ทำงที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยวจัดข้ึน) เช่น พำยเรือคำยัค 
   กระโดดหอ ไต่สะพำนเชือก ว่ิงทุ่นโฟม สไลด์เดอร์ 
 - ชิมหอยแครงคุณภำพจำกดินเลน (ดินมีจุลินทรียช์นิดพิเศษที่ไม่มีกลิ่น) 
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รูปที่ 11 กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน 
 

   กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กล่ำวถึง กระจำยไปยังแต่ละหมู่บ้ำนแตกต่ำงกันไป
ตำมควำมเหมำะสมของท ำเลและที่ตั้ง  (ติดชำยทะเลหรืออยู่ห่ำงออกไป)  ปรำกฎตำมตำรำงที่ 12 ดังนั้น 
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดจำกกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อชุมชนคลองโคนจึงไม่เท่ำกัน 
นอกจำกนั้น ระดับควำมเข้มข้นของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวแต่ละประเภทในต ำบลคลองโคนยังแปรผันไป
ตำมฤดูกำล โดยเฉพำะช่วงน้ ำลงและช่วงน้ ำข้ึนระหว่ำงปี ตำมตำรำงที่ 13 (ข้อมูลได้จำกกำรสัมภำษณ์
ปรำชญ์ชำวบ้ำนและกำรส ำรวจพื้นที่) 
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ตารางที่  12 กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในแต่ละหมู่บ้ำนของต ำบลคลองโคน 

กิจกรรมการท่องเท่ียว หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 
ปลูกป่ำชำยเลน        

นั่งเรอืชมธรรมชำติ/ชมปำ่ชำยเลน/
เรยีนรู้ระบบนิเวศป่ำชำยเลน        

ชมและให้อำหำรลิงแสม        
เยี่ยมชมฟำร์มหอย ดูกำรเพำะเลี้ยง
หอยแมลงภู่/หอยนำงรม/ หอยแครง 

       

ดูกำรรอเคย/ดักเคยตำมชำยฝั่ง
เพื่อน ำมำท ำกะป ิ

       

ดูกำรลอยอวนจบัปลำกระบอกและ
ล้อมกล่ ำปลำดุก 

       

รับประทำนอำหำรบนกระเตง
กลำงทะเล/ ชมวิวบนกระเตง 

       

รับประทำนอำหำรทะเลสด        
เล่นสกีน้ ำ        

เล่นสกีโคลน/ขับเรือบนเลน /ถีบ
กระดำนเลน/ถีบกระดำนเก็บหอยแครง        

พักแรมโฮมสเตย์/รีสอร์ต        
ดูกำรหลอมและเค่ียวน้ ำตำลมะพร้ำว        

หมายเหต ุ

- กิจกรรมดูกำรหลอมน้ ำตำล เค่ียวน้ ำตำลมะพร้ำว จัดให้ชมในช่วงตอนเย็น เวลำประมำณ 19.00 - 20.00 น. 
- ส่วนใหญ่กจิกรรมรบัประทำนอำหำรบนกระเตงกลำงทะเล จัดโดย หมู่ 5 และ หมู่ 7 
- ส่วนใหญ่กิจกรรมเล่นสกีโคลน สกีกระดำนเลน จัดโดย หมู่ 2 และ หมู่ 3 ส่วนหมู่ 5 และ หมู่ 7 
  จัดน้อยกว่ำเนื่องจำกมพีื้นทีท่ีเ่ป็นคอกหอยแครง 
- ส่วนใหญ่กิจกรรมนั่งเรือชมป่ำชำยเลน จัดโดย หมู่ 2 และ หมู่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่สำธำรณะ ส่วนหมู่ 5 
  และ หมู่ 7 เป็นพื้นที่มีโฉนดและมีคอกหอยแครงที่ชำวบ้ำนเลี้ยงไว้ จึงล่วงล้ ำเข้ำไปไม่ได้ นอกจำก 
  ทำงรสีอร์ตหรือโฮมสเตย์จัดไว้เปน็กำรเฉพำะเท่ำนัน้ 
- หมู่ 5 และ หมู่ 7 มีกิจกรรมในที่พักเพิ่มเติม เช่น พำยเรือคำยัค ไต่สะพำนเชือก กระโดดหอ มวยทะเล 
- กิจกรรมเก็บหอยแครง ชมกำรเลี้ยงหอยแมลงภู่ มีทั้งหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 และ หมู่ 7 ส่วนฟำร์มหอย 
  นำงรมจะมมีำกในหมู่ 5 และ หมู่ 7 
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ตารางที่  13 กจิกรรมกำรท่องเทีย่วในรอบปีของต ำบลคลองโคน 

กิจกรรมการท่องเท่ียว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปลูกป่ำชำยเลน             

นั่งเรือชมธรรมชำติ/ชมป่ำชำย
เลน/เรียนรู้ระบบนิเวศป่ำชำยเลน 

       
     

ชมและให้อำหำรลิงแสม             
  เยี่ยมชมฟำร์มหอย ดูกำรเพำะเลี้ยง  
หอยแมลงภู่/หอยนำงรม/ หอยแครง 

       
     

ดูกำรรอเคย/ดักเคยตำมชำยฝั่งเพื่อ
น ำมำท ำกะปิ 

       
     

ดูกำรลอยอวนจับปลำกระบอกและ
ล้อมกล่ ำปลำดุก 

       
     

รับประทำนอำหำรบนกระเตงกลำง
ทะเล/ชมวิวบนกระเตง 

       
     

รับประทำนอำหำรทะเลสด             
เล่นสกีน้ ำ             

เล่นสกีโคลน/ขับเรือบนเลน/ 
ถีบกระดำนเลน/ถีบกระดำนเก็บ

หอยแครง 
       

     

พักแรมโฮมสเตย์/รีสอร์ต             
ดูกำรหลอมและเค่ียว 

น้ ำตำลมะพร้ำว 
       

     

หมายเหต:ุ 1-12 คือ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 

- มกรำคม กุมภำพันธ์  เป็นช่วงน้ ำข้ึน น้ ำลดลงน้อยในตอนกลำงวัน แตต่อนกลำงคืนน้ ำลดลงมำก 
- มีนำคม เมษำยน น้ ำลดลงในตอนกลำงวัน และเนื่องจำกตอนกลำงคืนมีน้ ำค้ำงในป่ำชำยเลน ท ำให้

สำมำรถว่ิงเรือบนเลน เล่นสกีเลน สกีโคลนได้ แต่อำกำศร้อน และสำมำรถปลูกป่ำเสริมและป่ำบก  
ป่ำทะเลได ้ ในช่วงเดือนมีนำคมซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นฤดูกำลท่องเที่ยวของต ำบลคลองโคน 

- กิจกรรมกำรดูกำรนั่งรอเคยอยู่ในช่วงปลำยกุมภำพันธ์ไปจนถึงพฤศจิกำยน 
- ในเดือนตุลำคม พฤศจิกำยนและธันวำคม หำกมีกิจกรรมกำรปลกูป่ำ ปลูกแซมได้แต่เฉพำะในป่ำ แต่ปลกู

กลำงทะเลไม่ได้ เนื่องจำกน้ ำข้ึน ดูป่ำชมวิวและเล่นสกีน้ ำได ้(น้ ำจะลดในตอนกลำงคืนเมื่อเข้ำฤดูหนำว) 
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   อย่ำงไรก็ตำม กิจกรรมกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลกระทบต่อกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลนและระบบนิเวศ (กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ) และ
ทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำงข้ึนในกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
สำธำรณูปโภค ซึ่งเป็นมุมมองด้ำนอุปทำนกำรท่องเที่ยวที่สะท้อนขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ทำงด้ำนกำยภำพหรือกำรรับรองนักท่องเที่ยวที่เป็นมุมมองด้ำนอุปสงค์กำรท่องเที่ยว 

4.1.6 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ใช้รองรบัการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ
ในต าบลคลองโคน 

          จำกข้อมู ลแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับต ำบล ศูนย์บริ กำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลคลองโคน ของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม กรมส่งเสริม
กำรเกษตร (2560)  ข้อมูลจำกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองโคน  และจำกกำรส ำรวจพื้นที่ รำยละเอียดของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนที่ใช้รองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน มีดังนี้ 

  (1) แหล่งน  าธรรมชาต ิ
 - ล ำคลอง 4 สำยหลัก คือ 1.คลองคต 2. คลองโคน 3. แพรกทะเล 4. คลองช่อง 
  - บ่อบำดำล 8 แห่ง 
  (2) เส้นทางคมนาคม 
 - ถนนลำดยำง 5 แห่ง  
 - ถนนหินคลุก 6 สำย  
 - รถโดยสำรประจ ำทำง 1 สำย  
 - ถนนคอนกรีต 1 สำย 
  (3) สาธารณูปโภค   
 - ประปำส่วนภูมิภำคเข้ำถึงทกุพื้นที่  (หมู ่1 และ 7 บำงส่วน)  
 - ระบบประปำหมูบ่้ำน จ ำนวน 3 แห่ง  
 - ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ 7 หมู่บ้ำน จ ำนวน 1,084 ครัวเรือน  
 - ส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 2 แห่ง ที่คลองโคน และ คลองช่อง  
 - สถำนที่เก็บขยะกอ่นน ำไปก ำจัด (หมู่ 6) 
 (4) รีสอร์ต/โฮมสเตย์และรา้นอาหาร 
 - รีสอร์ต/โฮมสเตย์ 9 แห่ง ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในหมู่ 5 และ 7 
 - ร้ำนอำหำรส ำหรบันักท่องเที่ยว (หมู่ 2, 3, 5, 6, 7) 
  (5) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 
 - วัดและส ำนักสงฆ์ จ ำนวน 5 แห่ง 
 - โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน 2 แห่ง  
 - องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง (หมู่ 2) 
 - สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที ่7 (สมุทรสงครำม) จ ำนวน 1 แห่ง  
  - ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตร จ ำนวน 1 แห่ง  
 - ท่ำเทียบเรือประมงประจ ำหมูบ่้ำน จ ำนวน 3 แห่ง (หมู ่2, 4, 5) 
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 - ร้ำนค้ำสหกรณ์กำรเกษตร จ ำนวน 1 แห่ง 
 - ร้ำนค้ำเบ็ดเตล็ด จ ำนวน 45 ร้ำน  
 - ปั๊มน้ ำมัน จ ำนวน 6 แห่ง 
 - จุดต้อนรับนักทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศ (หมู ่1, 2, 3)  
 - ตลำดนัดวัดคลองโคน (หมู ่2)  
 - ตลำดชุมชน (หมู่ 6 ติดถนนพระรำม 2)  
  
4.1.7 แหล่งก าเนิดมลพิษในต าบลคลองโคน  
   จำกข้อมูลแผนพัฒนำจังหวัดสมุทรสงครำม พ.ศ. 2561 - 2564 ของส ำนักงำน

จังหวัดสมุทรสงครำม (2561) และข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  รำยละเอียดของแหล่งก ำเนิด
มลพิษในต ำบลคลองโคน มีดังนี้ 

 (1) มลพิษทางน  า มีกำรร้องเรียนคุณภำพน้ ำในต ำบลคลองโคนมำกข้ึน แหล่งก ำเนิด 
มลพิษทำงน้ ำที่ส ำคัญของต ำบลคลองโคน ได้แก่ 
 - น้ ำเสียที่มำจำกแหล่งต้นน้ ำในจงัหวัดใกล้เคียง 
  - น้ ำเสียจำกร้ำนอำหำร และรสีอร์ต/โฮมสเตย์ 
  - น้ ำเสียจำกชุมชนโดยเฉพำะพื้นที่ทีม่ีประชำกรหนำแน่น  
  - น้ ำเสียจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ นำกุ้ง 
   - น้ ำชะขยะมูลฝอยจำกสถำนทีท่ี่ทิ้งขยะมูลฝอย 
 (2) ขยะมูลฝอย ต ำบลคลองโคน หรือแม้แต่จังหวัดสมุทรสงครำมก็ยังไม่มีสถำนที่
ก ำจัดขยะมูลฝอยในเขตจังหวัด สถำนีขนถ่ำยขยะมีอยู่  1 แห่งที่คลองโคน ซึ่งอยู่ที่หมู่ 6 โดยเป็น
สถำนที่กักเก็บหรือพักขยะก่อนน ำไปก ำจัดในจังหวัดใกล้เคียง (รำชบุรี กำญจนบุรี เพชรบุรี) และจำก
ข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโคน  ในพื้นที่มีปริมำณขยะ 3.93 ตัน/วัน จัดเก็บได้เพียง   
2 ตัน/วัน ส่วนที่เหลือว่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินกำรจึงเป็นไปได้ที่จะไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม ยังมีบำงส่วนที่ประชำชนด ำเนินกำรเอง เช่น ฝังกลบ เผำ ท ำปุ๋ย และทิ้งขยะลงคลอง  

 (3) คุณภาพอากาศ มีกำรร้องเรียนคุณภำพเพิ่มมำกข้ึน ปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสงครำม
มกีำรตรวจวัดเฉพำะค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM-10) เท่ำน้ัน ยังไม่มีข้อมูลมลพิษทำง
อำกำศประเภทอื่น เช่น กำรตรวจวัดดัชนีค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศอื่นๆ ได้แก่ ค่ำคำร์บอนมอนอกไซด์ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองที่มีอนุภำคเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM-10) โอโซน 
ตะกั่ว และสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile Organic Compounds, VOCs)  

  (4) เสียงและความสั่นสะเทือน องค์กำรอนำมยัโลกก ำหนดระดับเสียงที่เป็นพิษและ
สร้ำงควำมร ำคำญไว้ที่ 85 decibel A และระดับเสียงที่บุคคลรับฟังได้ไว้ที่ 120 decibel A  และประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียง ควำมดังของรถสิบล้อ 
รถยนต์ จักรยำนยนต์ และเรือกล ไว้ที่ไม่เกิน 99  95 95 และ 100 decibel A ตำมล ำดับ จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำรในกำรควบคุมเสียงดังของยวดยำนพำหนะทั้งทำงบกและทำงน้ ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่ ที่อำจเกินค่ำมำตรฐำน 
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 เมื่อจ ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนเพิ่มข้ึน ก็จะกดดันต่อขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ โครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค ปัญหำมลพิษทำงน้ ำ อำกำศ 
เสียงและขยะมูลฝอยก็จะตำมมำ ในท้ำยที่สุดก็จะกระทบต่อควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคลองโคน 
ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เพื่อน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 
ประชำกร นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  กำรจัดกำรด้ำนระบบนิเวศ ซึ่งได้แก่ ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ป่ำชำยเลน ทะเลและชำยฝั่ง 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำงสังคม ได้แก่ ที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว เช่น      
รีสอร์ต โฮมสเตย์ ที่อยู่อำศัย ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมไปถึงคุณภำพน้ ำ  
ขยะมูลฝอยและกำกของเสีย คุณภำพอำกำศ เสียง และสถำนที่หรือแหล่งที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม 

4.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กำรศึกษำได้แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรที่พัก

นักท่องเที่ยวและชุมชนชำวคลองโคน  ผลกำรศึกษำ มีดังนี้ 
       4.2.1 นักท่องเที่ยว  

       ผลกำรส ำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยว จ ำนวน 200 คน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐำน ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน มีดังนี ้

    4.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว  
                 จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม กลุ่มนักท่องเที่ยว จ ำนวน 200 คน พบว่ำ     
ส่วนใหญ่เป็นหญงิมำกกว่ำชำย มีอำยุระหว่ำง 20 - 30 ปี และระหว่ำง 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำ
อยู่ที่ระดับปริญญำตรี ประกอบอำชีพเป็นลูกจ้ำงหรือพนักงำนบริษัทเอกชนและเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ 
โดยมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่ำง 20,000 – 40,000 บำท ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มำส่วนใหญ่เดินทำงมำเป็น
ครั้งแรก โดยทรำบข้อมูลกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลคลองโคน จำกกำรบอกเล่ำจำก
เพื่อน รำยละเอียดอยู่ในตำรำงที่ 28 ในภำคผนวก ค ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม 

 4.2.1.2 พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนักท่องเที่ยว  
                 นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำต ำบลคลองโคน พบว่ำ ส่วนใหญ่เดินทำงมำเพื่อ
ท่องเที่ยว พักผ่อน และแวะมำรับประทำนอำหำร โดยเดินทำงมำกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงำน ซึ่งส่วนใหญ่
เดินทำงมำโดยรถยนต์สว่นตัว  โดยมักเดินทำงมำในช่วงวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ และช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ
เทศกำล  ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มำ ส่วนใหญ่อยู่ที่ระหว่ำง 1,000 - 2,000 บำท โดย
ประเภทของค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  นักท่องเที่ยวที่มำ ส่วนมำกไม่มีควำมประสงค์ใน
กำรพักค้ำงคืน โดยผู้ที่มีควำมประสงค์ในกำรพักค้ำงคืน มีแค่จ ำนวน 40 คน ซึ่งพักค้ำงคืนที่โฮมสเตย์         
มีจ ำนวน 28 คน และพักที่รีสอร์ต มีจ ำนวน 12 คน  ระยะเวลำที่เข้ำพัก อยู่ที่ 1 - 2 วัน ซึ่งกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวท ำขณะเข้ำพัก จะเป็นกำรจัดกิจกรรมสังสรรค์ สัมมนำ โดยนักท่องเที่ยวจะน ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ประเภท หม้อหุงข้ำว ไดร์ฟเป่ำผม และโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อป มำใช้ในระหว่ำงที่พักแรมด้วย  นักท่องเที่ยวที่
เข้ำมำประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในคลองโคน ส่วนมำกจะไม่น ำวัสดุหรือสิ่งของเข้ำมำประกอบกิจกรรม
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กำรท่องเที่ยว แต่มีบำงส่วนที่มีกำรน ำเข้ำมำ ซึ่งวัสดุเหล่ำนั้นจะเป็นวัสดุประเภทโฟม พลำสติก และกระดำษ  
ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะทิ้งขยะจำกกิจกรรมต่ำงๆ ที่ถังรองรับที่แหล่งท่องเที่ยว ในส่วนของประเภท
ร้ำนอำหำรที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริกำรในขณะที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เลือกร้ำนอำหำรในพื้นที่ต ำบลคลองโคน และจำกกำรสอบถำมควำมเห็นของนักท่องเที่ยวในกำรเลือกซื้อ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจ ำหน่ำยในท้องถ่ิน พบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่นิยมเลือกซื้อสินค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจ ำหน่ำยในท้องถ่ิน โดยให้เหตุผลว่ำ สินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีจ ำหน่ำยในท้องถ่ินไม่ตรง
ตำมควำมต้องกำร  ในบำงส่วนที่คิดเลือกซื้อ  ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่ คือ กะปิ โดยให้เหตุผลว่ำ กะปิ
ของคลองโคนเป็นสินค้ำที่มีช่ือเสียงและมีคุณภำพดี และจำกกำรสอบถำมควำมเห็นของนักท่องเที่ยวในกำร
กลับมำเยือนในพื้นที่ พบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมำเยือนในคลองโคนอีกครั้ง รำยละเอียดอยู่ใน
ตำรำงที่ 29 ในภำคผนวก ค ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม 
 
 4.2.1.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ต าบลคลองโคน 
  ผลกำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงมำตรฐำน (S.D.) ของข้อมูล
ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน โดยแยกข้อมูลกำร
วิเครำะห์ออกเป็น 7 ด้ำน พบว่ำ โดยภำพรวมของด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 
และด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.35±0.36 
3.35±0.26 และ 2.67±0.29 ตำมล ำดับ ในขณะที่ ภำพรวมของด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว และด้ำนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท่องเที่ยว อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.42±0.52 3.68±0.26 3.74±0.50 และ 3.77±0.51 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 14 พร้อมรูปประกอบเพื่อแสดงรำยละเอียดที่มีอยู่ในแต่ละด้ำนพอ
เป็นสังเขป ดังปรำกฏในรูปที่ 12   

ตำรำงที่  14 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน 

ตัวชี วัด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean ± S.D. แปลความ ล าดับ 

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.  สภำพบรรยำกำศ  ควำมสวยงำมและควำมเป็นธรรมชำติ
ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4.43 ± 0.52 มำกที่สุด 1 

2. ควำมสมบูรณ์ของพันธ์ุไม้ป่ำชำยเลน 3.24 ± 0.59 ปำนกลำง 3 

3. ควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์ท้องถ่ินในพื้นที่ 2.06 ± 0.26 น้อย 4 
4. สภำพดั้งเดิมของท้องถ่ินในกำรประกอบอำชีพที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะของพื้นที่คลองโคน เช่น กำรท ำกะปิ 

3.67 ± 0.66 มำก 2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 ± 0.36 ปานกลาง 
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ตำรำงที่ 14 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรพัยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน (ต่อ) 

ตัวชี วัด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean ± S.D. แปลความ ล าดับ 

2. ด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

1. ควำมสะอำดของแหล่งน้ ำในพื้นที่ 4.02 ± 0.68 มำก 1 
2. มลภำวะทำงอำกำศ   เช่น  ไอเสียจำกท่อรถยนต์   
กลิ่นจำกขยะมูลฝอย 

2.99 ± 0.27 ปำนกลำง 2 

3.  เสียงรบกวนจำกแหล่งต่ำง  ๆเช่น จำกยำนพำหนะ  ชุมชน 3.04 ± 0.31 ปำนกลำง 3 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.35 ± 0.26 ปานกลาง 

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. มีกำรจัดกำรขยะทีเ่หมำะสม  ในสถำนที่พักหรือ
สถำนประกอบกำรต่ำงๆ ในพื้นที ่

3.55 ± 0.59 มำก 1 

2. มีกำรจัดกำรน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้งทีเ่หมำะสม  ใน
สถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ ในพื้นที่ 

3.30 ± 0.65 ปำนกลำง 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.42 ± 0.52 มาก 

4. ด้านความหนาแน่นของนักท่องเท่ียว 

1.  มีกำรกระจุกตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 2.51 ± 0.51 น้อย 1 

2. กำรจรำจรในพื้นที่มีควำมหนำแน่น 2.83 ± 0.38 ปำนกลำง 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.67 ± 0.29 ปานกลาง 

5. ด้านโครงสร้างพื นฐานทางการท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.  สถำนที่พักสะอำดและมีเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.07 ± 0.57 มำก 3 
2. สถำนที่จอดรถในสถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำรมี
ควำมเพียงพอ 

4.00 ± 0.36 มำก 4 

3.  ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม มีเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.22 ± 0.56 ปำนกลำง 10 
4.  ร้ำนขำยสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน มีเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

2.60 ± 0.74 น้อย 12 

5. เส้นทำงในกำรเดินทำงสำมำรถเช่ือมโยงไปแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถำนที่อื่นๆได้ 

3.96 ± 0.33 มำก 5 

6.  สภำพของถนนที่เข้ำถึงแหลง่ทอ่งเที่ยวได้สะดวกสบำย 
เช่น มีถนนลำดยำง 

3.91 ± 0.36 มำก 6 
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ตำรำงที่ 14 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรพัยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน (ต่อ) 

ตัวชี วัด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean ± S.D. แปลความ ล าดับ 

7.  มีถังทิ้งขยะวำงไว้ตำมจุดต่ำงๆ เพื่อควำมสะดวกใน
กำรทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว 

2.45 ± 0.88 น้อย 13 

8. มีห้องอำบน้ ำและห้องสุขำที่แยกส่วนกันและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำร ตำมสถำนที่พักหรือสถำน
ประกอบกำร 

3.63 ± 0.58 มำก 9 

9.  ควำมสะอำดของห้องอำบน้ ำและห้องสุขำ 3.85 ± 0.65 มำก 7 
10. มีป้ำยบอกระยะทำงและป้ำยบอกแหลง่ท่องเที่ยวเปน็
ระยะๆ ที่ชัดเจน 

4.28 ± 0.63 มำกที่สุด 2 

11. มีศูนย์ให้บริกำรข้อมลูกำรท่องเที่ยว/จุดให้บริกำร
แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที ่

4.28 ± 0.83 มำกที่สุด 2 

12. มีไฟฟ้ำและน้ ำใช้เพียงพอต่อควำมต้องกำร  ในสถำนที่
พักหรือสถำนประกอบกำร 

4.65 ± 0.62 มำกที่สุด 1 

13. มีรถโดยสำรประจ ำทำงไว้บรกิำรถึงแหลง่
ท่องเที่ยวและสถำนที่พักในพื้นที ่

3.42 ± 1.44 มำก 8 

14. มีสถำนพยำบำลเพียงพอ กรณีเกิดอุบัตเิหตหุรือฉุกเฉิน 2.81 ± 0.86 ปำนกลำง 11 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 ± 0.26 มาก 

6. ด้านทัศนคติของนักท่องเท่ียว 

1.  มีป้อมยำมหรือสถำนีต ำรวจใกล้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่ 3.04 ± 0.52 ปำนกลำง 6 
2. บรเิวณสถำนทีพ่ักมีควำมปลอดภัย โดยมกีลอ้งวงจร
ปิดหรือมีกำรจัดเวรยำมคอยดูแล 

3.74 ± 0.68 มำก 3 

3. มี กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในสถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำร 

3.65 ± 0.48 มำก 5 

4. มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทีห่ลำกหลำยในสถำนที่พัก
หรือสถำนประกอบกำร 

3.69 ± 0.48 มำก 4 

5. มีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัแหล่งทอ่งเที่ยว 
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที ่

3.91 ± 0.94 มำก 2 

6. ควำมเป็นมิตรและกำรต้อนรบัของคนในพื้นที่ 4.46 ± 0.75 มำกที่สุด 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.74 ± 0.50 มาก 
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ตำรำงที่ 14 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรพัยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน (ต่อ) 

ตัวชี วัด 
ระดับความคิดเห็น 

Mean ± S.D. แปลความ ล าดับ 

7. ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 

1. ค่ำบริกำรในสถำนที่ท่องเที่ยว มรีำคำที่เหมำะสม 3.80 ± 0.57 มำก 2 

2. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวมีอัตรำทีเ่หมำะสม 4.18 ± 0.66 มำก 1 

3. รำคำอำหำร/เครื่องดืม่หรือสินค้ำมีควำมเหมำะสม 3.79 ± 0.54 มำก 3 

4. ค่ำที่พักในสถำนที่พักมีรำคำทีเ่หมำะสม 3.73 ± 0.72 มำก 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 ± 0.51 มาก 
 

 

รูปที่ 12 สภำพแวดล้อมในพื้นที่ต ำบลคลองโคน 
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  4.2.1.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามเพศ 
  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมเพศ  โดยภำพรวมมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ         
ที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน พบว่ำ เพศที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อระดับควำมคิดเห็นในด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยวและ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05   
โดยเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำนมำกกว่ำของเพศชำย มีเพียงด้ ำนควำม
หนำแน่นของนักทอ่งเทีย่ว ที่มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนน้อยกว่ำ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.61±0.29 (โดยจ ำนวน 
n ของเพศชำย ในด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมไม่เท่ำกับด้ำนอื่น เนื่องจำกมีจ ำนวน 6 คน ที่ไม่ทรำบข้อมูล
ในด้ำนดังกล่ำว จึงไม่ได้น ำมำรวมในกำรวัดระดับคะแนนควำมคิดเห็น) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 15 
ตำรำงที่  15 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมเพศ 

ด้าน เพศ Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ชำย (n = 91) 3.29 ± 0.32 

0.041 หญิง (n = 109) 3.40 ± 0.38 
รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 
ชำย (n = 91) 3.32 ± 0.25 

0.143 หญิง (n = 109) 3.37 ± 0.28 
รวม 3.35 ± 0.26 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 
ชำย (n = 85) 3.36 ± 0.50 

0.172 หญิง (n = 109) 3.47 ± 0.53 
รวม 3.42 ± 0.52 

4. ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว 
ชำย (n = 91) 2.73 ± 0.29 

0.007 หญิง (n = 109) 2.61 ± 0.29 
รวม 2.67 ± 0.29 

5. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ชำย (n = 91) 3.62 ± 0.30 
0.001 หญิง (n = 109) 3.74 ± 0.22 

รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
ชำย (n = 91) 3.62 ± 0.53 

0.002 หญิง (n = 109) 3.84 ± 0.45 
รวม 3.74 ± 0.50 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 
ชำย (n = 91) 3.70 ± 0.46 

0.074 หญิง (n = 109) 3.83 ± 0.54 
รวม 3.77 ± 0.51 
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 4.2.1.5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามอายุ 
  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมอำยุ  โดยรวมมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน พบว่ำ อำยุที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อระดับควำมคิดเห็น
ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว      
ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 โดย ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมหนำแน่นของ
นักท่องเทีย่ว ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ช่วงอำยุที่มีค่ำเฉลี่ยของคะแนน
มำกที่สุด ได้แก่ อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี 20 -30 ปี และ 31-40 ปี ตำมล ำดับ โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.41±0.24  2.74±0.28  3.56±0.48 และ 3.69±0.73 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 16 
ตำรำงที่  16 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมอำยุ 

ด้าน อาย ุ(ปี) Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

< 20 (n = 35) 3.26 ± 0.21 

0.000 

20 – 30 (n = 64) 3.39 ± 0.31 
31 – 40 (n = 47) 3.56 ± 0.48 
41 - 50 (n = 17) 3.24 ± 0.24 
51 – 60 (n = 18) 3.08 ± 0.24 

> 60 (n = 19) 3.24 ± 0.23 
รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 

< 20 (n = 35) 3.41 ± 0.24 

0.051 

20 - 30 (n = 64) 3.40 ± 0.19 
31 - 40 (n = 47) 3.28 ± 0.38 
41 - 50 (n = 17) 3.37 ± 0.20 
51 - 60 (n = 18) 3.26 ± 0.24 
> 60 (n = 19) 3.26 ± 0.18 

รวม 3.35 ± 0.26 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 

< 20 (n = 35) 3.17 ± 0.44 

0.000 

20 - 30 (n = 60) 3.48 ± 0.41 
31 - 40 (n = 45) 3.69 ± 0.73 
41 - 50 (n = 17) 3.35 ± 0.29 
51 – 60 (n = 18) 3.19 ± 0.25 

> 60 (n = 19) 3.34 ± 0.44 
รวม 3.42 ± 0.52 
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ตำรำงที่ 16 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมอำยุ (ต่อ) 

ด้าน อาย ุ(ปี) Mean ± S.D P-value 

4. ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว 

< 20 (n = 35) 2.70 ± 0.25 

0.030 

20 - 30 (n = 64) 2.74 ± 0.28 
31 - 40 (n = 47) 2.63 ± 0.35 
41 - 50 (n = 17) 2.56 ± 0.17 
51 - 60 (n = 18) 2.67 ± 0.30 
> 60 (n = 19) 2.53 ± 0.26 

รวม 2.67 ± 0.29 

5. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

< 20 (n = 35) 3.74 ± 0.11 

0.212 

20 – 30 (n = 64) 3.63 ± 0.30 
31 – 40 (n = 47) 3.74 ± 0.35 
41 - 50 (n = 17) 3.66 ± 0.19 
51 – 60 (n = 18) 3.65 ± 0.18 

> 60 (n = 19) 3.68 ± 0.10 
รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

< 20 (n = 35) 3.78 ± 0.40 

0.517 

20 - 30 (n = 64) 3.76 ± 0.59 
31 - 40 (n = 47) 3.69 ± 0.49 
41 – 50 (n = 17) 3.81 ± 0.49 
51 – 60 (n = 18) 3.56 ± 0.51 

> 60 (n = 19) 3.83 ± 0.32 
รวม 3.74 ± 0.50 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 

< 20 (n = 35) 3.68 ± 0.44 

0.277 

20 - 30 (n = 64) 3.75 ± 0.51 
31 – 40 (n = 47) 3.84 ± 0.63 
41 - 50 (n = 17) 3.76 ± 0.44 
51 - 60 (n = 18) 3.61 ± 0.50 
> 60 (n = 19) 3.94 ± 0.23 

รวม 3.77 ± 0.51 
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  4.2.1.6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามความถ่ีในการมาเยือนพื้นที่ต าบลคลองโคน 
  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมควำมถ่ีในกำรมำเยือนพื้นที่ต ำบลคลองโคน   
พบว่ำ ควำมถ่ีในกำรมำเยือนที่แตกต่ำงกัน  มีผลต่อระดับควำมคิดเห็นในทั้ง 7 ด้ำน โดยแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน จะพบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ       
ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว และด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มำเยือนในพื้นที่ 
จ ำนวน 4 – 6 ครั้งต่อปี มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83±0.58 3.56±0.38 
3.82±0.41 4.30±0.17 และ 4.00±0.00  ตำมล ำดับ ซึ่งภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีเพียงด้ำน
ทัศนคติของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.30  ในขณะที่ด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวที่มำเยือนในพื้นที่เป็นครั้งแรก     
มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนมำกที่สุด โดยด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57±0.39  โดยอยู่
ในระดับมำก และด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.68±0.28  ซึ่งอยู่ในระดับ       
ปำนกลำง  รำยละเอียดดังตำรำงที่ 17 
ตำรำงที่  17 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนก 
                    ตำมควำมถ่ีในกำรมำเยือนพื้นที่ต ำบลคลองโคน 

ด้าน ความถี่ในการมาเยือน (ครั ง/ปี) Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

1 - 3 (n = 84) 3.25 ± 0.30 

0.000 
4 – 6 (n = 3) 3.83 ± 0.58 

ครั้งแรก (n = 113) 3.41 ± 0.37 
รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 

1 - 3 (n = 84) 3.25 ± 0.30 

0.000 
4 – 6 (n = 3) 3.56 ± 0.38 

ครั้งแรก (n = 113) 3.41 ± 0.21 
รวม 3.35 ± 0.26 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 

1 - 3 (n = 78) 3.21 ± 0.57 

0.000 
4 – 6 (n = 3) 3.33 ± 1.44 

ครั้งแรก (n = 113) 3.57 ± 0.39 
รวม 3.42 ± 0.52 

4. ด้ำนควำมหนำแน่นของ 
นักท่องเที่ยว 

1 - 3 (n = 84) 2.68 ± 0.28 

0.000 
4 – 6 (n = 3) 2.00 ± 0.00 

ครั้งแรก (n = 113) 2.68 ± 0.28 
รวม 2.67 ± 0.29 
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ตำรำงที่ 17 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน  
                 จ ำแนกตำมควำมถ่ีในกำรมำเยือนพื้นที่ต ำบลคลองโคน (ต่อ) 

ด้าน ความถี่ในการมาเยือน (ครั ง/ปี) Mean ± S.D P-value 

5. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1 - 3 (n = 84) 3.60 ± 0.31 

0.001 
4 – 6 (n = 3) 3.82 ± 0.41 

ครั้งแรก (n = 113) 3.73 ± 0.21 
รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

1 - 3 (n = 84) 3.53 ± 0.54 

0.000 
4 – 6 (n = 3) 4.30 ± 0.17 

ครั้งแรก (n = 113) 3.88 ± 0.40 
รวม 3.74 ± 0.50 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 

1 - 3 (n = 84) 3.52 ± 0.62 

0.000 
4 – 6 (n = 3) 4.00 ± 0.00 

ครั้งแรก (n = 113) 3.94 ± 0.31 
รวม 3.77 ± 0.51 
 
 
 

 4.2.1.7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามแหล่งที่มาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวทราบ 
  ผลกำรวิเครำะหเ์ปรยีบเทยีบควำมคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมแหล่งที่มำของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ที่
นักท่องเที่ยวทรำบ  พบว่ำ  แหล่งที่มำที่นักท่องเที่ยวทรำบ ที่แตกต่ำงกัน  มีผลต่อระดับควำมคิดเห็นใน
ทั้ง 7 ด้ำน โดยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน จะพบว่ำ           
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยวและ        
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว และด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
ที่ทรำบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จำกนิตยสำรกำรท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนมำกที่สุด โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25±0.00 5.00±0.00 4.50±0.00 4.00±0.00 และ 5.00±0.00 ตำมล ำดับ ซึ่งภำพรวม
อยู่ในระดับมำกที่สดุ ในส่วนด้ำนคุณภำพของสิง่แวดล้อม  นักท่องเที่ยวที่ทรำบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่จำกอื่นๆ มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44±0.22 ซึ่งอยู่ในระดับมำก  
ในขณะที่ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวที่ทรำบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จำก
อินเตอร์เน็ต  มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.76±0.28  โดยอยู่ในระดับปำนกลำง 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 18 
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ตำรำงที่  18 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                  แหล่งที่มำของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 

ด้าน 
แหล่งท่ีมาของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นท่ี 
Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

4.25 ± 0.00 

0.000 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 33) 

3.36 ± 0.32 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 132) 

3.33 ± 0.36 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

3.34 ± 0.29 

รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

3.33 ± 0.00 

0.016 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 33) 

3.42 ± 0.35 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 132) 

3.30 ± 0.25 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

3.44 ± 0.22 

รวม 3.35 ± 0.26 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

5.00 ± 0.00 

0.000 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 29) 

3.10 ± 0.65 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 130) 

3.45 ± 0.48 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

3.44 ± 0.17 

รวม 3.42 ± 0.52 
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ตำรำงที่ 18 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                 แหล่งที่มำของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  (ต่อ) 

ด้าน 
แหล่งท่ีมาของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นท่ี 
Mean ± S.D P-value 

4. ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

2.00 ± 0.00 

0.000 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 33) 

2.76 ± 0.29 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 132) 

2.68 ± 0.30 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

2.56 ± 0.17 

รวม 2.67 ± 0.29 

5. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

4.50 ± 0.00 

0.000 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 33) 

3.58 ± 0.31 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 132) 

3.67 ± 0.24 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

3.76 ± 0.13 

รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

4.00 ± 0.00 

0.000 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 33) 

3.35 ± 0.46 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 132) 

3.77 ± 0.52 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

3.98 ± 0.17 

รวม 3.74 ± 0.50 
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ตำรำงที่ 18 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                 แหล่งที่มำของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  (ต่อ) 

ด้าน 
แหล่งท่ีมาของการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นท่ี 
Mean ± S.D P-value 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 

นิตยสำรกำรท่องเที่ยว 
 (n = 3) 

5.00 ± 0.00 

0.000 

อินเตอรเ์น็ต 
 (n = 33) 

3.36 ± 0.49 

กำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  
(n = 132) 

3.79 ± 0.49 

อื่นๆ 
 (n = 32) 

3.96 ± 0.09 

รวม 3.77 ± 0.51 
  
  
 
 4.2.1.8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามวัตถุประสงค์การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
โดยรวมมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 พบว่ำ วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว ที่แตกต่ำงกัน  มีผลต่อระดับควำมคิดเห็นในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยวและด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว แตกต่ำงกันอย่ำง
มีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  ด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม และด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเพื่อปลูกป่ำ มีค่ำเฉลี่ยของ
คะแนนมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.53±0.48 3.85±0.91 และ 3.95±0.73  ตำมล ำดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับมำก  ส่วนในด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเพื่อเข้ำค่ำย
กิจกรรมนักศึกษำ  มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.89±0.21 โดยอยู่ในระดับ
ปำนกลำง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 19 
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ตำรำงที่  19 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                 วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของนักท่องเที่ยว                   

ด้าน วัตถุประสงค์การมาเท่ียว Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

3.40 ± 0.40 

0.014 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

3.32 ± 0.36 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

3.31 ± 0.22 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
(n = 22) 

3.25 ± 0.13 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

3.24 ± 0.24 

ปลูกป่ำ 
 (n = 23) 

3.53 ± 0.48 

รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

3.31 ± 0.32 

0.204 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

3.24 ± 0.16 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

3.47 ± 0.39 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
(n = 22) 

3.38 ± 0.12 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

3.35 ± 0.20 

ปลูกป่ำ 
 (n = 23) 

3.41 ± 0.20 

รวม 3.35 ± 0.26 
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ตำรำงที่ 19 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                  วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ)                  

ด้าน วัตถุประสงค์การมาเท่ียว Mean ± S.D P-value 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

3.47 ± 0.51 

0.000 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

3.09 ± 0.20 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

3.46 ± 0.14 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
(n = 22) 

3.00 ± 0.44 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

3.46 ± 0.29 

ปลูกป่ำ 
 (n = 17) 

3.85 ± 0.92 

รวม 3.42 ± 0.52 

4. ด้ำนควำมหนำแน่นของ
นักท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

2.64 ± 0.29 

0.000 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

2.50 ± 0.00 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

2.63 ± 0.23 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
(n = 22) 

2.89 ± 0.21 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

2.72 ± 0.25 

ปลูกป่ำ 
 (n = 23) 

2.54 ± 0.40 

รวม 2.67 ± 0.29 
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ตำรำงที่ 19 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                  วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ)                  

ด้าน วัตถุประสงค์การมาเท่ียว Mean ± S.D P-value 

5 . ด้ ำนโครงสร้ ำงพื้ นฐำน
ทำงกำรท่ องเที่ ยวและสิ่ ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

3.65 ± 0.23 

0.292 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

3.62 ± 0.15 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

3.72 ± 0.12 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ  
(n = 22) 

3.76 ± 0.12 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

3.73 ± 0.20 

ปลูกป่ำ 
 (n = 23) 

3.65 ± 0.54 

รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเทีย่ว 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

3.70 ± 0.54 

0.588 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

3.65 ± 0.44 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

3.78 ± 0.28 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ  
(n = 22) 

3.80 ± 0.50 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

3.83 ± 0.45 

ปลูกป่ำ 
 (n = 23) 

3.65 ± 0.54 

รวม 3.74 ± 0.50 
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ตำรำงที่ 19 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                  วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ)                  

ด้าน วัตถุประสงค์การมาเท่ียว Mean ± S.D P-value 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน     
(n = 85) 

3.77 ± 0.43 

0.003 

ประชุม/อบรม/สัมมนำ  
(n = 11) 

3.18 ± 0.40 

ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
(n = 12) 

3.83 ± 0.33 

เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ  
(n = 22) 

3.77 ± 0.63 

แวะทำนอำหำร 
 (n = 47) 

3.79 ± 0.41 

ปลูกป่ำ 
 (n = 23) 

3.95 ± 0.73 

รวม 3.77 ± 0.51 
 
  
 
 4.2.1.9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามความประสงค์ในการพักค้างคืน 
  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมควำมประสงค์ในกำรพักค้ำงคืน พบว่ำ 
ควำมประสงค์ในกำรพักค้ำงคืนของนักท่องเที่ยว มีผลต่อระดับควำมคิดเห็นในทั้ง  6 ด้ำน โดย
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 มีเพียงด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  เมื่อวิเครำะห์เป็นรำยด้ำน จะพบว่ำ นักท่องเที่ยวที่มีควำมประสงค์ในกำรพัก
ค้ำงคืน มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำนมำกกว่ำของนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสงค์พักค้ำงคืน  
มีเพียงด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว ที่มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนน้อยกว่ำ  โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
2.69±0.28 ซึ่งจำกค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำนดังกล่ำว ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 20 
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ตำรำงที่  20 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำม 
                  ควำมประสงค์ในกำรพักค้ำงคืน 

ด้าน ความประสงค์ในการพักค้างคืน Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
พักค้ำงคืน  (n = 40) 3.47 ± 0.43 

0.018 ไม่พักค้ำงคืน (n = 160) 3.32 ± 0.33 
รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 
พักค้ำงคืน  (n = 40) 3.43 ± 0.24 

0.018 ไม่พักค้ำงคืน (n = 160) 3.32 ± 0.27 
รวม 3.35 ± 0.26 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
พักค้ำงคืน  (n = 40) 3.56 ± 0.76 

0.056 ไม่พักค้ำงคืน (n = 154) 3.39 ± 0.43 
รวม 3.42 ± 0.52 

4. ด้ำนควำมหนำแน่นของ
นักท่องเที่ยว 

พักค้ำงคืน  (n = 40) 2.56 ± 0.32 
0.013 ไม่พักค้ำงคืน (n = 160) 2.69 ± 0.28 

รวม 2.67 ± 0.29 
5. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงกำรท่องเที่ยวและสิ่ ง
อ ำนวยควำมสะดวก 

พักค้ำงคืน  (n = 40) 3.79 ± 0.25 
0.004 ไม่พักค้ำงคืน (n = 160) 3.66 ± 0.26 

รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
พักค้ำงคืน  (n = 40) 4.00 ± 0.22 

0.000 ไม่พักค้ำงคืน (n = 160) 3.67 ± 0.53 
รวม 3.74 ± 0.50 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 
พักค้ำงคืน  (n = 40) 4.04 ± 0.59 

0.000 ไม่พักค้ำงคืน (n = 160) 3.70 ± 0.46 
รวม 3.77 ± 0.51 

 
   
 
 4.2.1.10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ าแนกตามการกลับมาเยือนในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว 
 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน จ ำแนกตำมกำรกลับมำเยือนในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว พบว่ำ  
กำรกลับมำเยือนในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว มีผลต่อระดับควำมคิดเห็นในด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อมและ
ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  ส่วนในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยวและด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญที่  
ระดับ 0.05 โดยจะพบว่ำ นักท่องเที่ยวที่ให้ควำมเห็นว่ำจะไม่กลับมำเยือนในพื้นที่อีก ให้คะแนนเฉลี่ย
ในด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มำกกว่ำของนักท่องเที่ยวที่ให้
ควำมเห็นว่ำจะมีกำรกลับมำเยือนในพื้นที่อีก  โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.59±0.34 และ 3.82±0.78 
ตำมล ำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมำก  รำยละเอียดดังตำรำงที่ 21 
ตำรำงที่  21 ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน 
                 จ ำแนกตำมกำรกลับมำเยือนในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว 

ด้าน การกลับมาเยือนในพื นท่ี Mean ± S.D P-value 

1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
กลับมำอีก    (n = 187) 3.34 ± 0.34 

0.171 ไม่กลับมำอีก (n = 13) 3.48 ± 0.49 
รวม 3.35 ± 0.36 

2. ด้ำนคุณภำพของสิ่งแวดล้อม 
กลับมำอีก    (n = 187) 3.33 ± 0.25 

0.000 ไม่กลับมำอีก (n = 13) 3.59 ± 0.34 
รวม 3.35 ± 0.26 

3. ด้ำนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม 
กลับมำอีก    (n = 183) 3.40 ± 0.49 

0.009 ไม่กลับมำอีก (n = 11) 3.82 ± 0.78 
รวม 3.42 ± 0.52 

4.ด้ำนควำมหนำแน่นของ 
นักท่องเที่ยว 

กลับมำอีก    (n = 187) 2.67 ± 0.28 
0.107 ไม่กลับมำอีก (n = 13) 2.54 ± 0.38 

รวม 2.67 ± 0.29 

5. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

กลับมำอีก    (n = 187) 3.69 ± 0.25 
0.604 ไม่กลับมำอีก (n = 13) 3.65 ± 0.45 

รวม 3.68 ± 0.26 

6. ด้ำนทัศนคติของนักท่องเที่ยว 
กลับมำอีก    (n = 187) 3.74 ± 0.50 

0.529 ไม่กลับมำอีก (n = 13) 3.65 ± 0.46 
รวม 3.74 ± 0.50 

7. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว 
กลับมำอีก    (n = 187) 3.75 ± 0.49 

0.087 ไม่กลับมำอีก (n = 13) 4.00 ± 0.68 
รวม 3.77 ± 0.51 
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4.2.2 ผู้ประกอบการทีพ่ักนักท่องเที่ยว   
         ผลกำรส ำรวจข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยว จ ำนวน 9  รำย ในสถำน

ประกอบกำรที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว จ ำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำนของผู้ประกอบกำร   
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร  กำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร   
และผลสัมภำษณ์สภำพแวดล้อมของสถำนประกอบกำร มีดังนี้  

   4.2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการ  
                จำกกำรเก็บข้อมูลของผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวในต ำบลคลองโคน 
จ ำนวน  9 คน พบว่ำ เป็นชำย จ ำนวน 6 คน และหญิง จ ำนวน 3 คน โดยมีอำยุระหว่ำง 31 - 40 ปี 
จ ำนวน 4 คน ระหว่ำง 41 - 50 ปี จ ำนวน 3 คน และระหว่ำง 51 - 60 ปี จ ำนวน 2 คน ส่วนใหญ่มีระดับ
กำรศึกษำอยู่ที่ระดับปริญญำตรี โดยผู้ประกอบกำรที่พักในคลองโคน ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่
ที่ 50,000 – 70,000 บำท และมีระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกำร มำกกว่ำ 10 ปี  ซึ่งสถำนประกอบกำร
แต่ละแห่งส่วนใหญ่มีขนำดพื้นที่ อยู่ระหว่ำง 1 ถึง 10 ไร่ โดยพื้นที่เดิมก่อนเปิดกิจกำร เคยเป็นพื้นที่   
อยู่อำศัย มีจ ำนวน 4 แห่ง  เคยเป็นพื้นที่นำกุ้ง มีจ ำนวน 3 แห่ง  เคยเป็นพื้นที่ดินว่ำงเปล่ำ มีจ ำนวน     
1 แห่ง และเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จ ำนวน 1 แห่ง รำยละเอียดอยู่ในตำรำงที่ 30 ในภำคผนวก ค    
ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม 

       4.2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิของผู้ประกอบการ  
    ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 9 รำย ในสถำนประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยว 9 แห่ง 
มีกำรประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจโฮมสเตย์ จ ำนวน 5 คน และเป็นธุรกิจรีสอร์ต จ ำนวน 4 คน โดยส่วนใหญ่มี
รูปแบบกำรประกอบกำรธุรกิจเป็นแบบครอบครัวและญำติ ซึ่งลักษณะของพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรที่พัก จ ำนวน 9 แห่ง พบว่ำ ส่วนมำกเป็นบุคคลในพื้นที่  โดยลักษณะของ
ห้องพักในแต่ละสถำนประกอบกำร ส่วนใหญ่เป็นห้องพักปรับอำกำศ ซึ่งแต่ละแห่ง มีจ ำนวนของห้องพัก 1 ถึง 
10 ห้อง  โดยแต่ละห้องจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักได้จ ำนวนคนสูงสุด อยู่ที่ประมำณ 1 ถึง 3 คน ซึ่งใน
สถำนประกอบกำรที่พักทั้งหมด จะใช้น้ ำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค และมีแหล่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อประกอบกิจกรรมในที่พกั คือ ตลำดแม่กลอง และมีกำรเลอืกซือ้จำกแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วย  ซึ่งประเภท
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่จัดเตรียมไว้ในที่พัก ส่วนใหญ่เป็นโทรทัศน ์กับตู้เย็น รำยละเอียดอยู่ในตำรำงที่ 31   
ในภำคผนวก ค ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม และลักษณะที่พักในพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 13   
โดยลักษณะของสถำนประกอบกำรที่พักในต ำบลคลองโคนส่วนมำกเป็นแบบรีสอร์ตและโฮมสเตย์ 
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รูปที่ 13 ลักษณะของสถำนประกอบกำรที่พักส ำหรับนักท่องเทีย่วในพื้นที่ต ำบลคลองโคน  

 

 4.2.2.3 การจัดบริการให้นักท่องเที่ยวในสถานประกอบการ  
 จำกกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรที่พัก จ ำนวน 9 รำย ในสถำนประกอบกำรที่
พักนักท่องเที่ยวทั้ง 9 แห่ง เกี่ยวกับเวลำที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทำงมำ  พบว่ำ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักจะ
เดินทำงมำในช่วงวันหยุดเสำร์และอำทิตย์ โดยช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวนิยมมำเข้ำพัก  มักเป็นช่วงเดือน
พฤศจิกำยน ถึง กุมภำพันธ์ ระยะเวลำในกำรเข้ำพักสูงสุด ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ถึง 3 วัน โดยลักษณะของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำพัก มักจะเดินทำงมำเป็นหมู่หรือคณะ ซึ่งพำหนะของนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำพัก   
ส่วนใหญ่มำโดยรถส่วนตัว ส ำหรับสถำนที่จอดรถในสถำนประกอบกำรที่พัก พบว่ำ ส่วนใหญ่สถำน
ประกอบกำรที่พักจะมีขนำดพื้นที่ที่สำมำรถจอดรถได้ประมำณ 10 ถึง 30 คัน  ลักษณะของระบบรักษำควำม
ปลอดภัยในสถำนประกอบกำรที่พัก พบว่ำ ส่วนใหญ่จะมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ในส่วนประเภทของกิจกรรม
ที่มีในสถำนประกอบกำรที่พัก พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรจัดกิจกรรมไว้ส ำหรับนักท่องเที่ยว  ซึ่งได้แก่ กิจกรรม
ปลูกป่ำชำยเลน  ชมกำรเลี้ยงหอยแครง-หอยแมลงภู่-หอยนำงรม  กิจกรรมถีบกระดำนเลน-งมหอยแครง  
ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชำวบ้ำนในพื้นที่  เล่นสกีโคลน และให้อำหำรลิง และมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมำ
จำกกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น  ได้แก่   ไต่สะพำนเชือก กิจกรรมกระโดดหอ  ว่ิงทุ่นโฟม สไลด์เดอร์ และ
อื่นๆ เช่น  มวยทะเล โปโลน้ ำ พำยห่วงยำง และพำยเรือคำยัค  
 ในสถำนประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวแต่ละแห่งของคลองโคน ส่วนใหญ่
ห้องน้ ำเป็นแบบชักโครกธรรมดำ โดยมีจ ำนวนห้องน้ ำอยู่ที่ประมำณ 1 ถึง 10 ห้อง ส่วนลักษณะของห้อง
อำบน้ ำในทุกสถำนประกอบกำรที่พัก จะเป็นแบบฝักบัวอำบน้ ำ โดยมีจ ำนวนห้องอำบน้ ำอยู่ที่ประมำณ  
1 ถึง 10 ห้อง  เช่นเดียวกันกับห้องน้ ำ ซึ่งแหล่งรองรับน้ ำทิ้งจำกห้องน้ ำและห้องอำบน้ ำในสถำน
ประกอบกำรที่พักทั้งหมด จ ำนวน 9 แห่ง มีแหล่งรองรับเป็นถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป ส่วนแหล่งรองรับน้ ำ
ทิ้งจำกกิจกรรมห้องครัว พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่พัก จะมีแหล่งรองรับเป็นบ่อดักไขมันและตะแกรงดักขยะ  
ส่วนวิธีกำรจัดกำรน้ ำทิ้งในสถำนประกอบกำรที่พักทั้งหมด พบว่ำ มีกำรบ ำบัดน้ ำทิ้งในข้ันต้นก่อนปล่อยลง
สู่ท่อระบำยน้ ำและแหล่งน้ ำ  ในส่วนของถังรองรับขยะที่มีในสถำนประกอบกำรที่พัก พบว่ำ สถำนประกอบกำร 
ที่พักนักท่องเที่ยว ทั้ ง 9 แห่ง ส่วนใหญ่มี ถังรองรับขยะทั้ งภำยในและภำยนอกบริ เวณห้องพัก   
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โดยสถำนประกอบกำรทั้งหมด มีจ ำนวนของถังรองรับขยะภำยในห้องพัก 1 ถึง 2 ใบ ส่วนบริเวณนอกห้องพัก 
ส่วนใหญ่จะพบว่ำ มีจ ำนวนของถังรองรับขยะที่ตั้งอยู่บริเวณนอกห้องพัก มำกกว่ำ 1 ใบ ซึ่งจุดตั้งถังขยะของ
สถำนประกอบกำรแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่มีกำรตั้งอยู่ที่บริเวณด้ำนหน้ำสถำนประกอบกำรที่พัก และบำงพื้นที่   
มีกำรตั้งไว้ที่บริเวณด้ำนหลังสถำนประกอบกำรที่พัก  ซึ่งในกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภทในสถำนประกอบกำร
ที่พัก พบว่ำ ไม่มีกำรคัดแยกขยะเป็นส่วนใหญ่   โดยในส่วนของพื้นที่ รองรับขยะก่อนน ำไปก ำจัด   
ในสถำนประกอบกำรที่พัก พบว่ำ ส่วนใหญ่ในสถำนประกอบกำรจะมีพื้นที่ไว้ส ำหรับรองรับขยะ  ซึ่งสถำน
ประกอบกำรที่พักบำงแห่งจะมีห้องเก็บขยะไว้รองรับก่อนน ำไปก ำจัด ส ำหรับกำรจัดกำรขยะในสถำน
ประกอบกำรที่พัก พบว่ำ ทั้งหมดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรขยะ โดยช่วงเวลำเก็บขน
ขยะในสถำนประกอบกำรที่พัก ส่วนใหญ่มีกำรเก็บขนขยะทุกวัน ซึ่งควำมถ่ีในกำรเก็บขนขยะมีควำมเพียงพอ
ต่อปริมำณขยะต่อวัน  โดยค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขน มีตั้งแต่ 30 ถึง 1000 บำทต่อเดือน ซึ่งค่ำธรรมเนียม
แปรผันไปตำมขนำดของสถำนประกอบกำรและปริมำณของขยะที่จัดเก็บในแต่ละวัน  ในส่วนของสถำนที่ก ำจัด
ขยะที่ท ำกำรเก็บขนโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นโรงงำนก ำจัดขยะที่ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ของต ำบลคลองโคน 
กรณีที่นักท่องเที่ยวเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในสถำนประกอบกำรที่พัก ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะน ำ
นักท่องเที่ยวไปรักษำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ส ำหรับกำรให้บริกำรอำหำรแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำ
พักในสถำนประกอบกำรที่พัก พบว่ำ ส่วนใหญ่ในสถำนประกอบกำรที่พักจะมีอำหำรรับรองแก่นักท่องเที่ยว
ที่มำเข้ำพัก และสถำนประกอบกำรที่พักบำงแห่ง จะมีร้ำนอำหำรเปิดให้บริกำรในที่พักด้วย  ส ำหรับสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำเข้ำพักในสถำนประกอบกำรที่พักของผู้ประกอบกำรทั้งหมด ได้แก่ ที่พัก  
อำหำร  มีเส้นทำงที่เข้ำถึงง่ำย รวมไปถึงมีกิจกรรมที่หลำกหลำย รำยละเอียดอยู่ในตำรำงที่ 32 ในภำคผนวก ค 
ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม และลักษณะของบริกำรที่จัดไว้ส ำหรับนักท่องเที่ยวในสถำน
ประกอบกำรที่พักในพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 14 
 

 

รูปที่ 14 ลักษณะของบริกำรที่จัดไว้ส ำหรับนักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำรที่พักในต ำบลคลองโคน 
  
 
 



 68 
 
 4.2.2.4 สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่พกัแตล่ะแหง่ (บันทึกโดยผู้สัมภาษณ์) 
                 ลักษณะของแหล่งรองรับน้ ำทิ้งและกำรระบำยน้ ำทิ้งของแต่ละสถำนประกอบกำร 
ที่พัก จำกกำรสังเกตกำรณ์ พบว่ำ บำงสถำนประกอบกำรมีถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปไว้รองรับน้ ำทิ้งที่ระบำย
ออกมำจำกกจิกรรมต่ำง ใๆนที่พัก และบำงแห่งไม่พบแหล่งรองรบัน้ ำทิ้งที่ชัดเจน รูปภำพประกอบ แสดงในรูปที่ 15  
 

 

รูปที่ 15 ตัวอย่ำงลักษณะของแหล่งรองรบัน้ ำทิ้งและกำรระบำยน้ ำทิ้งของสถำนประกอบกำรที่พกั 
 ลักษณะของสถำนที่รองรับขยะ พบว่ำ สถำนประกอบกำรแต่ละแห่งจะมีถังขยะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตั้งไว้ ซึ่งบำงแห่งจะตั้งไว้ด้ำนหน้ำและบำงแห่งจะตั้งไว้ด้ำนหลังของสถำน
ประกอบกำรที่พัก โดยบำงที่จะมีห้องเก็บขยะไว้ส ำหรับรองรับขยะ แล้วจำกนั้นจึงน ำขยะที่พักไว้ไปจัดกำร โดย
ทุกสถำนประกอบกำรที่พักมอบหน้ำที่ให้องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรขยะ รูปภำพประกอบ 
แสดงในรูปที่ 16 
 

 

รูปที่ 16 ตัวอย่ำงลักษณะของสถำนที่รองรับขยะที่มีในสถำนประกอบกำรที่พัก 
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 สภำพพื้นที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของสถำนประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวใน
ต ำบลคลองโคน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรทั้งหมด จ ำนวน 9 คน พบว่ำ แต่เดิมพื้นที่เดิมก่อนที่จะ
มำสร้ำงสถำนประกอบกำรที่พักส ำหรบันักท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่เคยเปน็พื้นที่อยู่อำศัยมำก่อน โดยในบำง
สถำนประกอบกำรที่พัก เคยเป็นพื้นที่บ่อกุ้ง บ่อเลี้ยงหอยแครงมำก่อนแล้วต่อมำจึงพัฒนำมำเป็นพื้นที่
สถำนประกอบกำรที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยวในภำยหลัง ซึ่งจำกกำรสังเกตกำรณ์ พบว่ำ มีสถำน
ประกอบกำรที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยวบำงแห่งมีกำรสร้ำงบนพื้นที่ป่ำชำยเลน และบำงแห่งยังพบมีพื้นที่
นำกุ้งให้เห็นในพื้นที่สถำนประกอบกำรที่พักอยู่  รูปภำพประกอบ แสดงในรูปที่ 17 
 

 

รูปที่ 17 ตัวอย่ำงสภำพพื้นที่ในสถำนประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวในคลองโคน 

 สภำพของที่พักในสถำนประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวในต ำบลคลองโคน  
ที่สังเกตได้ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีที่พักแยกเป็นสัดส่วน  โดยสถำนที่พักในแต่ละแห่งจะมีขนำดแตกต่ำงกัน
ออกไปตำมขนำดพื้นที่ของสถำนประกอบกำรนั้นๆ  โดยสถำนประกอบกำรที่พักที่มีขนำดของพื้นที่เยอะ 
จะมีจ ำนวนห้องพักหลำยหลัง  โดยมีตั้งแต่ขนำดเล็กไปจนถึงขนำดใหญ่ ส ำหรับที่พักที่มีห้องขนำดใหญ่
จะมีพื้นที่บริเวณไว้ส ำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ท ำกิจกรรมหรือพักผ่อนหย่อนใจ และจะมีห้องรับรองไว้
ส ำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มำเปน็กลุ่มคณะ ได้มำจัดกิจกรรมสังสรรค์หรือจัดงำนเลี้ยง รวมไปถึงจัดสัมมนำ 
พร้อมทั้งมีร้ำนอำหำรเปิดไว้ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ ยวด้วย  ส่วนในสถำนประกอบกำรที่พักที่มีพื้นที่
ขนำดย่อม ก็จะมีกำรสร้ำงห้องพักขนำดย่อมๆ แต่ละหลังห่ำงกันไม่มำกนัก แต่แยกเป็นสัดส่วน และจำก
ที่สังเกตได้ ที่พักในสถำนประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวแต่ละที่  ค่อนข้ำงสะอำดและเรียบร้อย  
รูปภำพประกอบ แสดงในรูปที่ 18  
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รูปที่ 18 ตัวอย่ำงของสภำพที่พักในสถำนประกอบกำรที่พักนกัท่องเที่ยวในคลองโคน 
 

4.2.3 ชุมชนชาวต าบลคลองโคน  
 ผลกำรส ำรวจข้อมูลของชุมชนชำวต ำบลคลองโคน จ ำนวน 200 ครัวเรือน 
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนท้องถ่ินและข้อมูลผลที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดข้ึน 
กับชุมชนท้องถ่ิน  

 4.2.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทอ้งถ่ิน  
 จำกกำรเก็บข้อมลูภำคสนำม กลุ่มตัวอย่ำงชุมชนท้องถ่ิน จ ำนวน 200 ครัวเรือน 
พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นชำยมำกกว่ำหญิง  โดยมีอำยุระหว่ำง 41 - 50 ปี และระหว่ำง 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่มี
ระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ ประกอบอำชีพประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และค้ำขำยหรือธุรกิจส่วนตัว 
ชุมชนคลองโคนส่วนใหญ่มีจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 4 ถึง 6 คน  โดยมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่ำง 
15,000 – 30,000 บำท ในส่วนของกำรถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของเอง โดยมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่
ป่ำชำยเลน และพื้นที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำง ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อำศัย    



 71 
 
 จำกกำรสอบถำมชำวคลองโคนเกี่ยวกับคนต่ำงท้องถ่ินที่เข้ำมำอำศัยในพื้นที่
ต ำบลคลองโคนรวมถึงผลกระทบที่ได้รับ พบว่ำ ปัจจุบันในพื้นที่คลองโคนไม่ค่อยมคีนต่ำงท้องถ่ินเข้ำมำอำศัย
ในพื้นที่ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบเกิดข้ึนในพื้นที่ ในส่วนของระบบสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนในท้องถ่ิน ทั้งหมด 
200 ครัวเรือน ใช้น้ ำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค  ซึ่งเข้ำถึงและมีเพียงพอต่อควำมต้องกำร ส ำหรับกำรจัดกำร
น้ ำทิ้งในบ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่จัดกำรกับน้ ำทิ้งโดยกำรปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง  ส่วนกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในบ้ำน พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดกำร ซึ่งระยะเวลำในกำรเก็บขนขยะโดยองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีควำมถ่ีแตกต่ำงกันไปในแต่ละหมู่บ้ำน  โดยส่วนใหญ่ มีระยะเวลำในกำรเก็บขนขยะ 
มำกกว่ำ 2 วัน คือ จันทร์ พุธและพฤหัส  ซึ่งค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขน คือ 30 บำทต่อเดือน กรณีที่มีกำร
เจ็บป่วย ส่วนมำกจะเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนื่องจำกอยู่ใกล้บ้ำน  โดยมีควำมถ่ีใน
กำรใช้บริกำรอยู่ที่ 4 ถึง 6 ครั้งต่อปี ในส่วนของกำรเดินทำงสัญจรในพื้นที่ พบว่ำ ส่วนมำกเดินทำงสัญจร 
โดยทำงบก  โดยประเภทของถนนที่เข้ำถึงในหมู่บ้ำน ส่วนมำกเป็นถนนแบบลำดยำง   
 จำกกำรสอบถำมถึงสภำพพื้นที่เดิมของต ำบลคลองโคนในอดีต เมื่อ 10 – 20 ปี 
ที่แล้ว พบว่ำ แต่ก่อนปี พ.ศ. 2531 คลองโคนมีพื้นที่ป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์รวมไปถึงมีควำมหลำกหลำย
ของสัตว์ป่ำและสัตว์น้ ำมำกกว่ำในปัจจุบัน  และเดิมคลองโคนเคยมีพื้นที่ป่ำชำยเลนอยู่มำก แต่ต่อมำมีกำร
เปลี่ยนพื้นที่ป่ำชำยเลนบำงส่วนมำท ำเป็นบ่อกุ้งหรือท ำนำกุ้ง พื้นที่ป่ำชำยเลนจึงค่อยๆน้อยลง  โดยชำวบ้ำน
ในชุมชนคลองโคนส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพประมงชำยฝั่งเป็นอำชีพหลัก ซึ่งได้แก่ กำรรอเคยและเก็บ
หอยแครง แต่ปัจจุบันหอยแครงมีจ ำนวนไม่มำกนักถ้ำเทียบกับในอดีต  และแต่ก่อนในพื้นที่ไม่มีถนนเข้ำถึง 
โดยเมื่อประมำณปี พ.ศ. 2532 - 2533 เคยมีกำรถำงป่ำชำยเลนออกไปเพื่อสร้ำงถนนหนทำง แต่ปัจจุบันท ำ
แบบนั้นไม่ได้แล้วเนื่องจำกมีหน่วยงำนทำงรำชกำรเข้ำมำคุ้มครองพื้นที่ป่ำชำยเลน สมัยก่อนที่จะมีถนน 
ชำวบ้ำนจะใช้กำรสัญจรทำงน้ ำเป็นหลัก ซึ่งชำวบ้ำนจะมีเรือติดไว้ที่บ้ำนเกือบทุกหลังคำเรือน และสมัยก่อน
นั้นเดินเท้ำเปล่ำ เรียกทำงเดินนั้นว่ำ ทำงเกวียน ซึ่งถนนเริ่มแรก ชำวบ้ำนขุดดินเป็นทำงเดิน โดยขอทำง
เจ้ำของที่ เพื่อที่จะท ำเป็นทำงเดินในกำรสญัจร รำยละเอยีดอยู่ในตำรำงที่ 33 ในภำคผนวก ค ผลกำรส ำรวจ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม  
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รูปที่ 19 บรรยำกำศของชุมชนในต ำบลคลองโคน 
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 4.2.3.2 ผลที่ได้รบัจากการท่องเที่ยวเชิงนเิวศที่เกิดข้ึนกบัชุมชนท้องถ่ิน 
 จำกกำรสอบถำมผลที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ เกิดข้ึนกับชุมชน
ท้องถ่ิน  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงชุมชน ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จำกกิจกรรมท่องเที่ยว ในเรื่องกำรค้ำขำย
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเป็นสินค้ำประเภทประมงและประมงแปรรูป เช่น หอยแครง กุ้งแห้งและกะปิ 
สินค้ำทำงกำรเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น มะพร้ำว น้ ำตำลมะพร้ำว บำงส่วนได้รับผลประโยชน์จำก
กิจกรรมท่องเที่ยวในเรื่องธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร โดยเป็นธุรกิจบริกำรขับ
เรือให้นักท่องเที่ยวและเป็นมัคคุเทศก์น ำทำงหรือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มำปลูกป่ำชำยเลนและมำ
ล่องเรือชมวิถีชีวิตชำวคลองโคนริมน้ ำ นอกจำกนี้ยังได้รับผลประโยชน์จำกกิจกรรมท่องเที่ยวในเรื่องอื่นๆ 
ได้แก่ ร้ำนค้ำและร้ำนขำยของช ำทั่วๆไป ส่วนในด้ำนผลกระทบที่ได้รับจำกกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่ำ 
ชุมชนชำวคลองโคนได้รับผลกระทบในด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะมูลฝอย น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศและ 
เสียงรบกวนต่ำงๆ รวมไปถึงผลกระทบในด้ำนสังคมซึง่ได้แก่ ควำมแออัดในพื้นที่เนื่องจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น และมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินชีวิตหรือวัฒนธรรมในพื้นที่ และยังได้รับผลกระทบในด้ำน
เศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจมีทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบ ทำงด้ำนบวก ได้แก่ มีกำรจ้ำงงำน
เพิ่มข้ึนและมีอำชีพเสริม ท ำให้ชุมชนท้องถ่ินมีรำยได้เพิ่มข้ึนรวมถึงมีรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยว ส่วน
ทำงด้ำนลบ ได้แก่ จับสัตว์น้ ำได้น้อยลงส่งผลให้รำยได้หลักลดน้อยลงด้วย และจำกกำรสอบถำมช่วงเวลำที่
นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำในพื้นที่ พบว่ำ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทำงเข้ำมำในคลองโคนช่วงวันหยุด
เสำร์-อำทิตย์ รำยละเอียดอยู่ในตำรำงที่ 34 ในภำคผนวก ค ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม 
 จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงชุมชน 200 ครัวเรือน เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถ่ินเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำและมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
จะพบว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีในพื้นที่นั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินทั้งทำงเชิงลบและ  
เชิงบวก โดยรำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 22 ดังนี้ 
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ตารางที่  22 ผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินเมื่อมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
 

ผลกระทบ 
มี ไม่ม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 เชิงลบ 

1. มีกำรรบกวนแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์รวมถึง
แหล่งวำงไข่  แหล่งอนุบำลสัตว์และที่หลบภัย 

18 9.0 182 91.0 

2. มีกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในช่วงเวลำ
ที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ช่วงวำงไข่ของสัตว์น้ ำ  
ช่วงนกท ำรัง 

5 2.5 195 97.5 

3. มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมของสัตว์ในพื้นที่ 
เช่น มีควำมก้ำวร้ำว  มีควำมวิตกหรือกลัวคน 

0 0 200 100.0 

4. มีปรมิำณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน 199 99.5 1 0.5 

5. มีกำรระบำยน้ ำทิ้งหรือมีกำรปล่อยของเสียจำก
แหล่งท่องเที่ยวและที่พักนักท่องเที่ยวลงสู่แหล่ง
น้ ำโดยตรง 

200 100.0 0 0 

6. มีกำรลดลงของปริมำณสัตว์ในท้องถ่ินที่มีอยู่ในอดีต 
เช่น ปลำ ปู หอย  ลิง  

197 98.5 3 1.5 

7. มีกำรลดลงของชนิดพันธ์ุไม้ในท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม  
เช่น ล ำพู  แสมโกงกำง  

33 16.5 167 83.5 

8. มีกำรใช้หรือท ำลำยพื้นที่ป่ ำชำยเลนเพื่อกำร
คมนำคมขนส่ง  เช่น  กำรสร้ำงถนน 

103 51.5 97 48.5 

9. มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพป่ำชำยเลน เพื่อพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

131 65.5 69 34.5 

10. มีกำรก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำน
กำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกข้ึน เช่น  ร้ำนอำหำร   
รีสอร์ต  โฮมสเตย์  

195 97.5 5 2.5 

11. คุณภำพน้ ำทะเลเริ่มเสือ่มโทรมลง 200 100 0 0 
12. มีปัญหำด้ำนเสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงน้ ำ 

เช่น  เรือหำงยำว 
132 66.0 68 34.0 

13. มีปัญหำด้ำนเสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงบก 
เช่น รถยนต์ 

133 66.5 67 33.5 

14. มีปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 2 1.0 198 99.0 

15. มีปัญหำด้ำนกำรจรำจรที่ติดขัด 3 1.5 197 98.5 

16. มีปญัหำด้ำนควำมแออดัในพืน้ที ่ 12 6.0 188 94.0 
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ตำรำงที่ 22 ผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินเมื่อมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ (ต่อ) 
 

                     ผลกระทบ 
มี ไม่ม ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
17. มีกำรเปลี่ยนแปลงของกำรด ำรงชีวิตหรือกำร

ประกอบอำชีพดั้งเดิมในท้องถ่ิน 
36 18.0 164 82.0 

18. มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและประเพณี 
หรือมีกำรถูกแทนที่ ด้ วยวัฒนธรรมใหม่ของ
นักท่องเที่ยว 

24 12.0 176 88.0 

19. มีกำรเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนในชุมชน
ท้องถ่ินและนักท่องเที่ยว 

1 0.5 199 99.5 

20. มีกำรขยำยตัวและกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว
เพิ่มมำกขึ้น 

197 98.5 3 1.5 

21. มีกำรขยำยตัวและกำรกระจุกตัวของประชำกรใน
ท้องถ่ิน ได้แก่ ประชำกรแฝง หรือแรงงำนต่ำงด้ำว 

0 0 200 100.0 

22. มีปัญหำด้ำนอำชญำกรรมและอุบัติเหตุเพิ่มมำกข้ึน 3 1.5 197 98.5 

23. ค่ำครองชีพในท้องถ่ินเพิ่มสูงข้ึน 123 61.5 77 38.5 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลกระทบเชิงลบ 84.65 42.33 115.35 57.67 
 เชิงบวก 
1. สำมำรถขำยสินค้ำและบริกำรได้มำกข้ึน เช่น 

ขำยของที่ระลึก สินค้ำพื้นบ้ำน 
199 99.5 1 0.5 

2. เกิดกำรเสริมสร้ำงอำชีพเสริมหรือกลุ่มอำชีพใหม่  
และมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มข้ึนในท้องถ่ิน 

200 100.0 0 0 

3. เกิดกำรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ให้ตระหนักถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลนแก่
ประชำชนในทอ้งถ่ิน 

151 75.5 49 24.5 

4. เกิดโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
ป่ำชำยเลน 

153 76.5 47 23.5 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลกระทบเชิงบวก 175.75 87.88 24.25 12.12 
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 4.2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบที่ได้รบัจากกิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศในเชิงลบและเชิงบวก กับชุมชนทัง้ 7 หมู่บ้าน 
 จำกกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกระทบที่ได้รับจำกกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเชิงลบและเชิงบวกกับชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้ำน จ ำนวน 200 ครัวเรือน พบว่ำ หมู่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยตรง ได้แก่ หมู่ 2, 3, 5 และ 7 จะได้รับผลกระทบทั้งในเชิงลบและ 
เชิงบวก มำกกว่ำ หมู่ 1, 4 และ 6 เมื่อพิจำรณำผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศในพื้นที่ โดยวิเครำะห์เป็นรำยข้อ จะพบว่ำ ในภำพรวมหมู่ที่ได้รับผลกระทบทำงเชิงลบมำกที่สุด 
ส่วนใหญ่เป็นหมู่ 2 รองลงมำ คือหมู่ 7 หมู่ 3 และ หมู่ 5 ซึ่งแต่ละหมู่ได้รับผลกระทบทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และทำงสังคมแตกต่ำงกันไป  โดยหมู่ที่ได้รับผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ หมู่ 2 ได้แก่ มีกำร
รบกวนแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์รวมถึงแหล่งวำงไข่ แหล่งอนุบำลสัตว์และที่หลบภัย  มีปริมำณขยะมูลฝอย
เพิ่มข้ึน  มีกำรระบำยน้ ำทิ้งหรือมีกำรปล่อยของเสียจำกแหล่งท่องเที่ยวและที่พักนักท่องเที่ยวลงสู่แหล่งน้ ำ
โดยตรง  มีกำรลดลงของปริมำณสัตว์ในท้องถ่ินที่มีอยู่ในอดีต  มีกำรลดลงของชนิดพันธ์ุไม้ในท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม  
มีกำรใช้หรือท ำลำยพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อกำรคมนำคมขนส่ง  มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพป่ำชำยเลน เพื่อพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีกำรก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำน
กำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกข้ึน  คุณภำพน้ ำทะเลเริ่มเสื่อมโทรมลง  มีปัญหำด้ำนเสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงน้ ำ
และทำงบก โดยบำงส่วนมีปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคด้วย  ส่วนผลกระทบทำงด้ำน
สังคม พบว่ำ ยังเป็นหมู่ 2 เช่นเดียวกัน แต่มีส่วนน้อยเท่ำนั้นที่ได้รับผลกระทบ โดยผลกระทบทำงด้ำน
สังคม  ได้แก่ มีปัญหำด้ำนกำรจรำจรที่ติดขัด  มีปัญหำด้ำนควำมแออัดในพื้นที่  มีกำรเปลี่ยนแปลงของกำร
ด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพดั้งเดิมในท้องถ่ิน มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและประเพณีหรือมีกำร
ถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมใหม่ของนักท่องเที่ยว มีกำรเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนในชุมชนท้องถ่ินและ
นักท่องเที่ยว   มีกำรขยำยตัวและกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มมำกข้ึน  มีปัญหำด้ำนอำชญำกรรมและ
อุบัติเหตุเพิ่มมำกข้ึน  ในส่วนของผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจในเชิงลบ นั่นคือ ค่ำครองชีพในท้องถ่ินเพิ่ม
สูงข้ึน จะพบว่ำ หมู่ที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุด คือ หมู่ 5 รองลงมำคือ หมู่ 2 และหมู่ 3 เมื่อพิจำรณำ
ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดข้ึนจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ โดยวิเครำะห์เป็นรำยข้อ จะพบว่ำ 
ในภำพรวม หมู่ 3 หมู่ 2 และหมู่ 5 ได้รับผลกระทบในเชิงบวก มำกกว่ำ หมู่ 7 ซึ่งผลกระทบเชิงบวกที่
เกิดข้ึน ได้แก่  สำมำรถขำยสินค้ำและบริกำรได้มำกข้ึน  เกิดกำรเสริมสร้ำงอำชีพเสริมหรือกลุ่มอำชีพใหม่
และมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มข้ึนในท้องถ่ิน  เกิดกำรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้ตระหนักถึง
คุณค่ำของป่ำชำยเลนแก่ประชำชนในท้องถ่ิน และเกิดโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำชำยเลน 
รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 23 
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ตารางที่  23 ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกทีม่ีต่อชุมชนทั้ง 7 หมูบ่้ำน 

ผลกระทบเชิงลบ 
หมู่ 1 

 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 2 
  จ ำนวน 

(ร้อยละ) 

หมู่ 3 
 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 4 
 จ ำนวน 

(ร้อยละ) 

หมู่ 5 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 6 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 7 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 

1. มีกำรรบกวน
แหล่งที่อยู่อำศัย
ของสัต ว์รวมถึง 
แ ห ล่ ง ว ำ ง ไ ข่ 
แหล่งอนุบำลสัตว์
และที่หลบภัย 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
21 

(10.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
182 
(91.0) 

มี 
0 

(0.0) 
18 

(9.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
18 

(9.0) 

2. มีกำรประกอบ
กิจกรรมกำรท่อง- 
เที่ยวในช่วงเวลำที่มี
ควำมอ่อนไหว เช่น 
ช่วงวำงไข่ของสัตว์
น้ ำ ช่วงนกท ำรัง 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
37 

(18.5) 
195 
(97.5) 

มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
5 

(2.5) 
5 

(2.5) 

3. มี กำรเปลี่ ยน 
แปลงทำงพฤติกรรม
ของสั ตว์ ในพื้นที่    
เช่น มีควำมก้ำวร้ำว  
มีควำมวิตก/กลัวคน 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
200 

(100.0) 

มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

4. มีปริมำณขยะ
มูลฝอยเพิ่มข้ึน 

ไม่มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 

มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
37 

(18.5) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
199 

(99.5) 
5. มีกำรระบำยน้ ำ
ทิ้งหรือมีกำรปล่อย
ของเสียจำกแหล่ง
ท่องเที่ยวและที่พัก
นักท่องเที่ยวลงสู่
แหล่งน้ ำโดยตรง 

ไม่มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
200 

(100.0) 
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ตำรำงที่ 23 ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกที่มีต่อชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้ำน (ต่อ) 

ผลกระทบเชิงลบ 
หมู่ 1 

 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 2 
  จ ำนวน 

(ร้อยละ) 

หมู่ 3 
 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 4 
 จ ำนวน 

(ร้อยละ) 

หมู่ 5 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 6 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 7 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 

6. มีกำรลดลงของ
ปริ ม ำณสั ต ว์ ใน
ท้องถ่ินที่ มี อยู่ ใน
อดีต เช่น  ปลำ  ปู 
หอย   ลิง 

ไม่มี 
1 

(0.5) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 
3 

(1.5) 

มี 
13 

(6.5) 
38 

(19.0) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
41 

(20.5) 
197 
(98.5) 

7. มีกำรลดลงของ
ชนิดพันธ์ุไม้ในท้อง 
ถ่ินที่มีอยู่เดิม เช่น 
ล ำพ ูแสม โกงกำง 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
36 

(18.0) 
41 

(20.5) 
13 

(6.5) 
37 

(18.5) 
12 

(6.0) 
14 

(7.0) 
167 
(83.5) 

มี 
0 

(0.0) 
3 

(1.5) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
28 

(14.0) 
33 

(16.5) 
8. มีกำรใช้/ท ำลำย
พื้นที่ป่ ำชำยเลน
เพื่อกำรคมนำคม
ขนส่ง เช่น กำร
สร้ำงถนน 

ไม่มี 
13 

(6.5) 
21 

(10.5) 
0 

(0.0) 
10 

(5.0) 
3 

(1.5) 
12 

(6.0) 
38 

(19.0) 
97 

(48.5) 

มี 
1 

(0.5) 
18 

(9.0) 
41 

(20.5) 
4 

(2.0) 
35 

(17.5) 
0 

(0.0) 
4 

(2.0) 
103 
(51.5) 

9. มีกำรบุกรุกพื้นที่
ป่ำชำยเลนหรือมี
กำรเปลี่ ยนแปลง
สภำพป่ำชำยเลน 
เพื่ อพั ฒนำเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว 

ไม่มี 
8 

(4.0) 
4 

(2.0) 
0 

(0.0) 
10 

(5.0) 
0 

(0.0) 
12 

(6.0) 
35 

(17.5) 
69 

(34.5) 

มี 
6 

(3.0) 
35 

(17.5) 
41 

(20.5) 
4 

(2.0) 
38 

(19.0) 
0 

(0.0) 
7 

(3.5) 
131 
(65.5) 

10. มีกำรก่อสร้ำง
สิ่ งอ ำนวยควำม
สะดวกทำงด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมำก
ข้ึน เช่น  ร้ำนอำหำร  
รีสอร์ต  โฮมสเตย์ 

ไม่มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
5 

(2.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
5 

(2.5) 

มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
9 

(4.5) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
195 
(97.5) 

 

 

 

 

 



 79 
 
ตำรำงที่ 23 ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกที่มีต่อชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้ำน (ต่อ) 

ผลกระทบเชิงลบ 
หมู่ 1 

 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 2 
  จ ำนวน 

(ร้อยละ) 

หมู่ 3 
 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 4 
 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 5 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 6 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 7 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 

11. คุณภำพน้ ำ
ทะ เล เ ริ่ ม เ สื่ อม
โทรมลง 

ไม่มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
200 

(100.0) 
12. มีปัญหำด้ำน
เสียงรบกวนจำก
ยำนพำหนะทำงน้ ำ 
เช่น เรือหำงยำว 

ไม่มี 
12 

(6.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
11 

(5.5) 
1 

(0.5) 
12 

(6.0) 
32 

(16.0) 
68 

(34.0) 

มี 
2 

(1.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
3 

(1.5) 
37 

(18.5) 
0 

(0.0) 
10 

(5.0) 
132 
(66.0) 

13. มีปัญหำด้ำน
เสียงรบกวนจำก
ยำนพำหนะทำงบก  
เช่น รถยนต ์

ไม่มี 
11 

(5.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
11 

(5.5) 
1 

(0.5) 
12 

(6.0) 
32 

(16.0) 
67 

(33.5) 

มี 
3 

(1.5) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
3 

(1.5) 
37 

(18.5) 
0 

(0.0) 
10 

(5.0) 
133 
(66.5) 

14. มีปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำเพื่อ
กำรอุปโภค บริโภค 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
37 

(18.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
198 
(99.0) 

มี 
0 

(0.0) 
2 

(1.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
2 

(1.0) 
15. มีปัญหำด้ำน
กำรจรำจรที่ติดขัด 

ไม่มี 
13 

(6.5) 
37 

(18.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
197 
(98.5) 

มี 
1 

(0.5) 
2 

(1.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
3 

(1.5) 
16. มีปัญหำด้ำน
ควำมแ ออั ด ใ น
พื้นที่ 

ไม่มี 
13 

(6.5) 
31 

(15.5) 
38 

(19.0) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
188 
(94.0) 

มี 
1 

(0.5) 
8 

(4.0) 
3 

(1.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
12 

(6.0) 
17. มีกำรเปลี่ยน 
แป ล ง ข อ ง ก ำ ร
ด ำรงชีวิตหรือกำร
ประกอบอำ ชี พ
ดั้งเดิมในท้องถ่ิน 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
21 

(10.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
24 

(12.0) 
164 
(84.0) 

มี 
0 

(0.0) 
18 

(9.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
18 

(9.0) 
36 

(18.0) 
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ตำรำงที่ 23 ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกที่มีต่อชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้ำน (ต่อ) 

ผลกระทบเชิงลบ 
หมู่ 1 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 2 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 3 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 4 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 5 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 6 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 7 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 

18. มีกำรเปลี่ยน 
แปลงทำงวัฒนธรรม
และประเพณีหรือมี
กำรถูกแทนที่ด้วย
วัฒนธรรมใหม่ของ
นักท่องเที่ยว 

ไม่มี 
13 

(6.5) 
23 

(11.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
35 

(17.5) 
176 
(88.0) 

มี 
1 

(0.5) 
16 

(8.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
7 

(3.5) 
24 

(12.0) 

19. มีกำรเกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงคน
ในชุมชนท้ องถ่ิ น
และนักท่องเที่ยว 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
41 

(20.5) 
14 
(7.0) 

38 
(19.0) 

12 
(6.0) 

42 
(21.0) 

199 
(99.5) 

มี 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 
20. มีกำรขยำยตัว 
และกำรกระจุ ก 
ตัวของนักท่องเที่ยว
เพิ่มมำกข้ึน 

ไม่มี 
1 

(0.5) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
3 

(1.5) 

มี 
13 

(6.5) 
38 

(19.0) 
41 

(20.5) 
13 
(6.5) 

38 
(19.0) 

12 
(6.0) 

42 
(21.0) 

197 
(98.5) 

21. มีกำรขยำยตัว 
และกำรกระจุกตัว 
ของประชำกรใน
ท้ อ ง ถ่ิ น  ไ ด้ แ ก่ 
ประชำกรแฝง หรือ
แรงงำนต่ำงด้ำว 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 
(7.0) 

38 
(19.0) 

12 
(6.0) 

42 
(21.0) 

200 
(100.0) 

มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

22. มีปัญหำด้ำน
อำชญำกรรมและ
อุบัติเหตุเพิ่มมำก
ข้ึน 

ไม่มี 
14 

(7.0) 
36 

(18.0) 
41 

(20.5) 
14 
(7.0) 

38 
(19.0) 

12 
(6.0) 

42 
(21.0) 

197 
(98.5) 

มี 
0 

(0.0) 
3 

(1.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
3 

(1.5) 
23. ค่ำครองชีพใน
ท้องถ่ินเพิ่มสูงข้ึน 
 

ไม่มี 
12 

(6.0) 
4 

(2.0) 
10 

(5.0) 
13 
(6.5) 

0 
(0.0) 

12 
(6.0) 

26 
(13.0) 

77 
(38.5) 

มี 
2 

(1.0) 
35 

(17.5) 
31 

(15.5) 
1 

(0.5) 
38 

(19.0) 
0 

(0.0) 
16 

(8.0) 
123 

(61.5) 
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ตำรำงที่ 23 ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกที่มีต่อชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้ำน (ต่อ) 

ผลกระทบเชิงลบ 
หมู่ 1 

 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 2 
  จ ำนวน 

(ร้อยละ) 

หมู่ 3 
 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 4 
 จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 5 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 6 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

หมู่ 7 
จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 

1 .ส ำมำร ถขำย
สินค้ำและบริกำร
ได้ มำก ข้ึ น เ ช่ น 
ขำยของที่ ระลึ ก 
สินค้ำพื้นบ้ำน 

ไม่มี 
1 

(0.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(0.5) 

มี 
13 

(6.5) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
199 

(99.5) 

2.เกิ ดกำร เสริ ม 
สร้ ำงอำชีพเสริ ม
หรือกลุ่มอำชีพใหม่
และมีกำรจ้ำงงำน
เพิ่มข้ึนในท้องถ่ิน 

ไม่มี 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 

มี 
14 

(7.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
12 

(6.0) 
42 

(21.0) 
200 

 (100.0) 

3. เกิดกำรส่งเสริม
ให้มีกำรเผยแพร่
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้ ต ระห นั ก ถึ ง
คุณค่ำของป่ำชำย
เลนแก่ประชำชน
ในท้องถ่ิน 

ไม่มี 
8 

(4.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
9 

(4.0) 
32 

(16.0) 
49 

(24.5) 

มี 
6 

(3.0) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
3 

(1.5) 
10 

(5.0) 
151 

(75.5) 

4. เกิ ดโครงกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและป่ำ
ชำยเลน 

ไม่มี 
11 

(5.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
12 

(6.0) 
24 

(12.0) 
47 

(23.5) 

มี 
3 

(1.5) 
39 

(19.5) 
41 

(20.5) 
14 

(7.0) 
38 

(19.0) 
0 

(0.0) 
18 

(9.0) 
153 

(76.5) 
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4.3 การประเมินความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของต าบลคลองโคน โดยใช้ 
SWOT  

ในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน ผู้วิจัย
ได้น ำผลลัพธ์ที่ได้จำกแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรส ำรวจพื้นที่และสังเกตกำรณ์ใน
จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจำกกำรส ำรวจภำคสนำมโดยใช้แบบสอบถำมในประเด็นหัวข้อ 4.2.1.3 
ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรพัยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน และหัวข้อ 4.2.3.2 ผลที่
ได้รับจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดข้ึนกับชุมชนท้องถ่ิน พร้อมทั้งสัมภำษณ์เชิงลึกปรำชญ์ชำวบ้ำนและ
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโคนโดยกำรใช้แบบสอบถำมสัมภำษณ์เชิงลึก จำกนั้น จึงน ำ
ข้อมูลทั้งหมดมำจัดจ ำแนกเป็นหมวดหมู่ตำมหลักกำรของ SWOT โดยกลุ่มปัจจัยภำยในที่สะท้อนจุดแข็ง 
(Strengths: S) และจุดอ่อน (Weaknesses: W) กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน ปรำกฏตำม
ตำรำงที่ 24 และกลุ่มปัจจัยภำยนอกที่สะท้อนโอกำส (Opportunities: O) และภัยคุกคำม (Threats: T) 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน ปรำกฏตำมตำรำงที่ 25 ดังนี ้

ตารางที่  24 ผลกำรวิเครำะห์ SWOT ปัจจัยภำยในของต ำบลคลองโคน 
ปัจจัยภายในของต าบลคลองโคน 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
- พื้นที่ชำยทะเลงอกอย่ำงต่อเนื่องและมีควำม
สมบูรณ์ของป่ำชำยเลน(1) 

- ชนิดพันธ์ุไม้และพันธ์ุสัตว์ลดน้อยลงจำกอดีต 
เนื่องจำกแต่ก่อนเคยมีกำรถำงป่ำเพื่อท ำบ่อกุ้ง(2) 

- ป่ำชำยเลนกลับมำอุดมสมบูรณ์ใหม่จำกกำรร่วม
ใจกันปลูกป่ำของชำวบ้ำนและนักท่องเที่ยวที่มำ
เยือนในพื้นที่(3) 

- ประชำชนบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลนให้คงอยู่และ
เกิดประโยชน์สูงสุด(3) 

- มีทรัพยำกรสัตว์น้ ำมำกมำย เช่น เคย กุ้ง ปู  
ปลำกระบอก หอยแครง หอยนำงรม  เนื่องจำกใน
พื้นที่เป็นดินเลน โดยเป็นดินเลนที่มีจุลินทรีย์ชนิด
พิเศษที่ไม่มีกลิ่น รวมไปถึงมีแพลงค์ตอนในป่ำชำย
เลนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งแพลงค์ตอนเหล่ำนี้เป็น
อำหำรของเคยและสัตว์น้ ำอื่นๆ(3) 

- กำรแสวงหำผลประโยชน์ในกำรใช้ที่ดินป่ำชำยเลน
อย่ำงไม่เหมำะสมอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น มีกำรบุกรุกและ
ท ำลำยพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรท่องเที่ยว(2) 

- มีผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรและประมงที่ 
โดดเด่น  เช่น กะปิ น้ ำตำลมะพร้ำว อำหำรทะเล
สด ที่สำมำรถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยือนใน
พื้นที่ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีอำหำรทะเลสด(2) 

- ผู้มีส่วนได้เสียในกำรท่องเที่ยวยังไม่สำมำรถ
ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร
ท่องเที่ยวที่มีในพื้นที่หรือยังขำดบรูณำกำรในจัดกำร
กำรท่องเที่ยวเพื่อควำมยั่งยืน(3) 

- มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยในสถำน
ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยว(2) 

- ระบบกำรจัดเก็บหรือกำรจัดกำรขยะและบ ำบัดน้ ำ
เสียในชุมชนท้องถ่ินรวมไปถึงสถำนประกอบกำรที่
พักบำงแห่งยังไม่มีประสิทธิภำพ(1) 
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ตำรำงที่ 24 ผลกำรวิเครำะห์ SWOT ปัจจัยภำยในของต ำบลคลองโคน (ต่อ) 
ปัจจัยภายในของต าบลคลองโคน 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
- ทุนทำงวัฒนธรรม วิ ถี ชีวิตและภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะ เช่น กำรลงละวะ
ป้องเคยเพื่อน ำมำท ำกะปิเคยตำด ำ(3) 

- ขำดบุคลำกรที่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงแท้จริง(3) 

- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและชุมชนท้องถ่ินมี
ควำมตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีกำรริเริ่มจัดตั้งโครงกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่(3) 

- คนรุ่นใหม่ส่วนมำกไม่กลับถ่ินฐำนบ้ำนเกิด 
เนื่องจำกท ำงำนในกรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด(3) 

- ที่ตั้งต ำบลคลองโคนอยู่ใกล้กบักรุงเทพฯ(1) - กำรปลูกป่ำของนักท่องเที่ยวด ำเนินไปในเชิงธุรกิจ
มำกกว่ำกำรปลูกป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำอย่ำงแท้จริง(3) 

 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดแข็งของ 
คลองโคน และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้า

มาเยือนในพื นท่ี 

มีการรุกล  าพื นท่ีป่าชายเลน รบกวนและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ 

คลองโคน 

  

State (สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิปลี่ยนแปลง) ใน DPSIR 

หมำยเหต:ุ  (1) จำกกำรส ำรวจพื้นที่และกำรสังเกตกำรณ์ 
  (2) จำกกำรส ำรวจภำคสนำมโดยใช้แบบสอบถำม 
  (3) จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึกปรำชญ์ชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
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ตารางที่  25 ผลกำรวิเครำะห์ SWOT ปัจจัยภำยนอกของต ำบลคลองโคน 

DPSIR 
ปัจจัยภายนอกของต าบลคลองโคน 

DPSIR 
โอกาส (Opportunities: O) ภัยและอุปสรรค (Threats: T) 

D 
- นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น 
กำรจัดตั้งโครงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ได้แก่ กำรปลูกป่ำชำยเลน(3) 

- ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและ
ค่ำครองชีพเพิ่มสูงข้ึน(2) P 

D 
- กำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรบอกเล่ำ
ปำกต่อปำก  เว็บไซต์ อินเตอร์ เน็ ต 
นิตยสำรกำรท่องเที่ยว หรือสื่อโทรทัศน์(2) 

- มลพิ ษทำงน้ ำ ที่ ม ำจำกต้ นน้ ำ 
เนื่องจำกคลองโคนมีที่ตั้งอยู่ทำงท้ำย
น้ ำ(3) 

P 

D 

- ยกระดับคุณภำพ และมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรและประมง
ในท้องถ่ินให้สูงข้ึน เช่น กำรแปรรูป
สินค้ำทำงกำรประมง ได้แก่ กะปิ(1) 

- ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดลงและ
เสียหำย แหล่งน้ ำธรรมชำติเสื่อม
โทรม อันเนื่องมำจำกมลพิษทำงน้ ำ
และขยะมูลฝอย(2) 

P 

D 
- จ ำนวนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องมำจำกกำรตระหนักรู้ ถึงคุณค่ำ 
ของป่ำชำยเลน(3) 

- กำรสูญเสียดุลยภำพของระบบนิเวศ
และกำรลดลงของควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ(2) 

P/S 

D 
- กำรขยำยตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพ กำรจ้ำงงำนและ
กระจำยรำยได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน(2) 

- กำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินวิถีชีวิต
หรือกำรเปลี่ยนแปลงอำชีพเดิมของ
ชุมชนท้องถ่ิน(2) 

P 

D 

- โครงกำรก่อสร้ำงทำงยกระดับบนทำง
หลวงหมำยเลข 35 ธนบุรี-ปำกท่อ 
(ถนนพระรำม 2) เพิ่มควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงมำยังคลองโคนมำกยิ่งข้ึน(4) 

- ประกำศกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดสมุทรสงครำม พ.ศ. 2558 และ 
2560 ส่งผลใหต้ ำบลคลองโคนทั้งหมด
เปลี่ยนสภำพเป็นทีด่ินประเภทชุมชน(4) 

D/R 

หมำยเหต:ุ  (1) จำกกำรส ำรวจพื้นที่และกำรสังเกตกำรณ์ 
  (2) จำกกำรส ำรวจภำคสนำมโดยใช้แบบสอบถำม 
  (3) จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึกปรำชญ์ชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำทีอ่งค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
  (4) จำกกำรสบืค้นข้อมูลทุติยภูม ิ

ผลกำรวิเครำะห์ SWOT น ำไปสู่กำรประเมินสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่ำชำยเลน
ของต ำบลคลองโคน ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้ช้ีให้เห็นว่ำ จุดแข็งของคลองโคนมำจำกทรัพยำกรธรรมชำติ และ
จุดอ่อนของคลองโคนมำจำกกำรที่คนรุกล้ ำ รบกวนและใช้ทรัพยำกรในพื้นที่ป่ำชำยเลน กดดันท ำให้ State ใน
กรอบ DPSIR ซึ่งได้แก่ สภำพแวดล้อมและดุลยภำพทำงธรรมชำติของคลองโคนเปลี่ยนแปลงไปจำกสถำนะที่มีอยู่
เดิมในอดีต  ในส่วนของรำยละเอียดในตำรำงที่ 25 จะพบว่ำ กลุ่มปัจจัยด้ำนโอกำส จัดอยู่ในกลุ่ม Driving Forces 
(D) ของ DPSIR ได้ทั้งหมด และปัจจัยในกลุ่มที่เป็นภัยและอุปสรรค จัดอยู่ในกลุ่ม Pressures (P) ของ DPSIR ได้
เกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ำ เครื่องวิเครำะห์ SWOT มีปัจจัยร่วมอยู่ในกรอบกำรวิเครำะห์ DPSIR ด้วยเหตุนี้ใน
ตำรำงที่ 25 จึงท ำให้เห็นควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเครื่องมือวิเครำะห์ดังกล่ำว  
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4.4 การประเมินความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของต าบลคลองโคน ภายใต้
กรอบ DPSIR 

กำรวิเครำะห์สถำนะ แนวโน้มและประเด็นควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ต ำบลคลองโคน ได้น ำผลลัพธ์จำกแบบสอบถำม 3 กลุ่มเป้ำหมำย ในส่วนที่เป็นกำรประเมินควำม
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน และข้อมูลในส่วน
ของกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำรของผู้ประกอบกำรที่พักในพื้นที่ และข้อมูล
ผลกระทบจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อชุมชนชำวคลองโคน ผนวกเข้ำกับข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกปรำชญ์ชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองโคน และจำกกำร
ส ำรวจพื้นที่และกำรสังเกตกำรณ์ โดยน ำข้อมูลทั้งหมดมำจัดให้เข้ำกรอบ DPSIR รำยละเอียดแสดงใน
ตำรำงที่ 26 ซึ่งจำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของชุมชนชำวคลองโคน จ ำนวน 200 ครัวเรือน ในด้ำน
ผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินเมื่อมีกิจกรรมกำรทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศในพื้นที ่(ตำรำงที่ 22) เมื่อดึงควำมคิดเห็น
ดังกล่ำวมำจัดเข้ำกรอบ DPSIR (ตัวเลขคิดเป็นร้อยละของชำวคลองโคนทั้งหมด) จะพบว่ำ อยู่ใน Impact (I) 
เป็นส่วนใหญ่  โดยเฉพำะผลกระทบทำงด้ำนลบ ซึ่งควำมคิดเห็นของชำวคลองโคนสะท้อนให้เห็นถึงควำม
ห่วงใยในด้ำนสิ่งแวดล้อมมำก  ในส่วนของผลกระทบทำงด้ำนบวก  ควำมคิดเห็นของชำวคลองโคนเห็นว่ำ
กำรท่องเที่ยวมสี่วนในกำรสรำ้งงำน สร้ำงอำชีพและรำยได้ และด้ำนกำรค้ำขำยแกช่ำวคลองโคน และท ำให้
สำธำรณะตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลนในคลองโคน  ส่วนควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยว จ ำนวน 200 คน 
ที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่คลองโคน ผู้วิจัยได้น ำควำมคิดเห็นที่ได้ท ำกำรประเมินไว้แล้วใน
ตำรำงที่ 14  มำจัดเข้ำกรอบ DPSIR  พบว่ำ ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน Pressure (P) และ State (S) โดยค่ำตัวเลข
ในสดมภ์ของนักท่องเที่ยวจะเป็นค่ำเฉลี่ยของตัวช้ีวัดในแต่ละรำยกำร หำกค่ำเฉลี่ยของแต่ละตัวช้ีวัด
ดังกล่ำวยังอยู่ในระดับสูง นั่นคือ นักท่องท่องเที่ยวให้คะแนนค่ำเฉลี่ยสูง แสดงให้เห็นว่ำ แรงกดดันจำก
กำรท่องเที่ยวยังด ำเนินไปตำมกลไกขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ต ำบลคลองโคนยังอยู่
ในสถำนะที่รองรบัได้ แต่ถ้ำหำกค่ำเฉลี่ยเหลำ่นี้ต่ ำ นั่นคือ นักท่องท่องเทีย่วให้คะแนนค่ำเฉลีย่ต่ ำ นั่นแสดง
ให้เห็นว่ำ แรงกดดันจำกกำรท่องเที่ยวมำถึงจุดที่ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับเริ่มมีปัญหำและส่งผลต่อ
สภำพกำรณ์ในคลองโคน  จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ของคลองโคนในขณะนี้ จึงพอจะสรุปได้ว่ำ กำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนอยู่ในช่วงกำรพัฒนำ ตำมแนวคิดของวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยวของ 
Butler (2006) โดยที่ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบักำรทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศของคลองโคนยังอยู่ในขอบเขตที่
รองรับกำรเติบโตของจ ำนวนนักท่องเที่ยวได้อีกระยะหนึ่ง แต่ก็จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 



 86 
 
ตารางที่  26 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนภำยใต้ 
                กรอบ DPSIR  

มิติ/ดัชนี ตัวชี วัด ประเมินความคิดเห็น 

1. พลังขับเคลื่อน (D-Driving Forces) ชุมชน นทท. ผปก. ผู้วิจัย 

  
  
  
  

 ทรัพยำกรธรรมชำต ิ √ 3.35 - ∆ 

 ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงพื้นที่ √ 3.91 √ ∆ 

 กำรต้อนรับในพื้นที่ √ 4.46 √ ∆ 

 กำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว √ √ √ ∆ 

 ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรท่องเที่ยว - 3.69 √ ∆ 
 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/โครงสร้ำงพื้นฐำนกำร

ท่องเที่ยว 
- 3.68 √ ∆ 

 อัตรำค่ำสินค้ำและบริกำรในพื้นที่ - 3.77 - ∆ 

2. แรงกดดัน (P-Pressure) ชุมชน นทท. ผปก. ผู้วิจัย 

   กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชนพ์ื้นที่ป่ำชำยเลน 65.5 - - ∆ 

   กำรผลิตของเสีย 100.0 - - ∆ 

  
  
  

 กำรจัดกำรน้ ำเสีย √ 3.30 √ ∆ 

 กำรจัดกำรขยะมลูฝอย √ 3.55 √ ∆ 
 กำรรบกวนแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ ำและ

แหล่งเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง 
9.0 - - ∆ 

 กำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในช่วงวำงไข่
ของสัตว์น้ ำ 

2.5 - - ∆ 

 กำรกระจกุตัวของนักท่องเที่ยวในพื้นที ่ 98.5 2.51 - ∆ 

 กำรกระจกุตัวของประชำกรในทอ้งถ่ิน 0.0 - - ∆ 

 กำรเข้ำถึงชุมชน √ 4.28 - ∆ 
 ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงคนในชุมชนกบั

นักท่องเที่ยว 
0.5 - - ∆ 

 ปัญหำด้ำนอำชญำกรรมและอุบัตเิหต ุ 1.5 - - ∆ 

 ควำมแออัดในพื้นที่ 6.0 2.67 - ∆ 
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ตำรำงที่ 26 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนภำยใต้ 
               กรอบ DPSIR (ต่อ) 

มิติ/ดัชนี ตัวชี วัด ประเมินความคิดเห็น 
3. สภาวะ (S-State): สภาพ/แนวโน้มของสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
เปลี่ยนไป 

ชุมชน นทท. ผปก. ผู้วิจัย 

 
 ควำมสวยงำมและควำมเป็นธรรมชำติของแหล่ง

ท่องเที่ยวในพืน้ที ่
- 4.43 - ∆ 

 
 ควำมสมบรูณ์ของพนัธ์ุไม้ปำ่ชำยเลน - 3.24 - ∆ 

  ควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์ทอ้งถ่ินในพื้นที ่ - 2.06 - ∆ 

  กำรเปลีย่นแปลงทำงพฤตกิรรมของสัตว์ในพื้นที ่ 0.0 - - ∆ 

 
 ควำมสะอำดของแหล่งน้ ำในพื้นที ่ - 4.02 - ∆ 

   มลภำวะทำงอำกำศ - 2.99 - ∆ 

   มลพิษจำกขยะมลูฝอย - 2.99 - ∆ 

 
 มลพิษจำกน้ ำเสีย 100.0 - - ∆ 

   มลภำวะทำงเสียง/เสียงรบกวน - 3.04 - ∆ 

  กำรเพิม่ขึ้นของกำรจรำจร 1.5 2.83 - ∆ 

   คุณภำพน้ ำทะเลในล ำคลองเริม่เสื่อมโทรมลง 100.0 - - ∆ 

  กำรขำดแคลนน้ ำของชุมชนท้องถ่ิน 1.0 - - ∆ 

 
 ควำมเพียงพอของระบบสำธำรณูปโภคข้ัน

พื้นฐำน 
√ 4.65 - ∆ 

  ควำมเพียงพอของสถำนพยำบำล √ 2.90 √ ∆ 

  
 สภำพด้ังเดมิของท้องถ่ินในกำรประกอบอำชีพ

ที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของพื้นที ่
- 3.67 - ∆ 

4. ผลกระทบ (I-Impact) ชุมชน นทท. ผปก. ผู้วิจัย 

 

 พื้นที่ป่ำชำยเลนถูกแปลงสภำพเป็นเส้นทำง
คมนำคม 

51.5 - - ∆ 

 

 พื้นที่ป่ำชำยเลนถูกแปลงสภำพเป็นร้ำนอำหำรและ 
ที่พักส ำหรับนักท่องเที่ยว 

97.5 - - ∆ 

 
 มีกำรลดลงของชนิดพันธ์ุไม้ในท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม 16.5 - - ∆ 

 
 มีกำรลดลงของปริมำณสตัว์ในท้องถ่ินที่มีอยู่ในอดตี 98.5 - - ∆ 
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ตำรำงที่ 26 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนภำยใต้ 
               กรอบ DPSIR (ต่อ) 

มิติ/ดัชนี ตัวชี วัด ประเมินความคิดเห็น 

4. ผลกระทบ (I-Impact) ชุมชน นทท. ผปก. ผู้วิจัย 

 

 ปริมำณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน 99.5 - - ∆ 

 เสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงน้ ำ 66.0 - - ∆ 

 เสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงบก 66.5 - - ∆ 
 วิถีชีวิตและกำรประกอบอำชีพของชุมชนท้องถ่ิน

เปลี่ยนไปจำกเดิม 
18.0 - - ∆ 

 มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและประเพณี
ดั้งเดิมในท้องถ่ิน 

12.0 - - ∆ 

 ค่ำครองชีพในท้องถ่ินเพิ่มสูงข้ึน 61.5 - - ∆ 

ด้านบวก ชุมชน นทท. ผปก. ผู้วิจัย 

 ขำยสินค้ำและบริกำรได้มำกข้ึน 99.5 - - ∆ 

 สร้ำงอำชีพเสริม (ใหม่) /กำรจ้ำงงำนในท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 100.0 - - ∆ 

 มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้ตระหนักถึงคุณค่ำป่ำชำยเลน 75.5 - - ∆ 

 เกิดโครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำตแิละป่ำชำยเลน 76.5 - - ∆ 
หมายเหต:ุ  -  แบบสอบถำมชุมชนชำวคลองโคนเน้น ผลกระทบด้านลบและด้านบวกทีม่าจากการท่องเที่ยว 
 -  แบบสอบถำมนักทอ่งเที่ยวเน้น ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่วที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและการได้รับบริการจากแหล่งท่องเที่ยว 
 -  แบบสอบถำมผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยวเน้น  การน าผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวมา
ให้บริการนักท่องเที่ยว 
 -  เครื่องหมำย √ ประมวลจำกค ำถำมปลำยเปิดในแบบสอบถำม 3 กลุ่มเป้ำหมำย 
 -  ตัวเลขในสดมภ์ "ชุมชน" เป็นค่ำควำมคิดเห็นของแต่ละรำยกำรในเรื่องผลกระทบต่อชุมชน
ท้องถ่ินเมื่อมีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  โดยคิดเป็นร้อยละจำกจ ำนวนชำวคลองโคน 200 คน 
 - ตัวเลขในสดมภ์ "นทท." เป็นค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคลองโคนในแต่ละรำยกำร จำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว 200 คน  หำกค่ำตัวช้ีวัดใน P และ 
S มีค่ำต่ า แสดงนัยถึงสภำพกำรณ์ (State: S) ของคลองโคนเริ่มเข้ำสู่ข้อจ ำกัดด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำร
รองรับ (Carrying Capacity: CC) 
 - ในสดมภ์ "ผู้วิจัย" เครื่องหมำย ∆ แสดงถึง ตัวช้ีวัดโดยเฉพำะในกลุม่  P, S, I มีนัยส ำคัญใน
กำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying Capacity: CC) และสภำพกำรณ์ (State: S ใน 
DPSIR) โดยทรำบจำกกำรส ำรวจพื้นที่ กำรสังเกตกำรณ์และจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
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ในส่วนของตำรำงที่ 27 เป็นกำรขยำยผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกลงไปในตัวช้ีวัด DPSIR ในบริบท
ของต ำบลคลองโคนมำกยิ่งข้ึน เพื่อวิเครำะห์ควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในระยะยำวในพื้นที ่โดยจะมุ่งเน้นไปที่ Response (R) ใน
กำรปรับสมดุลหรือดุลยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคลองโคนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมแนวทำงของ 
วงจรชีวิตแหล่งท่องเทีย่ว โดยในส่วนของ Driving Forces (D) ต้องท ำให้กำรท่องเที่ยวในพื้นทีเ่ปน็รูปแบบกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีจิตส ำนึกและท ำให้นักท่องเที่ยวตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลนโดยแท้จริง  ในส่วน
ของ Pressures (P) ต้องมีกำรจัดระเบียบกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในคลองโคน ก ำหนดขอบเขตกำรจัดกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เหมำะสมและควรมกีำรบังคับใช้กฎหมำยหรอืกฎระเบียบ ในส่วนของ State (S) ต้อง
มีกำรจัดเก็บคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคลองโคนเป็นกำรเฉพำะเพื่อน ำมำใช้ในกำร
ติดตำมขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงสภำพและดุลยภำพทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ด้ำนกำยภำพและระบบนิเวศ โดยกำรบริหำรจัดกำรในข้ันตอน Driving Forces (D)  Pressures (P) และ 
State (S)  เป็นกำรบริหำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนท ำให้ผลกระทบ (Impact: I) เบำบำงลง ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินกำรในเชิงรุก แต่ถ้ำหำกปล่อยให้สถำนกำรณ์ปัญหำเดินทำงมำถึงผลกระทบ (Impact: I) ย่อมมีควำม
ขัดแย้งเกิดข้ึนจำกผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกลไก
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง เพื่อลดควำมสูญเสียทำงระบบนิเวศ ทำงเศรษฐกิจและทำงสังคม ซึ่งถ้ำ
สถำนกำรณ์ด ำเนินมำถึงในข้ันปลำยเหตุน้ีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่ำข้ันตอนกำรบริหำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นกำรจัดกำรดังกลำ่วจึงถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรในเชิงตั้งรับ ซึ่งกลไกกำรท ำงำนในกรอบ 
DPSIR ที่กล่ำวถึงนี้สอดรับกับช่วงเวลำวิวัฒนำกำรของแนวคิดวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยวของ Butler (2006) 
โดยมีแนวคิดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับและสภำวะ (State: S ในกรอบ DPSIR)  เป็นตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ 

ตารางที่  27 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR ในบริบทของกำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศของต ำบลคลองโคน 

กรอบการวิเคราะห์ DPSIR 
 D: Driving Forces P: Pressures S: State I: Impacts 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในพื นท่ี 

นักท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(อุปสงค์และอุปทาน) 

ขีดความสามารถในการ
รองรับการท่องเท่ียว 

ผู้มีส่วนได้เสีย
(ผลกระทบเชิงลบ

และเชิงบวก) 
 - ควำมสะดวกในกำร

เข้ำถึงพื้นที่ 
  

 - มี กำรกระจุ กตั วของ
นั กท่ องเที่ ยว/มี กำร
เข้ำถึงอย่ำงไร้ขีดจ ำกัด 

 - มีควำมแออัดในพื้นที่ 
 

 - สร้ำงควำมเสื่อมโทรมต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อมรวมไปถึง
ระบบนิเวศ  

 - มีกำรเพิ่มข้ึนของปริมำณ
กำรจรำจรในพื้นที่ 

 - เกิดมลภำวะทำงอำกำศ 

- สูญเสียควำมหลำก 
หลำยทำงชีวภำพ 

- มีปัญหำเสียงรบกวน 
- ขำยสินค้ำและบริกำร
ได้มำกข้ึน 

- สร้ำงงำนและอำชีพ
เสริม/กลุ่มอำชีพใหม่ 
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ตำรำงที่ 27 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR ในบริบทของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน (ต่อ) 

กรอบการวิเคราะห์ DPSIR 
 D: Driving Forces P: Pressures S: State I: Impacts 
การท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในพื นท่ี 
นักท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(อุปสงค์และอุปทาน) 

ขีดความสามารถในการ
รองรับการท่องเท่ียว 

ผู้มีส่วนได้เสีย
(ผลกระทบเชิงลบ

และเชิงบวก) 
  - กำรส่งเสริมกำรท่อง 

เที่ยว  กำรโฆษณำ
และประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

 - มีกำรขยำยตัวของจ ำนวน
นักท่องเที่ยว 

- มีกำรผลิตสิ่งปฏิกูลและ
ของเสีย 

- มีกำรระบำยน้ ำทิ้งหรือ
ปล่อยของเสียจำกแหล่ง
ท่องเที่ยวลงสู่ล ำคลอง 

- มี ก ำ ร ขย ำย ตั ว ขอ ง
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำร
ท่องเที่ยว เช่น ร้ำนค้ำ
ร้ ำนอำหำรและที่ พั ก
นักท่องเที่ยว 

- มีกำรเปลี่ยนแปลงกำร 
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 
ป่ำชำยเลน 

- มีกำรขยำยตัวของกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว รวมไปถึง
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศ โดยทรั พยำกร 
ธรรมชำติที่มีอยู่จ ำกัด 

- เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำง
คนในชุมชนท้องถ่ินกับ
นักท่องเที่ยว 

- มีปัญหำด้ำนอำชญำกรรม
และอุบัติเหตุ 

- มีของเสีย/สิ่ งปฏิกูล/
มลพิษเพิ่มข้ึน  

- คุณภำพน้ ำทะเลเริ่มแย่ลง 
- มีกำรรบกวนแหล่งที่อยู่
อำศัยของสิ่ งมี ชี วิตใน
พื้นที่ป่ำชำยเลนโดยรอบ 

- มีกำรปรับเปลี่ยนสภำพ
ของพื้ นที่ เพื่ อพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยว/รองรับกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

- สภำวะ/สถำนะดุลยภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ระบบนิเวศเปลี่ยนไป 

- ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพลดลง 

- มีปัญหำด้ำนมลพิษ
ทำงสิ่ งแวดล้อมส่ ง 
ผลกระทบต่อสุขภำพ
คนในท้องถ่ิน รวมไป
ถึงระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งผลต่อระดับควำม
พึงพอใจของนักท่อง- 
เที่ยวที่ อำจเพิ่ มข้ึน
หรือลดน้อยลง 

- วิถีชีวิต/กำรประกอบ
อำ ชี พของ ชุ มชน
ท้องถ่ินเปลี่ยนไป 

- ค่ำครองชีพในท้องถ่ิน
เพิ่มสูงข้ึน 
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ตำรำงที่ 27 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR ในบริบทของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคน (ต่อ) 

กรอบการวิเคราะห์ DPSIR 
 D: Driving Forces P: Pressures S: State I: Impacts 
การท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในพื นท่ี 
นักท่องเท่ียวและ

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(อุปสงค์และอุปทาน) 

ขีดความสามารถในการ
รองรับการท่องเท่ียว 

ผู้มีส่วนได้เสีย
(ผลกระทบเชิงลบ

และเชิงบวก) 
 - ควำมหลำกหลำย

ของกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว 

 - สร้ำงควำมแปลกใหม่
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

 - นักท่องเที่ยวให้ควำม
สนใจและอยำกกลับมำ
เยือนในพื้นที่อีกครั้ง 

 - มีกำรบุกเบิกหรือเปิด
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
นิเวศใหม่ๆ 

 - มีกำรประกอบกิจกรรม
กำรท่อง เที่ ยวในช่วง
วำงไข่ของสัตว์น้ ำ 

  

- แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศในพื้นที่ อำจ
หมดคุณค่ำเร็วข้ึน 

- มีกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงวัฒนธรรมและ
ประเพณีดั้งเดิมใน
ท้องถ่ิน 

การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีมีจิตส านึก 

จัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใน 

คลองโคนและจ ากัด
ขอบเขตของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ให้เหมาะสม 

จัดเก็บคลังข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
คลองโคนเป็นการเฉพาะ

เพ่ือน ามาใช้ในการ
ติดตามขดีความสามารถ

ในการรองรับ 

ส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าชายเลน/เก็บ

ภาษีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์มา

เยียวยาหรือชดเชยให้
ผู้ได้รับผลกระทบใน

ด้านลบ 
R: Responses (นโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาท่ี DPSI) 

บริหารจัดการอุปทาน (ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ) และ  
อุปสงค์ (ปรับทัศนคติและพฤติกรรม จรยิธรรมของนักท่องเท่ียว ผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจกรรมหรือ

ธุรกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต าบลคลองโคน) ให้เข้าสู่ดุลยภาพใหม ่

การจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
การจัดการความ

ขัดแย้ง 
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เมื่อขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับเป็นองค์ประกอบและกลไกของกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพกำรณ์หรือสภำวะ (State: S) ใน DPSIR ด้วยเหตุน้ี จึงได้น ำแนวคิดขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมำ
วิเครำะห์อยู่ในสว่นของ State (S) ใน DPSIR  โดยเฉพำะกำรประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรองรับในด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตำมกรอบ DPSIR: D (Driving Forces), P (Pressures),   
S (State), I (Impact) และ R (Response) ในบริบทกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคนที่แสดงให้
เห็นถึงควำมเช่ือมโยงที่เป็นเหตุแห่งปัจจัยและผลแห่งปัจจัย จำกรูปที่ 20 จะเห็นได้ว่ำ พลังขับเคลื่อน
กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต ำบลคลองโคนมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรท่องเที่ยว ได้แก่ ควำมสะดวกในกำร
เข้ำถึงพื้นที่ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ รวมไปถึงควำมหลำกหลำยของ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ พลังขับเคลื่อนเหล่ำนี้กดดันกำรให้บริกำรของระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำชำย
เลนของคลองโคนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ (ด้ำนอุปสงค์และอุปทำน) จำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว  
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวและสิ่งปลูกสร้ำงที่ขยำยตัวข้ึน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพำะผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่พยำยำมแสวงหำกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศมำกขึ้น มลภำวะและสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นผลที่ตำมมำ  กระบวนกำรดังกล่ำวท ำให้ดุลยภำพ
ของสิ่งแวดล้อมที่ด ำรงอยู่ในคลองโคนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ ทั้งทำงด้ำน
กำยภำพ เคมีและชีวภำพ  โดยอำจมีค่ำสูงหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  ด้วยเหตุนี้ จึงสะท้อน
กลไกขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับหรือรับรองนักท่องเที่ยว  ผลกระทบที่ตำมมำจึงมีทั้งด้ำนบวกและ
ด้ำนลบ  โดยเฉพำะในด้ำนลบ ซึ่งกำรให้บริกำรของระบบนิเวศหรือผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวในต ำบล
คลองโคนที่เสื่อมถอยมีผลกระทบกับตัวระบบนิเวศเองและกับคุณภำพชีวิตของคนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ 
ได้แก่ สุขภำพคน คุณภำพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เกิดกำรเสียสมดุลหรือดุลยภำพไป  ดังนั้น 
กำรที่จะท ำให้คลองโคนกลับคืนสู่สมดุลหรือดุลยภำพใหม่ได้น้ัน จ ำเป็นต้องด ำเนินนโยบำยและมำตรกำร 
เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมไปถึงปรับทัศนคติและ
พฤติกรรมจริยธรรมของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้เสียในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของ DPSI หรือในทุก
ข้ันตอนของ DPSI พร้อมกัน เพื่อควำมยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคนที่เป็นพลวัตตำม
แนวทำงวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว 
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รูปที่ 20 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR ในบรบิทกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศต ำบลคลองโคน 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก Kristensen (2004)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 
 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 5.1 สภาพพ้ืนท่ีป่าชายเลนในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของต าบลคลองโคน 

ต ำบลคลองโคน ส่วนใหญ่เป็นที่รำบชำยฝัง่ทะเล สภำพพื้นที่ป่ำชำยเลนมีกำรเปลี่ยนแปลง
มำโดยตลอดเนื่องจำกชำยฝัง่ต ำบลคลองโคนมีกำรสะสมของตะกอน เกิดพื้นที่งอกมำกกว่ำ 1 เมตรต่อปี 
ส่งผลให้แนวชำยฝั่งและพื้นที่ป่ำชำยเลนมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะโครงกำรปลูกป่ำซึ่งมีกำร
ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งสถำนภำพทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของคลองโคนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำนี้มีควำมอ่อนไหวจำกกำรกระท ำของมนุษย์ในกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและจำกปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ เมื่อมำพิจำรณำกำรประกำศผังเมืองรวมของ
จังหวัดสมุทรสงครำม โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เฉพำะในส่วนของอ ำเภอเมืองสมุทรสงครำมที่มี
ต ำบลคลองโคนต้ังอยู่ พบว่ำ กำรประกำศผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2558 กับ ประกำศผังเมืองรวมปี พ.ศ. 
2560 มีควำมแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง กล่ำวคือ ผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2558 ยังคงควำมเป็นพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์สภำพแวดล้อม และพื้นที่โล่งเพื่อรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมไว้ชัดเจน แต่
ประกำศผังเมืองรวมปี พ.ศ. 2560 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของคลองโคนกลำยเป็นที่ดินประเภทชุมชน    

5.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ผลกำรส ำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม ได้แก่  นักท่องเที่ยว จ ำนวน 200 คน 

ผู้ประกอบกำรที่พักนักท่องเที่ยว จ ำนวน 9 รำย และชุมชนชำวคลองโคน จ ำนวน 200 ครัวเรือน ซึ่งมี
พฤติกรรมและกำรใช้ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวที่มำเยือนในต ำบลคลองโคน พบว่ำ ส่วนใหญ่เดินทำงมำครั้งแรกและทรำบ
ข้อมูลกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคนจำกกำรบอกเล่ำจำกเพื่อน  ส่วนมำกเดินทำงมำแบบเช้ำ
ไปเย็นกลับ โดยเดินทำงมำเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน และมำรับประทำนอำหำร นิยมเดินทำงมำในช่วง
วันหยุดเสำร์และอำทิตย์ รูปแบบกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทำงมำโดยรถส่วนตัว และ
เดินทำงมำกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวต่อครั้ง มีค่ำใช้จ่ำยอยู่ระหว่ำง     
1,000 - 2,000 บำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม โดยร้ำนอำหำรที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้
บริกำรส่วนมำกเป็นร้ำนอำหำรในพื้นที่ต ำบลคลองโคน  ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือมีจ ำหน่ำยใน
ท้องถ่ินที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อคือ กะปิ โดยให้เหตุผลว่ำ กะปิของคลองโคนเป็นสินค้ำมีช่ือเสียงและ
มีคุณภำพด ีและผลกำรศึกษำ ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
คลองโคนทั้ง 7 ด้ำน โดยให้นักท่องเที่ยวให้ระดับคะแนนควำมคิดเห็นแต่ละด้ำน พบว่ำ ในภำพรวมของ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมหนำแน่นของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
ปำนกลำง ในขณะที่ ในภำพรวมของด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรท่องเที่ยว
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนทัศนคติ และด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวอยู่ในระดับมำก ส ำหรับ
ควำมเห็นของนักท่องเที่ยวในกำรกลับมำเยือนในพื้นที่อีกครั้ง พบว่ำ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมำ
เยือนในคลองโคนอีก 
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2. ผู้ประกอบกำรทีพ่ักนักทอ่งเที่ยวในต ำบลคลองโคน พบว่ำ ผู้ประกอบกำรในสถำนประกอบกำร
ที่พักนักท่องเที่ยวในต ำบลคลองโคน ส่วนมำกประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจประเภทโฮมสเตย์และรีสอร์ต และมี
รูปแบบกำรประกอบธุรกิจเป็นแบบครอบครัวและญำติ ซึ่งสถำนประกอบกำรที่พักแต่ละแห่งในคลองโคน 
ส่วนใหญ่มีจ ำนวนห้องพัก 1 ถึง 10 ห้อง แต่ละห้องสำมำรถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำพักได้จ ำนวนสูงสุด 1 ถึง 
3 คนต่อห้อง และส่วนใหญ่เปน็ห้องพกัปรับอำกำศ มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำประเภทโทรทัศน์กับตู้เย็นจัดเตรียมไว้
ในที่พักและมีระบบรักษำควำมปลอดภัยเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมทั้งมีอำหำรรับรองแก่ผู้ที่เข้ำพัก
และมีร้ำนอำหำรเปิดให้บริกำรในที่พักด้วย โดยทำงสถำนประกอบกำรที่พักทุกแห่งจะมีกำรจัดเตรียม
กิจกรรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มำเข้ำพักอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน  ชมกำรเลี้ยง
หอยแครง-หอยแมลงภู่- หอยนำงรม  กิจกรรมถีบกระดำนเลน-งมหอยแครง  ล่องเรือชมวิถีชีวิตของ
ชำวบ้ำนในพื้นที่  เล่นสกีโคลน  ให้อำหำรลิง ว่ิงทุ่นโฟม สไลด์เดอร์ พำยเรือคำยัค และมวยทะเล 

3. ชุมชนชำวคลองโคน พบว่ำ ส่วนมำกประกอบอำชีพประมงหรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ โดยพื้นที่
ที่ชุมชนถือครองส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของเองและเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยน ำมำใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อำศัย โดย
สภำพของคลองโคนในอดีต เมื่อย้อนกลับไป 10 ถึง 20 ปีที่แล้ว สรุปได้ว่ำ "ก่อนปี พ.ศ. 2531 ต ำบลคลอง
โคนเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนที่อุดมไปด้วยควำมหลำกหลำยของสัตว์ป่ำและสัตว์น้ ำนำนำชนิด ชำวบ้ำนท ำอำชีพ
ประมงชำยฝั่งเป็นหลัก โดยเฉพำะรอเคยและเก็บหอยแครง ปัจจุบันหอยแครงลดน้อยถอยลงไปมำกเมื่อ
เทียบกับอดีต และในอดีตชำวบ้ำนเดินทำงสัญจรโดยทำงน้ ำเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้มีกำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อ
สร้ำงถนนหนทำงให้สำมำรถเดินทำงสัญจรได้สะดวกข้ึน"  จำกกำรที่มีกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดข้ึนในต ำบล
คลองโคน ชุมชนชำวคลองโคนได้รับผลประโยชนใ์นด้ำนกำรค้ำขำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจำกนี้ยังได้รับผลประโยชน์ในด้ำนธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร และร้ำนค้ำ
ทั่วไป ส่วนผลกระทบที่ได้รับมีทั้งทำงบวกและทำงลบ ซึ่งผลกระทบที่ได้รับในด้ำนสิ่งแวดล้อม มีประเด็น
ขยะมูลฝอยและน้ ำเสียเป็นหลัก ส่วนผลกระทบทำงด้ำนสังคม ได้แก่ ควำมแออัดในพื้นที่ เนื่องจำก
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน รวมไปถึงมีกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และด้ำนเศรษฐกิจ มีทั้งในเชิงบวก 
ได้แก่ มีกำรจ้ำงงำน และรำยได้เสริมจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ และในเชิงลบ ได้แก่ จับสัตว์น้ ำได้
น้อยลง ส่งผลให้รำยไดห้ลักลดลง  

5.3 การประเมินความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของต าบลคลองโคน โดยใช้ 
SWOT และ DPSIR  

เมื่อน ำข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมำวิเครำะห์ในกรอบ SWOT พบว่ำ จุดแข็งของคลองโคนอยู่
ที่ทรัพยำกรธรรมชำติที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยือนในพื้นที่ ในขณะที่จุดอ่อนมำจำกกำรที่มนุษย์เอำ
เปรียบธรรมชำติ มีกำรรุกล้ ำ รบกวนและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ท ำให้ระบบนิเวศเสื่อมถอย ปัจจัยที่เป็น
ตัวก ำหนดโอกำสและภัยคุกคำมของคลองโคนใน SWOT คือ พลังขับเคลื่อน (D) และแรงกดดัน (P) ใน DPSIR 
ตำมล ำดับ กำรประเมินกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของต ำบลคลองโคนภำยใต้กรอบ DPSIR โดยน ำมำ
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำม 3 กลุ่มเป้ำหมำย มำจัดให้เข้ำกรอบ DPSIR จะพบว่ำ ควำมเห็น
ของชุมชนชำวคลองโคนส่วนใหญ่จดัอยู่ใน Impact (I)  โดยเฉพำะผลกระทบด้ำนลบ แสดงให้เห็นว่ำ ชำวคลอง
โคนมีควำมห่วงใยในด้ำนสิ่งแวดล้อมมำก ส่วนผลกระทบด้ำนบวก ชำวคลองโคนเห็นว่ำกำรท่องเที่ยวมีส่วน
สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพและรำยได้ กำรค้ำขำยแก่ชำวคลองโคน และท ำให้สำธำรณะตระหนักรู้ถึงคุณค่ำ        
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ป่ำชำยเลนในต ำบลคลองโคน ส่วนควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
คลองโคน เมื่อจัดค่ำควำมคิดเห็นแต่ละรำยกำรเข้ำกรอบ DPSIR  พบว่ำ ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน Pressures (P) 
และState (S) ซึ่งจำกกำรประเมินสภำพกำรณ์คลองโคนในขณะนี้ พอจะสรุปได้ว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
คลองโคนอยู่ในช่วงกำรพัฒนำของวงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยว โดยที่ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับยังอยู่ใน
ขอบเขตที่รองรับกำรเติบโตของจ ำนวนนักท่องเที่ยวได้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  จำกกำรวิเครำะห์ในเชิงลึกลงไปใน
ตัวช้ีวัด DPSIR เพื่อวิเครำะห์ควำมยั่งยืนของกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
จัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในระยะยำวในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นไปที่ Response (R) ในกำรปรับสมดุล
หรือดุลยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองโคนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมแนวทำงของวงจรชีวิตแหล่ง
ท่องเที่ยว ในส่วนของ Driving Forces (D) ต้องท ำให้กำรท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่มีจิตส ำนึกและท ำให้นักท่องเที่ยวตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลนโดยแท้จริง ในส่วนของ Pressures (P) 
ต้องมีกำรจัดระเบยีบกำรใช้ประโยชนท์ี่ดินในคลองโคน ก ำหนดขอบเขตกำรจดักิจกรรมกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
ให้เหมำะสมและควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยกฎระเบียบ ในส่วนของ State (S) ต้องมีกำรจัดเก็บคลังข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคลองโคนเป็นกำรเฉพำะเพื่อน ำมำใช้ในกำรติดตำมขีดควำมสำมำรถใน
กำรรองรับและประเมินกำรเปลี่ยนแปลงสภำพและดุลยภำพทำงด้ำนกำยภำพและระบบนิเวศ โดยกำรบริหำร
จัดกำรในข้ันตอน Driving Forces (D)  Pressures (P) และ State (S)  เป็นกำรบรหิำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
ที่มีส่วนท ำให้ผลกระทบ (Impact: I) เบำบำงลง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรในเชิงรุก แต่ถ้ำสถำนกำรณ์ปัญหำ
เดินทำงมำถึงผลกระทบ ย่อมมีควำมขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่ำงผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง เพื่อลดควำมสูญเสียทำงระบบ
นิเวศทำงเศรษฐกิจและทำงสังคม ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรในเชิงตั้งรับ  

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1. วงจรชีวิตแหล่งท่องเที่ยวของคลองโคน ซึ่งในงำนวิจัยน้ีได้วิเครำะห์แล้วว่ำปัจจุบัน

อยู่ในช่วงกำรพัฒนำ ดังนั้นควรต้องมีกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลำถัดไปของวงจร
ชีวิตแหล่งท่องเที่ยวของคลองโคนว่ำจะมีควำมยั่งยืนต่อไปหรือไม่ โดยน ำแนวคิดขีดควำมสำมำรถใน
กำรรองรับ (CC) และ DPSIR มำเป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน
ให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว ปรำกฏดังรูปที่ 21  ดังนี้  
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รูปที่ 21 กำรบรหิำรจัดกำรวงจรชีวิตแหล่งทอ่งเที่ยวในต ำบลคลองโคน 
ที่มำ: ปรบัปรุงจำก Butler (2006) 

5.4.2. สภำพและสภำวกำรณ์ (State: S ใน DPSIR) ที่เปลี่ยนแปลงไปในคลองโคนขณะนี้
ยังไม่ได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและทำงด้ำนกำยภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ควรมีกำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์เพื่อน ำมำใช้ในกำรประเมินและติดตำม
สถำนะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรน ำค่ำเหล่ำน้ันที่ได้จำกกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์มำ
เทียบเคียงกับค่ำที่เป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อบ่งช้ีว่ำ ผลกระทบในแต่ละด้ำนที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ระบบนิเวศในคลองโคนเกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับแล้วหรือไม่อย่ำงไร  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
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แบบสอบถามส าหรับนักท่องเท่ียว 

 

เรื่อง  กำรประเมินกำรรองรับกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR 

กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสงครำม 

 

ค าชี แจง  แบบสอบถำมฉบบันี้ เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยเรือ่ง กำรประเมนิกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของพื้นทีป่่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

 

ค าอธิบาย   แบบสอบถำมฉบบันี้  จะประกอบด้วย  4 ส่วน  ได้แก่ 

               ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของนักท่องเที่ยว 

               ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรทอ่งเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

               ส่วนที่ 3 ข้อมูลควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศในคลองโคน 

               ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

ขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ให้ตรงกับควำมเป็นจรงิมำกที่สุด 

ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ค่ะ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของนักท่องเท่ียว 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจรงิเพียงค ำตอบเดียว 

1. เพศ 
 ชำย   หญิง 

2. อำยุ 
 ต่ ำกว่ำ  20 ปี  20-30 ปี  31-40 ปี 
 41-50 ปี  51-60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี 

3. ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ  อำชีวศึกษำ   ปริญญำตรี               
 ปริญญำโท  ปริญญำเอก 

4. อำชีพ 
 ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัทเอกชน  แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน  ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
 ข้ำรำชกำร/พนักงำนรฐัวิสำหกิจ  ประกอบอำชีพอิสระ  นักเรียน/นักศึกษำ  
  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………… 

5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ำกว่ำ  10,000  บำท  10,001-15,000  บำท  15,001-20,000  บำท 
 20,001-30,000 บำท  30,001 – 40,000  บำท  มำกกว่ำ 40,000 บำท 

6. ท่ำนเคยมำเยอืนที่ต ำบลคลองโคนกี่ครัง้ 
 1-3 ครั้ง/ปี    4-6  ครั้ง/ปี     มำกกว่ำ 6  ครั้ง/ปี     เป็นครัง้แรก 

7. ท่ำนทรำบแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ (คลองโคน) จำกที่ใด 
 นิตยสำรกำรทอ่งเที่ยว  อินเทอร์เน็ต   กำรบอกเล่ำจำกเพือ่น 
 โทรทัศน์    อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 102 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจรงิเพียงค ำตอบเดียว 

1. วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยวของท่ำนคือ 
 ท่องเที่ยว/พักผ่อน   เยี่ยมญำติ/เพื่อน  ประชุม/อบรม/สัมมนำ 
 ดูงำน/ทัศนศึกษำ   ติดต่อธุรกิจ   เข้ำค่ำยกิจกรรมนักศึกษำ 
 แวะทำนอำหำร   ปลูกป่ำ   อื่น ๆ ระบุ......................... 

2. ลักษณะกำรท่องเที่ยวของท่ำนคือ 
 คนเดียว      ครอบครัว/ญำติ......................คน    
 เพื่อน/เพื่อนร่วมงำน.....................คน   บริษัท/ที่ท ำงำน......................คน                  

3. ลักษณะกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวของท่ำนเป็นแบบใด 
 รถส่วนตัว   รถโดยสำรประจ ำทำง   รถบริกำรน ำเที่ยว/รถบัส              
 รถตู้/รถเช่ำ   อื่นๆ ระบุ......................................................................... ... 

4. ท่ำนมักจะเดินทำงท่องเที่ยวในช่วงใด 
  วันธรรมดำ (จันทร-์ศุกร์)     วันหยุดสุดสปัดำห์ (เสำร-์อำทิตย์)                       
  วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกำล     อื่นๆ (ระบุ)....................................              

5. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรท่องเที่ยวต่อครั้งของท่ำนเท่ำใด 
 ต่ ำกว่ำ 1,000  บำท  1,001-2,000 บำท   2,001-3,000 บำท                                
 3,001-4,000 บำท  4,000-5,000 บำท   มำกกว่ำ 5,000 บำท 

6. ค่ำใช้จ่ำยของท่ำนเป็นแบบประเภทใดมำกที่สุด 
 ค่ำเช่ำที่พัก/โฮมสเตย์   ค่ำยำนพำหนะเดินทำง  ค่ำอำหำร/เครือ่งดื่ม    
 ค่ำบริกำรน ำเที่ยว   อื่นๆ ระบุ................................................. 

7. กำรเดินทำงมำทอ่งเที่ยวของท่ำนในครัง้นี้มีควำมประสงค์พกัค้ำงคืนหรอืไม ่
  พักค้ำงคืน     ไม่พักค้ำงคืน  (ข้ำมไปตอบข้อ 12) 

8. กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์พักค้ำงคืน ที่พักที่ท่ำนพักค้ำงคืนเป็นประเภทใด 
 โฮมสเตย์    รีสอร์ต   โรงแรม       
 บ้ำนญำติ/ครอบครัว   บ้ำนพัก   อื่น ระบุ............................ 

9. ระยะเวลำในกำรเข้ำพักของท่ำน  
 1-2 วัน  3-4 วัน  4-5วัน  มำกกว่ำ 5 วัน 
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10. กรณีที่ท่ำนพกัค้ำงคืน กิจกรรมที่ท่ำนท ำในที่พักเป็นแบบใด  
 ประกอบอำหำร    ซื้ออำหำรเข้ำมำรับประทำนในที่พกั 
 จัดกิจกรรมสังสรรค์ สัมมนำ   อื่นๆ ระบุ.......................................... 

11. กรณีที่ท่ำนพกัค้ำงคืน ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ท่ำนน ำมำใช้ระหว่ำงที่พกัแรมเป็น
ประเภทใด   (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)                
 วิทยุ    กระติกน้ ำร้อน   เตำรีด              
 พัดลม    หม้อหุงข้ำว    ไดร์ฟเป่ำผม          
 โน้ตบุ๊ก/แล็ปทอ็ป   อื่น ระบุ...................................  ไม่น ำมำ  

12. เมื่อท่ำนเดินทำงมำท่องเที่ยวในพื้นที่ ท่ำนได้น ำวัสดุ/สิ่งของ เข้ำมำประกอบกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวหรือไม่    
  ไม่น ำมำ     น ำมำ         
 กรณีที่ท่ำนน ำเข้ำมำ ประเภทวัสดุ / สิ่งของที่ท่ำนน ำเข้ำมำคือ  (ตอบได้มำกกว่ำ 1  ข้อ) 
  พลำสติก   โฟม     แก้ว   กระดำษ    อื่น ๆ โปรดระบุ........................ 

13. ท่ำนทิ้งขยะ จำกกิจกรรมต่ำงๆที่ใด 
  ถังรองรับที่มีในที่พกั   ถังรองรับที่แหล่งท่องเที่ยว   อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............. 

14. ประเภทของร้ำนอำหำรที่ท่ำนเลอืกใช้บรกิำรในขณะทีท่่ำนเดินทำงมำท่องเที่ยวในพื้นที่เป็น
แบบประเภทใด 
  ร้ำนอำหำรภำยในที่พักโฮมสเตย์/รสีอร์ต   ร้ำนอำหำรในพื้นที่ต ำบลคลองโคน 
  ร้ำนอำหำรในปั้มน้ ำมัน /ร้ำนสะดวกซื้อ   อื่นๆ ระบุ.......................... 

15. ท่ำนซื้อสินค้ำที่ผลิตหรือจ ำหน่ำยในท้องถ่ิน หรือไม่ 
  ซื้อ   โปรดระบุประเภทสินค้ำที่ท่ำนซื้อ................................................................. 
             เหตุผลทีซ่ื้อ................................................................................................... 
  ไม่ซื้อ โปรดระบเุหตผุล........................................................................................ 

16. หำกท่ำนมโีอกำสได้มำท่องเที่ยว ท่ำนจะกลบัมำเยือนในพื้นที่นี้อีก หรอืไม่ 
  กลับมำอีก     ไม่กลับมำอีก  
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในคลองโคน 

ค ำช้ีแจง  กรุณำท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกบัควำมเป็นจริงเพียงค ำตอบเดียว 

คะแนน 0   หมำยถึง  ไม่ทรำบ คะแนน 1   หมำยถึง  ระดับน้อยทีสุ่ด        
คะแนน 2   หมำยถึง  ระดับน้อย                    คะแนน 3   หมำยถึง  ระดับปำนกลำง      
คะแนน 4   หมำยถึง  ระดับมำก                    คะแนน 5   หมำยถึง  ระดับมำกทีสุ่ด      
 

 
ตัวช้ีวัด 

มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก   
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อย
ที่สุด  
(1) 

ไม่
ทรำบ 
(0) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. สภำพบรรยำกำศ ควำมสวยงำมและควำม
เป็นธรรมชำติของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

      

2. ควำมสมบูรณ์ของพันธ์ุไม้ป่ำชำยเลนในพื้นที่        
3. ควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์ท้องถ่ินในพื้นที ่       
4. สภำพดั้งเดิมของท้องถ่ินในกำรประกอบอำชีพ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะของพื้นที่คลองโคน เช่น กำร
ท ำกะป ิ        

      

ด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

1. ควำมสะอำดของแหล่งน้ ำในพื้นที ่       

2. มลภำวะทำงอำกำศ เช่น ไอเสียจำกทอ่
รถยนต์ กลิ่นจำกขยะมูลฝอย  

      

3. เสียงรบกวนจำกแหล่งต่ำงๆ เช่น จำก
ยำนพำหนะ จำกชุมชน  

      

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. มีกำรจัดกำรขยะทีเ่หมำะสม ในสถำนที่พัก
หรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆในพื้นที่ 

      

2. มีกำรจัดกำรน้ ำเสีย/น้ ำทิง้ที่เหมำะสม ใน
สถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆในพื้นที่ 
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ตัวช้ีวัด 

มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก   
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อย
ที่สุด  
(1) 

ไม่
ทรำบ 
(0) 

ด้านความหนาแน่นของนักท่องเท่ียว 

1. มีกำรกระจกุตัวของจ ำนวนนักทอ่งเที่ยวใน
พื้นที ่

      

2. กำรจรำจรในพื้นที่มีควำมหนำแน่น       

ด้านโครงสร้างพื นฐานทางการท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. สถำนที่พักสะอำดและมีเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

      

2.  สถำนที่ จอดรถในสถำนที่พักหรือสถำน
ประกอบกำรมีควำมเพียงพอ 

      

3. ร้ำนอำหำร/เครื่องดื่ม มีเพียงพอต่อควำมต้องกำร       

4. ร้ำนขำยสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน มี
เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

      

5. เส้นทำงในกำรเดินทำงสำมำรถเช่ือมโยงไป
แหล่งท่องเที่ยวและสถำนที่อื่น ๆ ได้ 

      

6. สภำพของถนนที่ เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวกสบำย  เช่น มีถนนลำดยำง 

      

7. มีถังทิ้งขยะวำงไว้ตำมจุดต่ำง ๆ เพื่อควำม
สะดวกในกำรทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว 

      

8. มีห้องอำบน้ ำและห้องสุขำที่แยกส่วนกันและ
เพียงพอต่อควำมต้องกำร ตำมสถำนที่พักหรือสถำน
ประกอบกำร 

      

9. ควำมสะอำดของห้องอำบน้ ำและห้องสุขำ       

10. มีป้ำยบอกระยะทำงและป้ำยบอกแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นระยะๆ และชัดเจน 

      

11. มีศูนย์ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว/จุดให้ 
บริกำรแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ 

      

12. มีไฟฟ้ำและน้ ำใช้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
ในสถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำร 

      

13. มีรถโดยสำรประจ ำทำงไว้บรกิำรถึงแหลง่
ท่องเที่ยวและสถำนที่พักในพื้นที ่
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ตัวช้ีวัด 

มำก
ที่สุด 
(5) 

มำก   
(4) 

ปำน
กลำง
(3) 

น้อย   
(2) 

น้อย
ที่สุด  
(1) 

ไม่
ทรำบ 
(0) 

14. มีสถำนพยำบำลเพียงพอกรณีเกิดอุบัติเหตุ
หรือฉุกเฉิน 

      

ด้านทัศนคติของนักท่องเท่ียว 

1. มีป้อมยำมหรือสถำนีต ำรวจใกล้แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ 

      

2.บริเวณสถำนที่พักมีควำมปลอดภัย โดยมี
กล้องวงจรปิดหรือมีกำรจัดเวรยำมคอยดูแล 

      

3.มีกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว  ในสถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำร 

      

4. มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยใน
สถำนที่พักหรือสถำนประกอบกำร 

      

5. มีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัแหล่งทอ่งเที่ยว 
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที ่

      

6. ควำมเป็นมิตรและกำรต้อนรบัของคนในพื้นที่       

ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 

1. ค่ำบริกำรในสถำนที่ท่องเที่ยว มีรำคำที่เหมำะสม       

2. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวมีอัตรำทีเ่หมำะสม       

3. รำคำอำหำร/เครื่องดื่มหรอืสินค้ำมีควำมเหมำะสม       

4. ค่ำที่พักในสถำนที่พักมีรำคำทีเ่หมำะสม       

ส่วนท่ี  4   ข้อเสนอแนะและอื่นๆ         
...............................................................................................................................................................        
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แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการ 

 

เรื่อง  กำรประเมินกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR 

กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 

 

ค าชี แจง  แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยเรื่อง กำรประเมินกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

 

ค ำอธิบำย   แบบสอบถำมฉบบันี้  จะประกอบด้วย  4 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ประกอบกำร 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบกำร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

ขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ให้ตรงกับควำมเป็นจรงิมำกที่สุด 

ขอขอบคุณท่ำนผู้ประกอบกำรทีก่รุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ค่ะ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ประกอบการ 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจรงิเพียงค ำตอบเดียว 

1. เพศ 
  ชำย     หญิง 

2.  อำยุ 
 ต่ ำกว่ำ  20 ปี   20-30 ปี   31-40 ปี 
 41-50 ปี    51-60 ปี   มำกกว่ำ 60 ปี 

3. ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ   อำชีวศึกษำ    ปริญญำตรี               
 ปริญญำโท    ปริญญำเอก 

4. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 10,001- 30,000 บำท    30,001-50,000 บำท  50,001-70,000 บำท                      
 70,001-90,000 บำท     90,001-110,000 บำท  มำกกว่ำ 110,000 บำท ข้ึนไป 

5. สถำนประกอบกำรของท่ำนด ำเนินกิจกำรมำนำนกีป่ ี
 น้อยกว่ำ 1 ป ี  1-5  ป ี  6-10  ป ี  มำกกว่ำ 10  ป ี

6. สถำนประกอบกำรของท่ำนต้ังมำตั้งแต่ป ีพ.ศ............................................................. 
7. ขนำดพื้นที่สถำนประกอบกำรของท่ำนเป็นเท่ำใด.......................................................... 
8. พื้นที่เดิมก่อนเปิดกิจกำรเคยเป็นพื้นที่ใดมำกอ่น 
 พื้นที่ดินว่ำงเปล่ำ  พื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ป่ำชำยเลน                    
 พื้นที่อยู่อำศัย  พื้นที่นำกุ้ง   อื่นๆ โปรดระบุ........................ 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจรงิเพียงค ำตอบเดียว 

1. ธุรกิจของท่ำนเป็นลกัษณะใด 
   โฮมสเตย์  ห้องเช่ำ      โรงแรม       รีสอร์ต     อื่น ๆ ระบ.ุ................ 

2. ที่พักส ำหรบันักท่องเที่ยวที่ใหบ้รกิำรในสถำนประกอบกำรของท่ำนเป็นลกัษณะแบบใด 
   ห้องพัดลม          ห้องปรบัอำกำศ          ห้องพัดลมและห้องปรบัอำกำศ     
   อื่น ๆ ระบุ............................................   

3. ที่พักส ำหรบันักท่องเที่ยวที่ใหบ้รกิำรในสถำนประกอบกำรของท่ำนมจี ำนวนกี่ห้อง 
  1-10 ห้อง  11-20 ห้อง  21-30 ห้อง   อื่น ๆ  ระบุ........................ 

4. ที่พักในแต่ละห้องเปิดให้นักทอ่งเที่ยวเข้ำพักได้สงูสุดกี่คนต่อห้อง 
   1-3 คน   4-6 คน   7-9  คน   มำกกว่ำ 9 คนข้ึนไป 

5. กำรประกอบกำรของท่ำนเป็นแบบใด 
   ครอบครัว/ญำติ    เพื่อน/หุ้นส่วน   อื่นๆ (ระบ)ุ…………………............. 

6. พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของท่ำน เป็นคนในพื้นที่ใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  บุคคลในพื้นที ่     บุคคลต่ำงจังหวัด      บุคคลต่ำงด้ำว      อื่น  ๆ ระบ.ุ...... 

7. สถำนประกอบกำรของท่ำนใช้น้ ำจำกแหลง่ใดในกำรอปุโภค-บริโภค 
   กำรประปำส่วนภูมิภำค   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล               
   ขุดเจำะบ่อบำดำลเอง   อื่น ๆ โปรดระบ.ุ....................................... 

8. แหล่งที่ท่ำนซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภค เพื่อประกอบกจิกรรมในที่พักเป็นแบบใด 
 ตลำดแม่กลอง  Lotus    Big C  Makro     
 มีรถน ำมำส่ง  ตลำดท้องถ่ิน ระบุ................  อื่นๆ ระบ…ุ………………. 

9.   เครื่องใช้ไฟฟ้ำทีส่ถำนประกอบกำรของท่ำนจัดเตรียมไว้ในห้องพักเป็นประเภทใด              
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)                

 พัดลม  กระติกน้ ำร้อน  เตำรีด              
 วิทยุ  เครื่องเล่นซีดี/ดีวีด ี  โทรทัศน์          
 ไดร์ฟเป่ำผม  ตู้เย็น  อื่น ระบุ...................... 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ 
ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจรงิเพียงค ำตอบเดียว 

1. นักท่องเที่ยวจะเข้ำมำช่วงไหนมำกที่สุด 
  วันธรรมดำจันทร-์ศุกร ์  วันเสำร์-อำทิตย์   วันหยุดนักขัตฤกษ์    

2. ช่วงเดือนที่นักทอ่งเที่ยวเข้ำมำพักมำกทีสุ่ด 
 มีนำคม-พฤษภำคม   มิถุนำยน-ตุลำคม   พฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ 

3. ระยะเวลำที่นักท่องเที่ยวเข้ำพักสูงสุดเท่ำใด 
   1-3 วัน    4-6 วัน   7-9 วัน   มำกกว่ำ 10 วันข้ึนไป 

4. ลักษณะของนักท่องเที่ยวทีเ่ข้ำมำเป็นลักษณะใด 
  ครอบครัว   หมู่คณะ   อื่นๆ โปรดระบุ....................... 

5. พำหนะในกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวทีเ่ข้ำมำเป็นลักษณะใด 
 รถส่วนตัว  รถโดยสำรประจ ำทำง  รถบริกำรน ำเที่ยว/รถบัส             
 รถตู้/รถเช่ำ   อื่นๆ ระบุ..............................................................        

6. สถำนประกอบกำรของท่ำนมสีถำนทีจ่อดรถจ ำนวนเท่ำใด 
  10-30 คัน    40-60 คัน   70-90 คัน   มำกกว่ำ 90 คัน    

7. สถำนประกอบกำรของท่ำนมรีะบบรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงไร 
  มีเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัย   มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
  อื่นๆ  ระบุ....................................        ไม่มี    

8. สถำนประกอบกำรของท่ำนมกีำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
  มี       ไม่มี 
กรณีที่ท่ำนมีกำรจัดกจิกรรม  กิจกรรมใดที่ท่ำนจัดใหส้ ำหรบันักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมบ้ำง           
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ปลกูป่ำชำยเลน      เล่นสกีโคลน                                           
 ชมกำรเลี้ยงหอยแครง-หอยแมลงภู่-หอยนำงรม   ให้อำหำรลงิแสม 
 กิจกรรมถีบกระดำนเลน-งมหอยแครง    กิจกรรมกระโดดหอ 
 ไต่สะพำนเชือก      ว่ิงทุ่นโฟม สไลด์เดอร ์
 ล่องเรอืชมวิถีชีวิตของชำวบ้ำนในพื้นที่     อื่นๆ ระบุ ............. 

9. ประเภทห้องน้ ำในสถำนประกอบกำรของท่ำนเป็นแบบใด  
  ส้วมซึม      ชักโครกแบบธรรมดำ 
  ชักโครกแบบประหยัดน้ ำ    อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................ 
โปรดระบจุ ำนวนห้องน้ ำ.....................................................................ห้อง   
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10. ลักษณะของห้องอำบน้ ำในสถำนประกอบกำรของท่ำนเป็นแบบใด 
   ฝักบัวอำบน้ ำ   มีภำชนะรองรบัตักอำบ      อ่ำงอำบน้ ำ 
   อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................ 

      โปรดระบจุ ำนวนห้องอำบน้ ำ.....................................................................ห้อง   
11. แหล่งรองรบัน้ ำทิ้งจำกห้องน้ ำและหอ้งอำบน้ ำในสถำนประกอบกำรของท่ำนเป็นแบบใด 

   บ่อเกรอะบ่อซมึ   ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเรจ็รปู   ซึมลงดิน 
   ปล่อยโดยตรงสู่แหล่งน้ ำ แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง (ระบุ)..................................................... 
   อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................ 

12. แหล่งรองรบัน้ ำทิ้งจำกกจิกรรมห้องครัวในสถำนประกอบกำรของท่ำนเป็นแบบใด 
  มีตะแกรงดกัขยะ      มีบ่อดักไขมัน 
  ปล่อยโดยตรงสู่แหล่งน้ ำ แหล่งรองรับน้ ำทิ้ง (ระบุ)..................................................... 
  อื่นๆ โปรดระบ.ุ........................................ 

13. สถำนประกอบกำรของท่ำนมีวิธีกำรจัดกำรกบัน้ ำทิง้อยำ่งไร 
     ปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง   ปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ  

        ปล่อยไหลซมึลงพื้นดิน   มีกำรบ ำบัดแล้วน ำกลับมำใช้ใหม ่ 
        มีกำรบ ำบัดในข้ันต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำและแหลง่น้ ำ 
        อื่นๆ โปรดระบ.ุ.................................................. 
      14. จ ำนวนถังรองรบัขยะที่มีในที่พักของสถำนประกอบกำรของท่ำน 

       - ในห้องพัก             จ ำนวน   1-2 ใบ   3-4 ใบ   มำกกว่ำ 4 ใบ 
    อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............................. 
       - บรเิวณนอกหอ้งพัก  จ ำนวน    1-2 ใบ   3-4 ใบ   มำกกว่ำ 4 ใบ 

   อื่นๆ โปรดระบุ............................... 
             - โปรดระบจุุดต้ังถังขยะ.............................................................................................                                

15.  สถำนประกอบกำรของท่ำนมีถงัขยะเพือ่กำรคัดแยกขยะแต่ละประเภทหรือไม ่
         มีกำรคัดแยก              ไม่มีกำรคัดแยก             มีกำรคัดแยกเป็นบำงครัง้    
16.  สถำนประกอบกำรของท่ำนมสีถำนที่พกัขยะหรือพื้นทีร่องรับขยะกอ่นน ำไปก ำจัดหรือไม ่
         มี     โปรดระบุสถำนที่พกัขยะ......................................................................................                                                   
        ไม่มี 
 17.  สถำนประกอบกำรของท่ำนจัดกำรขยะด้วยวิธีใด 

   จัดกำรเอง     โดยใช้วิธี    (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
    ฝังกลบ   เผำ       ท ำปุ๋ยหมัก     เทกองไว้กลำงแจง้ 
      องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (หรือหน่วยงำนท้องถ่ิน) จัดกำร    

- ระยะเวลำในกำรเก็บขนขยะ 
     ทุกวัน   ทุก 2 วัน   มำกกว่ำ 2 วัน     อื่นๆ ระบุ............. 
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         -     โปรดระบุวันทีท่ ำกำรเกบ็ขน………………………………………………………. 
-  ค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขน……………………………………………………….บำท 
-  ควำมถ่ีในกำรเก็บขนขยะเพียงพอหรอืไม ่
          เพียงพอ              ไม่เพียงพอ     

      18. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำขยะที่ท ำกำรเก็บขนโดยองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (หรือหน่วยงำน
ท้องถ่ิน) น ำไปก ำจัดที่ใด 

   ไม่ทรำบ     ทรำบ        
             -    กรณีที่ท่ำนทรำบ โปรดระบสุถำนที่ทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (หรือหน่วยงำน

ท้องถ่ิน) น ำไปก ำจัด              
...................................................................................................................................... 

             -    ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของท่ำนในกำรจัดกำรขยะ
....................................................................................................................................... 

19. เคยมีกรณีที่นักท่องเที่ยวเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ในขณะที่เข้ำพักหรือไม่   

    มี   รักษำที่    (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 โรงพยำบำล    โรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพต ำบล    คลินิก 
 อื่นๆ ระบุ...................... 

          ไม่มี 

20. ในสถำนประกอบกำรของท่ำนมีกำรให้บริกำรอำหำรแกน่ักท่องเที่ยวที่มำเข้ำพักอย่ำงไร 

  มีร้ำนอำหำรเปิดใหบ้ริกำรในที่พกั             มีอำหำรรับรองแก่ผูท้ี่เข้ำพกั               
  อนุญำตให้ผูเ้ข้ำพักประกอบอำหำรรับประทำนเอง       อื่นๆ ระบุ..................... 

       21. ในสถำนประกอบกำรของท่ำนมสีิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำเข้ำพกั 
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  ที่พัก     อำหำร    มีเส้นทำงทีเ่ข้ำถึงง่ำย 
  กิจกรรมที่หลำกหลำย   อื่นๆ ระบุ................................................................. 

 

ส่วนท่ี 4    ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
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ส่วนท่ี 5    สภาพแวดล้อมสถานประกอบการ  (บันทึกโดยผู้สัมภาษณ์)  

1. ลักษณะของแหล่งรองรับน้ ำทิ้งและกำรระบำยน้ ำทิ้งเป็นอย่ำงไร  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

2. ลักษณะของสถำนทีร่องรบัขยะเป็นอย่ำงไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... .     
3. ลักษณะของสภำพพื้นที่ในปจัจบุันเป็นอย่ำงไรและในอดตีเป็นอย่ำงไร
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

4. สภำพของที่พักที่สงัเกตไดร้ะหว่ำงกำรเก็บข้อมูล 

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามส าหรับชุมชนท้องถิ่น 

 

เรื่อง  กำรประเมินกำรรองรับกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR 

กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสงครำม 

 

ค าชี แจง  แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจยัเรื่อง กำรประเมินกำรรองรบักำรทอ่งเที่ยวเชิง
นิเวศของพื้นทีป่่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

 

ค าอธิบาย   แบบสอบถำมฉบบันี้  จะประกอบด้วย  3 ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ส่วนที่ 2 ผลที่ได้รบัจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศที่เกิดข้ึนกบัชุมชนท้องถ่ิน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

ขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ให้ตรงกับควำมเป็นจรงิมำกที่สุด 

ขอขอบคุณทุกท่ำนทีก่รุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครัง้นี้ค่ะ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของชุมชนท้องถิ่น 

ที่อยู่อำศัย: บ้ำนเลขที่...................... หมู่ที่................. ต ำบล.................... อ ำเภอ.................                   
จังหวัดสมุทรสงครำม 

ค ำช้ีแจง  โปรดท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ที่ตรงกับควำมเป็นจรงิเพียงค ำตอบเดียว 

1. เพศ 
  ชำย                                                              หญิง 

2. อำยุ 
  ต่ ำกว่ำ  20 ปี                 20-30 ปี   31-40 ปี 
  41-50 ปี                       51-60 ปี   มำกกว่ำ 60 ปี 

3. ระดับกำรศึกษำ 
 ต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ           อำชีวศึกษำ    ปริญญำตรี               

   ปริญญำโท                    ปริญญำเอก 
4. อำชีพ 
  พนักงำนบริษัทเอกชน                 ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว  แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน   
  ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกจิ    ประกอบอำชีพอิสระ  เกษตรกร                                           
 ประมง/เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  อื่นๆ  ระบุ.................................................... 

5. ท่ำนมีสมำชิกในครอบครัวกี่คน 
    1-3  คน                   4-6 คน             7-9    9 คนข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                    

6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวท่ำน    
    ต่ ำกว่ำ 15,000  บำท    15,001-30,000  บำท      30,001-50,000  บำท 

   50,001-70,000 บำท    70,001-90,000  บำท      90,001-110,000  บำท      
   มำกกว่ำ 110,000 บำท 
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7. พื้นที่ที่ท่ำนถือครองอยูเ่ป็นของใคร 
   เป็นเจ้ำของเอง         -  ลักษณะของพื้นที่     

 พื้นที่อยู่อำศัยและสิง่ปลูกสร้ำง    พื้นที่เกษตรกรรม    พื้นที่ป่ำชำยเลน                                                                

-  กำรใช้ประโยชน์พื้นที่                                                 

 ที่อยู่อำศัย      ร้ำนค้ำ         ร้ำนค้ำอำหำร         ห้องเช่ำ-บ้ำนเช่ำ  

   เช่ำอยู่                  -  ลักษณะของพื้นที่     

 พื้นที่อยู่อำศัยและสิง่ปลูกสร้ำง    พื้นที่เกษตรกรรม    พื้นที่ป่ำชำยเลน                                                     

-  กำรใช้ประโยชน์พื้นที่                                                       

   ที่อยู่อำศัย      ร้ำนค้ำ         ร้ำนค้ำอำหำร         ห้องเช่ำ-บ้ำนเช่ำ 
  

           อื่น ๆ  โปรดระบุ.......................................................................................................... 

8. ในปัจจบุันในพื้นที่ของท่ำน มีคนต่ำงทอ้งถ่ินเข้ำมำอำศัยเพิ่มมำกขึ้นหรอืไม่ 
  ไม่เพิ่มข้ึน   เท่ำเดิม  เพิ่มข้ึน            ไม่มี 
 - กรณีที่มีคนต่ำงท้องถ่ินเข้ำมำอำศัยในพื้นที่ของท่ำน  ส่วนใหญ่เป็นบุคคลประเภทใด 
 คนต่ำงจังหวัด  คนต่ำงด้ำว (กรุณำระบุประเทศ เช่น พม่ำ, ลำว......................) 
 - ท่ำนได้รับผลกระทบจำกกำรที่คนต่ำงท้องถ่ินเข้ำมำอำศัยอยู่ในพื้นที่ของท่ำนหรอืไม่ 
 ไม่ได้รับผลกระทบ  ได้รับผลกระทบ (โปรดระบเุหตผุล........................)     ไม่ม ี

9.  ท่ำนมีกำรใช้น้ ำจำกแหล่งใด 
 กำรประปำส่วนภูมิภำค   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล               
 ขุดเจำะบ่อบำดำลเอง                     อื่น ๆ โปรดระบ.ุ..................................   

10.  ระบบสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ในท้องถ่ินของท่ำนมีกำรเข้ำถึงหรือมี
ควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรของท่ำนหรือไม่ 
  มี                    ไม่ม ี(โปรดระบสุำเหตุ..................................................) 
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11. ในบ้ำนของท่ำน มีวิธีกำรจัดกำรกับน้ ำทิง้อย่ำงไร 
  ปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง                 
  ปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ 
  มีกำรบ ำบัดในข้ันต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำและแหลง่น้ ำ  
      โปรดระบุวิธีกำรบ ำบัดข้ันต้น........................................................................................... 

12. ในบ้ำนของท่ำน มีวิธีกำรจัดกำรกับขยะมลูฝอยอย่ำงไร 
    จัดกำรเอง     โดยใช้วิธี    (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)   

  ฝังกลบ      เผำ           ท ำปุ๋ยหมกั        เทกองไว้กลำงแจง้ 
    องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (หรอืหน่วยงำนท้องถ่ิน) จดักำร    

- ระยะเวลำในกำรเก็บขนขยะ 
               ทุก 2 วัน        มำกกว่ำ 2 วัน      ทุกวัน      อื่นๆ ระบุ............. 

         -    โปรดระบุวันที่ท ำกำรเก็บขน………………………………………………………. 
- ค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขน……………………………………………………….บำท 
- ควำมพอเพียงของกำรเกบ็ขนขยะในแต่ละครัง้   

   เพียงพอ                                              ไม่เพียงพอ        
13. ประเภทสถำนพยำบำลที่ท่ำนใช้บรกิำร 

   โรงพยำบำล      โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล      คลินิก       
  อื่น ๆโปรดระบ.ุ..............................................  
- ควำมถ่ีที่ท่ำนใช้บริกำรสถำนพยำบำล   
    1-3 ครั้ง/ปี       4-6 ครั้ง/ป ี       7-9 ครั้ง/ปี       อื่น ๆโปรดระบุ............ 
- ท่ำนคิดว่ำสถำนพยำบำลในพื้นที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรหรือไม่ 
    เพียงพอ                      ไม่เพียงพอ (โปรดระบสุำเหตุ............................) 

14. กำรคมนำคมในพื้นที่ ทีท่่ำนใช้  
    ทำงบก                                               ทำงน้ ำ    

            - เส้นทำงที่เข้ำถึงชุมชน/หมู่บ้ำนของท่ำน เป็นถนนแบบใด 
    ลูกรงั                   ลำดยำง                 อื่นๆ ระบุ............................                      

         - ท่ำนคิดว่ำถนนและกำรเดินทำงเข้ำถึงสถำนที่ต่ำงๆ ในชุมชนของท่ำนสะดวกสบำยหรอืไม ่
   สะดวก                 ไม่ค่อยสะดวก          ไม่สะดวกเลย    

15. สภำพพื้นที่เดมิในอดีตของคลองโคน เมื่อ 10 - 20  ปี หรือเท่ำที่จ ำได ้ 
............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ................................... 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดขึ นกับชุมชนท้องถิ่น 

1. ท่ำนได้รับผลประโยชน์ด้ำนใดบ้ำง จำกกจิกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่  
  กำรค้ำขำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน  ระบปุระเภทสนิค้ำ............................................. 
  ธุรกิจร้ำนอำหำร 
  ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรบรกิำร   ระบปุระเภทธุรกจิ................................................. 
  อื่นๆ ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………… 
  ไม่ได้รับผลประโยชน ์

2. ท่ำนได้รบัผลกระทบในด้ำนใดบ้ำง จำกกจิกรรมท่องเที่ยวเชิงนเิวศในพืน้ที ่ 
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  ด้ำนสิ่งแวดล้อม  โปรดระบุ/ยกตัวอย่ำง........................................................................ 
  ด้ำนสังคม         โปรดระบุ/ยกตัวอย่ำง........................................................................ 
  ด้ำนเศรษฐกิจ     โปรดระบุ/ยกตัวอย่ำง........................................................................ 
  ไม่ได้รับผลกระทบ  

3. นักท่องเที่ยวทีเ่ดินทำงเข้ำมำในพื้นทีจ่ะมจี ำนวนมำกทีสุ่ด ในช่วงใด 
  วันหยุดเสำร-์อำทิตย์             วันหยุดนักขัตฤกษ์        วันจันทร-์ศุกร์ 

4.  ท่ำนคิดว่ำเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำท่องเที่ยวในพื้นที่และมีกำรเกิดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศในพื้นที่   สำมำรถส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินและท ำให้สภำพแวดล้อมในพื้นที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

ผลกระทบ มี ไม่ม ี
 เชิงลบ 
มีกำรรบกวนแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์รวมถึงแหลง่วำงไข่ แหลง่
อนุบำลสัตว์และทีห่ลบภัย 

  
  

มีกำรประกอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในช่วงเวลำที่มีควำมอ่อนไหว 
เช่น ช่วงวำงไข่ของสัตว์น้ ำ ช่วงนกท ำรัง 

  
  

มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรมของสัตว์ในพื้นที่ เช่น มีควำมก้ำวร้ำว  
มีควำมวิตกหรือกลัวคน 

  
  

มีปรมิำณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน     
มีกำรระบำยน้ ำทิ้งหรือมีกำรปลอ่ยของเสียจำกแหล่งท่องเทีย่วและที่
พักนักท่องเที่ยวลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง 

  
  

มีกำรลดลงของปริมำณสัตว์ในท้องถ่ินทีม่ีอยู่ในอดีต เช่น ปลำ ปู  
หอย  ลิง  
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ผลกระทบ มี ไม่ม ี
 เชิงลบ 
มีกำรลดลงของชนิดพันธ์ุไม้ในท้องถ่ินที่มีอยู่เดิม  เช่น ล ำพู  แสม โกงกำง      
มีกำรใช้หรือท ำลำยพื้นทีป่่ำชำยเลนเพื่อกำรคมนำคมขนส่ง  เช่น  
กำรสร้ำงถนน 

  
  

มีกำรบุกรกุพื้นทีป่่ำชำยเลนหรอืมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพป่ำชำยเลน 
เพื่อพฒันำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

  
  

มีกำรกอ่สร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวเพิ่มมำก
ข้ึน เช่น  ร้ำนอำหำร  รีสอร์ต  โฮมสเตย์  

  
  

คุณภำพน้ ำทะเลเริ่มเสือ่มโทรมลง     
มีปัญหำด้ำนเสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงน้ ำ เช่น เรือหำงยำว     
มีปัญหำด้ำนเสียงรบกวนจำกยำนพำหนะทำงบก เช่น รถยนต ์     
มีปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำเพื่อกำรอปุโภคบรโิภค     
มีปัญหำด้ำนกำรจรำจรที่ติดขัด     
มีปัญหำด้ำนควำมแออัดในพื้นที ่     
มีกำรเปลีย่นแปลงของกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพดัง้เดิมในท้องถ่ิน     
มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและประเพณีหรอืมีกำรถูกแทนที่
ด้วยวัฒนธรรมใหม่ของนักท่องเที่ยว 

  
  

มีกำรเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนในชุมชนท้องถ่ินและนักทอ่งเที่ยว     
มีกำรขยำยตัวและกำรกระจกุตัวของนักทอ่งเที่ยวเพิ่มมำกขึน้     
มีกำรขยำยตัวและกำรกระจกุตัวของประชำกรในท้องถ่ิน ได้แก่ 
ประชำกรแฝง หรือแรงงำนต่ำงด้ำว 

  
  

มีปัญหำด้ำนอำชญำกรรมและอบุัติเหตุเพิม่มำกข้ึน     
ค่ำครองชีพในท้องถ่ินเพิ่มสูงข้ึน     

 

 

 

 

 

 



 120 
 

ผลกระทบ มี ไม่ม ี

เชิงบวก 
สำมำรถขำยสินค้ำและบรกิำรได้มำกข้ึน เช่น ขำยของทีร่ะลึก สนิค้ำ
พื้นบ้ำน 

  
  

เกิดกำรเสริมสร้ำงอำชีพเสรมิหรือกลุ่มอำชีพใหม่ และมีกำรจ้ำงงำน
เพิ่มข้ึนในท้องถ่ิน 

  
  

เกิดกำรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้ตระหนักถึง
คุณค่ำของป่ำชำยเลนแก่ประชำชนในท้องถ่ิน 

  
  

เกิดโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำชำยเลน     
 

ส่วนท่ี  3   ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  

ส่วนท่ี  4    อื่นๆทีส่ังเกตได้จำกกำรสัมภำษณ์
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

เรื่อง  กำรประเมินกำรรองรับกำรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR 

กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสงครำม 

 

ค าชี แจง  แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยเรื่อง กำรประเมินกำรรองรับกำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยวิธี DPSIR กรณีศึกษำต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

 

ค าอธิบาย   แบบสอบถำมฉบบันี้  จะประกอบด้วย  4 ส่วน  ได้แก่ 

               ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นที่ต ำบลคลองโคน 

               ส่วนที่ 2 ข้อมูลกำรท่องเที่ยวเชิงนเิวศในต ำบลคลองโคน 

               ส่วนที่ 3 ข้อมูลกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมในพื้นที ่
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื นท่ีต าบลคลองโคน 
1) สภำพพื้นที่เดิมในอดีตของคลองโคน 10-20 ปีก่อน เป็นอย่ำงไร (แต่ละหมู่บ้ำนเป็นอย่ำงไร)       
2) ในพื้นที่คลองโคนส่วนใหญ่พื้นที่ถือครองเป็นเจ้ำของเองหรือเช่ำอยู่ แล้วมีเช่ำอยู่จริงหรือไม่ แล้ว

เช่ำอยู่เป็นลักษณะแบบไหน แล้วกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นลักษณะใด เป็นพื้นที่อำศัย หรือร้ำนค้ำ  
3) จุดเด่นแต่ละหมู่บ้ำนในคลองโคนมีอะไรบ้ำง      
4) วัฒนธรรมและประเพณีของคลองโคน รวมไปถึงภูมิปัญญำท้องถ่ิน มีอะไรบ้ำง      
5) พันธ์ุไม้  สัตว์ท้องถ่ิน ที่เคยมีอยู่เดิม ได้แก่อะไรบ้ำง ถ้ำย้อนไปสัก 10-20 ปี แล้วปัจจุบันมีชนิด

ใดบ้ำงที่ยังคงด ำรงอยู่และมีชนิดใดบ้ำงที่หำยสำบสูญไปแล้ว แล้วสิ่งนี้ เป็นสิ่งดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมหรือไม่  แล้วที่ส ำคัญ กำรท่องเที่ยวนี้ได้ส่งผลต่อกำรด ำรงอยู่ของพันธ์ุ
ไม้และสัตว์ในท้องถ่ินหรือไม่     

6) คนต่ำงถิ่นหรือต่ำงพื้นที่ ต่ำงชำติ มีเข้ำมำอำศัยเพิ่มข้ึนไหม แล้วส่วนใหญ่เดินทำงมำได้อย่ำงไร 
และเดินทำงเข้ำมำท ำอะไรในพื้นที่ แล้วส่วนใหญ่มำจำกที่ใด  

สว่นท่ี 2 ข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต าบลคลองโคน 
1) ที่คลองโคน นอกจำกจุดเด่นในเรื่องป่ำชำยเลน วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ ำ มีอะไรอีกที่เด่นบ้ำง  
2) กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในคลองโคน มีที่หมู่ใดบ้ำง และมีอะไรบ้ำงที่เด่นๆของหมู่นั้นๆ 
     ในรอบปี ที่คลองโคนมีกำรจัดกจิกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใดบ้ำง      
3) สินค้ำหรอืผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนช่ือของคลองโคนคือ กะปิ แล้วอย่ำงอื่นมีอีกหรือไม่ที่นักท่องเที่ยวจะมำ

จับจ่ำย แล้วอะไรคือจุดเด่นของกะปทิี่นี้ ถ้ำเทียบกบัที่อื่นที่มพีื้นที่ติดกับทะเลเช่นเดียวกัน 
4) ช่วงไหนที่นิยมมีกำรปลูกป่ำ หรือฤดูกำลไหนที่นิยมปลูกป่ำ และนักท่องเที่ยวที่มำมกีำรปลูกป่ำกัน

อย่ำงไร ใครเป็นผู้ให้ควำมรู้ในกำรปลูกป่ำ  
5) จรงิหรือไม่ ทีม่ีปญัหำ ว่ำ มีกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่ไดร้ับจำกกำรท่องเที่ยว ไม่เท่ำเทียมกันในพื้นที ่
6) จริงหรือไม่ที่ สถำนทีพ่ักนักท่องเที่ยว บำงทีไมเ่พียงพอต่อนกัท่องเที่ยวที่มำ จนท ำใหบ้ำงพื้นที่

ต้องสร้ำงหรือขยำยทีพ่ักเพิ่มจนเกิดกำรรกุล้ ำพื้นที่ป่ำชำยเลนไป      
7) ในชุมชนคลองโคนน้ี มีกำรจ ำกัดจ ำนวนนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำมำเยือนในพื้นทีห่รือไม่  
8) กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต ำบลคลองโคน เกิดข้ึนได้อย่ำงไร มีที่มำอย่ำงไร  
9) กำรท่องเที่ยวหรือนกัท่องเที่ยว สง่ผลอย่ำงไรบ้ำงต่อชุมชนทอ้งถ่ิน  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื นท่ี 
1) ในเรื่องของขยะมลูฝอย จ ำนวนถังขยะในชุมชนมีเพียงพอหรือไม่ เคยเจอปญัหำขยะในถังล้นจน

ส่งกลิ่นเหม็นและต่อทัศนียภำพหรือไมอ่ย่ำงไร  
2) ในเรื่องคุณภำพน้ ำ มีกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ ำหรอืไม่ จำกร้ำนอำหำรหรือที่พักนักท่องเที่ยว และมี

กำรปล่อยน้ ำเสียจำกฟำรม์เลี้ยงกุ้ง หรือไม่ อย่ำงไร      
3) ในชุมชนมีกำรบ ำบัดน้ ำเสียกันอย่ำงไร  
4) ในชุมชนมีกำรจัดกำรกบัขยะ โดยวิธีใดเป็นส่วนใหญ่ จัดกำร โดยอบต. หรือ จัดกำรกันเอง และวิธีใด แล้ว 

ทรำบหรือไม่ว่ำถ้ำกรณี อบต. จัดกำร อบต. เอำขยะเหล่ำนี้ไปจัดกำรที่ไหนและอย่ำงไร และเกบ็ขนทกุวัน 
หรือไม่   
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ภาคผนวก ค 

ผลการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอยา่ง 3 กลุ่ม 
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1. ผลการส ารวจข้อมูลของนักท่องเท่ียว จ านวน 200 คน 
   1.1 ข้อมูลพื นฐานของนักท่องเท่ียว รำยงำนเป็นจ ำนวนและร้อยละของข้อมูล รำยละเอียดในตำรำงที่ 28 
ตารางที่  28 ข้อมูลพื้นฐำนของนกัท่องเที่ยว 

ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

- ชำย 
- หญงิ 

 
91 
109 

 
45.5 
54.5 

 รวม 200 100 
2. อำยุ 

- ต่ ำกว่ำ  20 ปี 
- 20-30 ปี     
- 31-40 ปี         
- 41-50 ปี 
- 51-60 ปี  
- มำกกว่ำ 60 ปี 

 
35 
64 
47 
17 
18 
19 

 
17.5 
32.0 
23.5 
8.5 
9.0 
9.5 

 รวม 200 100 
3. กำรศึกษำ 

- ต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ 
- อำชีวศึกษำ 
- ปรญิญำตร ี
- ปรญิญำโท 
- ปรญิญำเอก 

 
33 
31 
105 
31 
0 

 
16.5 
15.5 
52.5 
15.5 

0 
 รวม 200 100 

4. อำชีพ 
- ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัทเอกชน 
- แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 
- ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
- ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกจิ 
- ประกอบอำชีพอิสระ 
- นักเรียน/นักศึกษำ  

 
62 
22 
22 
25 
24 
45 

 
31.0 
11.0 
11.0 
12.5 
12.0 
22.5 

 รวม 200 100 



  126 

ตำรำงที่ 28 ข้อมูลพื้นฐำนของนักทอ่งเที่ยว (ต่อ) 
 ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ต่ ำกว่ำ  10,000   บำท 
- 10,000 – 15,000 บำท    
- 15,001 – 20,000  บำท       
- 20,001 – 30,000  บำท 
- 30,001 – 40,000  บำท 
- มำกกว่ำ  40,000   บำท  

 
45 
11 
21 
52 
56 
15 

 
22.5 
5.5 
10.5 
26.0 
28.0 
7.5 

  รวม          200 100 
6.  ควำมถ่ีในกำรมำเยือนที่ต ำบลคลองโคน 

- 1 – 3 ครั้ง/ป ี
- 4 – 6 ครั้ง/ป ี
- มำกกว่ำ 6 ครั้ง/ป ี
- เป็นครัง้แรก 

 
84 
3 
0 

113 

 
42.0 
1.5 
0 

56.5 
 รวม 200 100 
7. แหล่งข่ำวสำรข้อมลูกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คลองโคน 

- นิตยสำรกำรทอ่งเที่ยว 
- อินเตอร์เน็ต 
- กำรบอกเล่ำจำกเพือ่น 
- โทรทัศน์ 
- อื่นๆ  

 
3 
33 
132 
0 
32 

 
1.5 
16.5 
66.0 

0 
16.0 

 รวม 200 100 
 

 
 
 
 
 
 
 



  127 

1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว   รำยงำนเป็นจ ำนวนและร้อยละของข้อมูล 
รำยละเอียดในตำรำงที่ 29 
ตารางที่  29 ข้อมูลพฤติกรรมกำรทอ่งเที่ยวของนักทอ่งเที่ยว 

ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วัตถุประสงค์กำรมำเที่ยว 
 - ท่องเที่ยว/พักผอ่น 
 - เยี่ยมญำติ/เพื่อน     
 - ประชุม/อบรม/สมัมนำ         
 - ดูงำน/ทัศนศึกษำ 
 - ติดต่อธุรกิจ 
 - เข้ำค่ำยกิจกรรม/จัดกจิกรรม 
 - แวะทำนอำหำร 
 - ปลูกป่ำ    

 
85 
0 
11 
12 
0 
22 
47 
23 

 
42.5 

0 
5.5 
6.0 
0 

11.0 
23.5 
11.5 

 รวม            200 100 
2.  ลักษณะกำรทอ่งเที่ยวของนักทอ่งเที่ยว 

 - มำคนเดียว 
 - มำกับครอบครัว/ญำติ 
 - มำกับเพื่อน/เพือ่นร่วมงำน 
 - มำกับบริษัท/ทีท่ ำงำน 

 
0 
57 
125 
18 

 
0 

28.5 
62.5 
9.0 

 รวม 200 100 
 
 

2.1 จ ำนวนคนที่มำร่วมกัน 
 - จ ำนวน 1 คน 
 - จ ำนวน 2 คน 
 - จ ำนวน 3 คน 
 - จ ำนวน 4 คน 
 - จ ำนวน 5 คน 
 - จ ำนวน 7 คน 
 - จ ำนวน 8 คน 

 
5 
76 
27 
10 
8 
4 
5 

 
2.5 
38.0 
13.5 
5.0 
4.0 
2.0 
2.5 

 

 

 

 



  128 

ตำรำงที่ 29 ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 

2.1 จ ำนวนคนที่มำร่วมกัน (ต่อ) 
 - จ ำนวน 10 คน 
 - จ ำนวน 12 คน 
 - จ ำนวน 15 คน 
 - จ ำนวน 17 คน 
 - จ ำนวน 20 คน 
 - จ ำนวน 30 คน 
 - จ ำนวน 40 คน 

      - จ ำนวน 50 คน 

 
13 
3 
13 
1 
12 
6 
15 
2 

 
6.5 
1.5 
6.5 
0.5 
6.0 
3.0 
7.5 
1.0 

3. ลักษณะกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว 
 - รถส่วนตัว 
 - รถโดยสำรประจ ำทำง 
 - รถบริกำรน ำเที่ยว/รถบสั 
 - รถตู้/รถเช่ำ 

 
111 
1 
53 
35 

 
55.5 
0.5 
26.5 
17.5 

 รวม 200 100 
4. ช่วงเวลำที่เดินทำงมำทอ่งเที่ยว 

 - วันธรรมดำ (จันทร-์ศุกร์)                              
 - วันหยุดสุดสปัดำห์ (เสำร-์อำทิตย์) 
 - วันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกำล  

 
6 

119 
75 

 
3.0 
59.5 
37.5 

 รวม 200 100 
5. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรท่องเที่ยวต่อครั้ง 

 - ต่ ำกว่ำ  1,000 บำท 
 - 1,000 – 2,000 บำท 
 - 2,001 – 3,000 บำท        
 - 3,001 – 4,000 บำท 
 - 4,001 – 5,000 บำท 
 - มำกกว่ำ 5,000  บำท              

 
49 
100 
45 
6 
0 
0 

 
24.5 
50.0 
22.5 
3.0 
0 
0 

 รวม 200 100 
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ตำรำงที่ 29 ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
6.  ประเภทของค่ำใช้จ่ำยในกำรทอ่งเที่ยว 

 - ค่ำเช่ำที่พัก/โฮมสเตย์  
 - ค่ำยำนพำหนะเดินทำง 
 - ค่ำอำหำร/เครื่องดื่ม 
 - ค่ำบริกำรน ำเที่ยว 
 - อื่นๆ 

 
18 
11 
133 
5 
33 

 
9.0 
5.5 
66.5 
2.5 
16.5 

 รวม 200 100 
7. ควำมประสงค์ในกำรพักค้ำงคืน 

 - พักค้ำงคืน 
 - ไม่พักค้ำงคืน 

 
40 
160 

 
20.0 
80.0 

 รวม 200 100 
8.  ประเภทของที่พกั กรณีนักทอ่งเที่ยวพักค้ำงคืน 

 - โฮมสเตย์ 
 - รีสอร์ต 
 - โรงแรม 
 - บ้ำนญำติ/ครอบครัว 
 - บ้ำนพัก 
 - อื่นๆ  
 - ไม่พักค้ำงคืน 

 
28 
12 
0 
0 
0 
0 

160 

 
14.0 
6.0 
0 
0 
0 
0 

80.0 
 รวม 200 100 
9. ระยะเวลำในกำรเข้ำพัก กรณีนักท่องเที่ยวพักค้ำงคืน 

 - 1-2 วัน 
 - 3-4 วัน 
 - 4-5 วัน 
 - มำกกว่ำ 5 วัน 
 - ไม่พักค้ำงคืน 

 
40 
0 
0 
0 

160 

 
20.0 

0 
0 
0 

80.0 
 รวม 200 100 
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ตำรำงที่ 29 ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 
10. กิจกรรมที่ท ำขณะทีเ่ข้ำพัก กรณีนักท่องเที่ยวพักค้ำงคืน 

 - ประกอบอำหำร 
 - ซื้ออำหำรเข้ำมำรับประทำนในที่พัก 
 - จัดกิจกรรมสงัสรรค์ สมัมนำ        
 - อื่นๆ  
 - ไม่พักค้ำงคืน  

 
2 
6 
32 
0 

160 

 
1.0 
3.0 
16.0 

0 
80.0 

 รวม 200 100 
11. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่นักท่องเที่ยวน ำมำใช้ระหว่ำงที่ 

พักแรม กรณีนักท่องเที่ยวพกัค้ำงคืน 
 - ไดร์ฟเป่ำผม 
 - โน้ตบุ๊ก/แลป็ท็อป 
 - ไดร์ฟเป่ำผมและโน้ตบุก๊/แลป็ท็อป และอื่นๆ 
 - หม้อหงุข้ำวและอื่นๆ 
 - ไม่น ำมำ 
 - ไม่พักค้ำงคืน 

 
 
6 
15 
9 
3 
7 

160 

 
 

3.0 
7.5 
4.5 
1.5 
3.5 
80.0 

 รวม 200 100 
12. ประเภทวัสดุ/สิ่งของที่นักท่องเที่ยวน ำเข้ำมำประกอบกจิกรรม 

 - พลำสติก 
 - โฟม 
 - แก้ว 
 - กระดำษ 
 - อื่นๆ 
 - ไม่น ำมำ 

 
13 
16 
0 
2 
0 

169 

 
6.5 
8.0 
0 

1.0 
0 

84.5 
 รวม 200 100 
13. แหล่งรองรบัขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งขยะจำกกจิกรรมต่ำงๆ 

 - ถังรองรับที่มีในที่พกั 
 - ถังรองรับที่แหล่งท่องเที่ยว 
 - อื่นๆ 

 
36 
159 
5 

 
18.0 
79.5 
2.5 

 รวม 200 100 
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ตำรำงที่ 29 ข้อมูลพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน (คน) ร้อยละ 

14. ประเภทของร้ำนอำหำรที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริกำรในขณะที่
เดินทำงมำท่องเที่ยวในพื้นที ่
 - ร้ำนอำหำรภำยในที่พกัโฮมสเตย์/รสีอร์ต 
 - ร้ำนอำหำรในพื้นที่ต ำบลคลองโคน 
 - ร้ำนอำหำรในปั๊มน้ ำมัน/ร้ำนสะดวกซื้อ 

 
 

25 
149 
26 

 
 

12.5 
74.5 
13.0 

 รวม 200 100 
15. ควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในกำรเลอืกซื้อสินค้ำ ผลิตภัณฑ์

ที่ผลิตหรือจ ำหน่ำยในท้องถ่ิน 
 - ซื้อ 
 - ไม่ซื้อ 

 
 

88 
112 

 
 

44.0 
56.0 

 รวม 200 100 
16. ควำมคิดเห็นของนกัทอ่งเทีย่วในกำรกลับมำเยือนในพื้นที่อีกครั้ง 

 - กลับมำอีก 
 - ไม่กลับมำอีก 

 
187 
13 

 
93.5 
6.5 

 รวม 200 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  132 

2. ผลการส ารวจข้อมูลของผู้ประกอบการท่ีพักนักท่องเท่ียวจ านวน 9 ราย ในสถานประกอบการ 
9 แห่ง ในต าบลคลองโคน 
    2.1 ข้อมูลพื นฐานของผู้ประกอบการ  รำยงำนเป็นจ ำนวนและร้อยละของข้อมูล รำยละเอียด 
ในตำรำงที่ 30 
ตารางที่  30 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ประกอบกำร 

ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

 - ชำย 
 - หญิง 

 
6 
3 

 
66.7 
33.3 

 รวม 9 100 
2. อำยุ 

 - ต่ ำกว่ำ  20 ปี 
 - 20-30 ปี     
 - 31-40 ปี         
 - 41-50 ปี 
 - 51-60 ปี  
 - มำกกว่ำ 60 ปี                

 
0 
0 
4 
3 
2 
0 

 
0 
0 

44.4 
33.3 
22.2 

0 
 รวม 9 100 
3. ระดับกำรศึกษำ 

 - ต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ 
 - อำชีวศึกษำ 
 - ปริญญำตร ี
 - ปริญญำโท 
 - ปริญญำเอก 

 
2 
2 
5 
0 
0 

 
22.2 
22.2 
55.6 

0 
0 

 รวม 9 100 
4. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 - 10,001 – 30,000    บำท 
 - 30,001 – 50,000    บำท 
 - 50,001 – 70,000    บำท   
 - 70,001 – 90,000    บำท 
 - 90,001 – 110,000   บำท 
 - มำกกว่ำ 110,000  ข้ึนไป 

 
0 
0 
4 
3 
1 
1 

 
0 
0 

44.4 
33.3 
11.1 
11.1 

 รวม 9 100 
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ตำรำงที่ 30 ข้อมูลพื้นฐำนของผูป้ระกอบกำร (ต่อ)  

ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกจิกำร 

 - น้อยกว่ำ 1 ปี 
 - 1 – 5 ปี     
 - 6 – 10 ปี         
 - มำกกว่ำ 10 ปี 

 
0 
2 
3 
4 

 
0 

22.2 
33.3 
44.4 

  รวม          9 100 
6.  ช่วงเวลำเริม่ด ำเนินกจิกำร 

 - ช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2549 
 - ช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2554 
 - ช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2559 

 
4 
3 
2 

 
44.4 
33.3 
22.2 

 รวม 9 100 
7. ขนำดพื้นทีข่องสถำนประกอบกำร 

 - น้อยกว่ำ 1 ไร่ 
 - 1 – 10 ไร่ 
 - 11 – 20 ไร่ 
 - 21 – 30 ไร่ 

 
1 
6 
1 
1 

 
11.1 
66.7 
11.1 
11.1 

 รวม 9 100 
8. พื้นทีเ่ดิมกอ่นเปิดกิจกำร 

 - พื้นที่ดินว่ำงเปล่ำ 
 - พื้นที่เกษตรกรรม     
 - พื้นที่ป่ำชำยเลน         
 - พื้นที่อยู่อำศัย 
 - พื้นที่นำกุ้ง  
 - อื่นๆ                

 
1 
1 
0 
4 
3 
0 

 
11.1 
11.1 

0 
44.4 
33.3 

0 
 รวม 9 100 
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 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ  รำยงำนเป็นจ ำนวนและร้อยละ
ของข้อมูล รำยละเอียดในตำรำงที่ 31 
ตารางที่  31 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ลักษณะของธุรกิจ   

- โฮมสเตย์ 
- ห้องเช่ำ 
- โรงแรม 
- รีสอร์ต 
- อื่นๆ 

 
5 
0 
0 
4 
0 

 
55.6 

0 
0 

44.4 
0 

 รวม 9 100 
2. ลักษณะที่พักของนักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร  

 - ห้องพัดลม 
 - ห้องปรับอำกำศ     
 - ห้องพัดลมและห้องปรับอำกำศ         

 
1 
7 
1 

 
11.1 
77.8 
11.1 

 รวม 9 100 
3. จ ำนวนห้องพกัในสถำนประกอบกำร 

 - 1 – 10  ห้อง 
 - 11 – 20 ห้อง 
 - 21 – 30 ห้อง 
 - อื่นๆ 

 
5 
2 
2 
0 

 
55.6 
22.2 
22.2 

0 
 รวม 9 100 
4. จ ำนวนคนสงูสดุทีเ่ข้ำพักได้ต่อหอ้ง 

 - 1 – 3 คน     
 - 4 – 6 คน     
 - 7 – 9 คน         
 - มำกกว่ำ 9 คนข้ึนไป 

 
5 
2 
2 
0 

 
55.6 
22.2 
22.2 

0 
 รวม 9 100 
5. รูปแบบของกำรประกอบกำร 

- ครอบครัว/ญำติ     
- เพื่อน/หุ้นส่วน     
- อื่น ๆ  (วิสำหกจิชุมชน) 

 
8 
0 
1 

 
88.9 

0 
11.1 

 รวม 9 100 
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ตำรำงที่ 31 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำร (ต่อ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ลักษณะของพนกังำนหรอืเจ้ำหน้ำทีท่ีป่ฏิบัติงำนในสถำน

ประกอบกำรทีพ่ัก 
 - บุคคลในพื้นที ่
 - บุคคลต่ำงจงัหวัด 
 - บุคคลต่ำงด้ำว 
 - อื่นๆ (บุคคลในพื้นที่และบุคคลต่ำงจังหวัด) 

 
 
8 
0 
0 
1 

 
 

88.9 
0 
0 

11.1 
 รวม 9 100 
7. แหล่งน้ ำใช้ในสถำนประกอบกำรทีพ่ัก 

 - กำรประปำส่วนภูมิภำค 
 - องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล     
 - ขุดเจำะบ่อบำดำลเอง         
 - อื่นๆ 

 
9 
0 
0 
0 

 
100.0 

0 
0 
0 

  รวม          9 100 
8. แหล่งซื้อเครือ่งอุปโภคบรโิภคเพือ่ประกอบกจิกรรมในที่พกั 

 (ตอบได้มำกกว่ำ 1ข้อ) 
- ตลำดแม่กลอง 
- Lotus  
- Big C  
- Makro 
- มีรถน ำมำส่ง 
- ตลำดทอ้งถ่ิน 

 
 
9 
2 
2 
3 
1 
0 

 
 

100.0 
22.2 
22.2 
33.3 
11.1 

0 
9. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่จัดเตรียมไว้ในที่พกั 

 (ตอบมำกกว่ำ 1 ข้อ)   
- พัดลม 
- กระติกน้ ำร้อน      
- เตำรีด 
- วิทยุ 
- เครื่องเล่นซีดี/ดีวีด ี
- โทรทัศน์ 
- ไดร์ฟเป่ำผม 
- ตู้เย็น 

 
 
4 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
7 

 
 

44.4 
11.1 

0 
0 
0 

88.9 
0 

77.8 
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 2.3 ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ  รำยงำนเป็นจ ำนวนและร้อยละ
ของข้อมูล รำยละเอียดในตำรำงที่ 32 
ตารางที่  32 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร 

ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ช่วงเวลำที่นักท่องเที่ยวเดินทำงมำในสถำนประกอบกำรที่พัก   

- วันธรรมดำจันทร์ - ศุกร ์
- วันเสำร์ – อำทิตย์ 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
0 
7 
2 

 
0 

77.8 
22.2 

 รวม 9 100 
2. ช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวมำเข้ำพัก 

 - มีนำคม – พฤษภำคม 
 - มิถุนำยน – ตุลำคม     
 - พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์ 

 
3 
1 
5 

 
33.3 
11.1 
55.6 

 รวม 9 100 
3. ระยะเวลำในกำรเข้ำพักสูงสุด  

- 1 – 3 วัน     
- 4 – 6 วัน     
- 7 – 9 วัน 
- มำกกว่ำ 10 วันข้ึนไป 

 
8 
1 
0 
0 

 
88.9 
11.1 

0 
0 

 รวม 9 100 
4. ลักษณะของนักท่องเที่ยวทีเ่ข้ำมำพกั 

 - ครอบครัว     
 - หมู่คณะ     
 - อื่นๆ (ครอบครัวและหมู่คณะ)         

 
3 
4 
2 

 
33.3 
44.4 
22.2 

 รวม 9 100 
5. พำหนะของนกัทอ่งเทีย่วที่มำเข้ำพัก 

 - รถส่วนตัว 
 - รถโดยสำรประจ ำทำง 
 - รถบริกำรน ำเที่ยว/รถบสั 
 - รถตู้/รถเช่ำ 
 - อื่นๆ (รถส่วนตัวและรถบริกำรน ำเที่ยว) 

 
6 
0 
2 
0 
1 

 
66.7 

0 
22.2 

0 
11.1 

 รวม 9 100 
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ตำรำงที่ 32 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร (ต่อ) 

ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. สถำนที่จอดรถในสถำนประกอบกำรที่พกัส ำหรบันักท่องเที่ยว 

 - จ ำนวน 10 – 30 คัน 
 - จ ำนวน 40 – 60 คัน     
 - จ ำนวน 70 – 90 คัน         
 - จ ำนวน มำกกว่ำ 90 คัน 

 
8 
1 
0 
0 

 
88.9 
11.1 

0 
0 

  รวม          9 100 
7. ลักษณะของระบบรักษำควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรที่พัก 

 - มีเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัย 
 - มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 - อื่นๆ 
 - ไม่มี 

 
0 
7 
0 
2 

 
0 

77.8 
0 

22.2 
 รวม 9 100 
8. ประเภทของกิจกรรมทีม่ีในสถำนประกอบกำรที่พกั 

 (ตอบได้มำกกว่ำ 1ข้อ) 
- ปลกูป่ำชำยเลน   
- ชมกำรเลี้ยงหอยแครง-หอยแมลงภู่-หอยนำงรม   
- กิจกรรมถีบกระดำนเลน-งมหอยแครง   
- ไต่สะพำนเชือก 
- ล่องเรอืชมวิถีชีวิตของชำวบ้ำนในพื้นที่   
- เล่นสกโีคลน 
- ให้อำหำรลงิแสม 
- กิจกรรมกระโดดหอ 
- ว่ิงทุ่นโฟม สไลด์เดอร ์
- อื่นๆ (มวยทะเล โปโลน้ ำ พำยห่วงยำง พำยเรอืคำยัค) 

 
 
9 
7 
9 
3 
7 
8 
6 
3 
4 
1 

 
 

100.0 
77.8 
100.0 
33.3 
77.8 
88.9 
66.7 
33.3 
44.4 
11.1 
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ตำรำงที่ 32 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร (ต่อ) 

ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

9. ประเภทของห้องน้ ำในสถำนประกอบกำรทีพ่ัก  
- ส้วมซมึ 
- ชักโครกแบบธรรมดำ      
- ชักโครกแบบประหยัดน้ ำ         
- อื่นๆ  
  จ ำนวนห้องน้ ำ 
   - 1 – 10  ห้อง 
   - 11 – 20 ห้อง 
   - 21 – 30 ห้อง 

 
2 
4 
3 
0 
 
5 
2 
2 

 
22.2 
44.4 
33.3 

0 
 

55.6 
22.2 
22.2 

 รวม 9 100 
10. ลักษณะของห้องอำบน้ ำในสถำนประกอบกำรที่พกั  

- ฝักบัวอำบน้ ำ 
- มีภำชนะรองรับตักอำบ      
- อ่ำงอำบน้ ำ         
- อื่นๆ  
  จ ำนวนห้องอำบน้ ำ 
   - 1 – 10  ห้อง 
   - 11 – 20 ห้อง 
   - 21 – 30 ห้อง 

 
9 
0 
0 
0 
 
5 
2 
2 

 
100.0 

0 
0 
0 
 

55.6 
22.2 
22.2 

 รวม 9 100 
11. แหล่งรองรับน้ ำทิ้งจำกห้องน้ ำและห้องอำบน้ ำในสถำน

ประกอบกำรทีพ่ัก 
- บ่อเกรอะบ่อซึม 
- ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป 
- ซึมลงดิน 
- ปล่อยโดยตรงสู่แหลง่น้ ำ  
- อื่นๆ  

 
 
0 
9 
0 
0 
0 

 
 
0 

100.0 
0 
0 
0 

 รวม 9 100 
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ตำรำงที่ 32 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร (ต่อ) 

ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

12. แหล่งรองรับน้ ำทิ้งจำกกิจกรรมห้องครัวในสถำนประกอบกำรทีพ่ัก 
 - มีตะแกรงดกัขยะ 
 - มีบ่อดักไขมัน     
 - ปล่อยโดยตรงสู่แหล่งน้ ำ 
 - อื่นๆ (มีตะแกรงดักขยะและมบี่อดักไขมัน) 

 
1 
6 
0 
2 

 
11.1 
66.7 

0 
22.2 

 รวม 9 100 
13. วิธีกำรจดักำรน้ ำทิ้งในสถำนประกอบกำรทีพ่ัก 

 - ปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง 
 - ปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ 
 - ปล่อยไหลซมึลงพื้นดิน 
 - มีกำรบ ำบัดแล้วน ำกลับมำใช้ใหม ่
 - มีกำรบ ำบัดในข้ันต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ ำและแหล่งน้ ำ 

 
0 
0 
0 
0 
9 

 
0 
0 
0 
0 

100.0 
 รวม 9 100 
14. จ ำนวนถังรองรับขยะที่มีในที่พักของสถำนประกอบกำร 

1. ในหอ้งพัก 
   - 1 – 2 ใบ     
   - 3 – 4 ใบ     
   - มำกกว่ำ 4 ใบ   
   - อื่นๆ 
2. บริเวณนอกหอ้งพกั 
   - 1 – 2 ใบ     
   - 3 – 4 ใบ     
   - มำกกว่ำ 4 ใบ   
   - อื่นๆ (ไม่มี)   
     จุดต้ังถังขยะ 
      - บริเวณด้ำนหน้ำสถำนประกอบกำรที่พกั 
      - บริเวณด้ำนหลังสถำนประกอบกำรที่พกั 
      - ไม่มี       

 
 
9 
0 
0 
0 

 
 

100.0 
0 
0 
0 

  
4 
0 
4 
1 
 
6 
2 
1 

 
44.4 

0 
44.4 
11.1 

 
66.7 
22.2 
11.1 

 รวม 9 100 
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ตำรำงที่ 32 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร (ต่อ) 

ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
15. กำรคัดแยกขยะแตล่ะประเภทในสถำนประกอบกำรที่พกั 

- มีกำรคัดแยก     
- ไม่มีกำรคัดแยก     
- มีกำรคัดแยกเป็นบำงครัง้ 

 
3 
4 
2 

 
33.3 
44.4 
22.2 

 รวม 9 100 
16. สถำนที่พักขยะหรือรองรับขยะก่อนน ำไปก ำจัด ในสถำน

ประกอบกำรที่พัก 
- มี  
- ไม่ม ี

 
 
7 
2 

 
 

77.8 
22.2 

 รวม 9 100 
17. กำรจัดกำรขยะในสถำนประกอบกำรที่พัก  

- จัดกำรเอง  
- องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (หรือหน่วยงำนท้องถ่ิน) จัดกำร 

 
0 
9 

 
0 

100.0 
   1. ระยะเวลำในเกบ็ขนขยะ 

      - ทุกวัน 
      - ทุก 2 วัน 
      - มำกกว่ำ 2 วัน 
      - อื่นๆ 

 
5 
3 
1 
0 

 
55.6 
33.3 
11.1 

0 
   2. วันที่ท ำกำรเกบ็ขนขยะ 

      - จันทร์ถึงอำทิตย ์
      - จันทร์และพุธ 
      - จันทร์  พุธ  พฤหสั 
  3. ค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขนขยะ 
      - 30    บำท 
      - 150   บำท 
      - 200   บำท 
      - 1,000 บำท 
  4. ควำมเพียงพอในเกบ็ขนขยะ 
      - เพียงพอ 
      - ไม่เพียงพอ 

 
5 
3 
1 
 
3 
1 
2 
3 
 
9 
0 

 
55.6 
33.3 
11.1 

 
33.3 
11.1 
22.2 
33.3 

 
100.0 

0 
 รวม 9 100 
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ตำรำงที่ 32 ข้อมูลกำรจัดบริกำรให้นักท่องเที่ยวในสถำนประกอบกำร (ต่อ) 

ข้อมูลการจัดบริการให้นักท่องเท่ียวในสถานประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18. สถำนที่ก ำจัดขยะที่ท ำกำรเก็บขนโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

- ไม่ทรำบ  
- ทรำบ 

 
8 
1 

 
88.9 
11.1 

 รวม 9 100 
19. กรณีของนักท่องเที่ยวเจ็บป่วยหรอืได้รับอุบัติเหตุ ในสถำน

ประกอบกำรที่พกั 
- ไม่ม ี
- มี   
  รักษำที่ 
  - โรงพยำบำล 
  - โรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพต ำบล 
  - คลินิก 
  - อื่นๆ (โรงพยำบำลและโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบล) 

 
 
1 
8 
 
1 
5 
0 
2 

 
 

11.1 
88.9 

 
11.1 
55.6 

0 
22.2 

 รวม 9 100 
20. กำรให้บริกำรอำหำรแก่นักท่องเที่ยวที่มำเข้ำพัก 

- มีร้ำนอำหำรเปิดใหบ้รกิำรในทีพ่ัก 
- มีอำหำรรบัรองแกผู่้ที่เข้ำพกั 
- อนุญำตใหผู้้เข้ำพักประกอบอำหำรรบัประทำนเอง 
- อื่นๆ  

 
2 
7 
0 
0 

 
22.2 
77.8 

0 
0 

 รวม 9 100 
21. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มำเข้ำพกั  

(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
- ที่พัก   
- อำหำร   
- มีเส้นทำงที่เข้ำถึงง่ำย 
- กิจกรรมทีห่ลำกหลำย 
- อื่นๆ(บริกำรทีเ่ป็นกันเอง) 

 
 
5 
6 
4 
8 
1 

 
 

55.6 
66.7 
44.4 
88.9 
11.1 
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3. ผลการส ารวจข้อมูลของชุมชนชาวคลองโคน จ านวน 200 ครัวเรือน  
   3.1 ข้อมูลพื นฐานของชุมชนท้องถิ่น  รำยงำนเป็นจ ำนวนและร้อยละของข้อมูล รำยละเอียดในตำรำงที่ 33 
ตารางที่  33 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
 - ชำย 
 - หญิง 

 
110 
90 

 
55.0 
45.0 

 รวม 200 100 
2. อำยุ 

 - ต่ ำกว่ำ  20 ปี 
 - 20-30 ปี     
 - 31-40 ปี         
 - 41-50 ปี 
 - 51-60 ปี  
 - มำกกว่ำ 60 ปี               

 
0 
14 
47 
92 
46 
1 

 
0 

7.0 
23.5 
46.0 
23.0 
0.5 

 รวม 200 100 
3. ระดับกำรศึกษำ 

 - ต่ ำกว่ำอำชีวศึกษำ 
 - อำชีวศึกษำ 
 - ปริญญำตร ี
 - ปริญญำโท 
 - ปริญญำเอก 

 
156 
32 
12 
0 
0 

 
78.0 
16.0 
6.0 
0 
0 

 รวม 200 100 
4. อำชีพ 

 - พนักงำนบริษัทเอกชน 
 - ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
 - แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 
 - ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกจิ 
 - ประกอบอำชีพอสิระ 
 - เกษตรกร 
 - ประมง/เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
 - อื่นๆ  

 
7 
24 
14 
3 
6 
14 
132 
0 

 
3.5 
12.0 
7.0 
1.5 
3.0 
7.0 
66.0   

0 
 รวม 200 100 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนท้องถ่ิน (ต่อ) 
ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. สมำชิกในครอบครัว 
 - 1 – 3 คน 
 - 4 – 6 คน     
 - 7 – 9 คน         
 - 9 คน ข้ึนไป 

 
60 
139 
1 
0 

 
30.0 
69.5 
0.5 
0 

 รวม 200 100 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 

 - ต่ ำกว่ำ 15,000     บำท 
 - 15,001 - 30,000  บำท 
 - 30,001 - 50,000  บำท 
 - 50,001 - 70,000  บำท 
 - 70,001 - 90,000  บำท 
 - 90,001 - 110,000 บำท 
 - มำกกว่ำ 110,000  บำท 

 
20 
159 
20 
1 
0 
0 
0 

 
10 

79.5 
10 
0.5 
0 
0 
0 

 รวม 200 100 
7. กำรถือครองที่ดิน   

- เป็นเจ้ำของเอง 
  1. ลักษณะของพื้นที่   
     - พื้นที่อยู่อำศัยและสิง่ปลูกสร้ำง 
     - พื้นที่เกษตรกรรม                 
     - พื้นที่ป่ำชำยเลน                   
  2. กำรใช้ประโยชน์พื้นที ่
     - ที่อยู่อำศัย                         
     - ร้ำนค้ำ                             
     - ร้ำนค้ำอำหำร 
     - ห้องเช่ำ-บ้ำนเช่ำ 

 
171 

 
46 
16 
109 

 
152 
10 
9 
0 

 
85.5 

 
23.0 
8.0 
54.5 

 
76.0 
5.0 
4.5 
0 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนท้องถ่ิน (ต่อ) 
ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

 - เช่ำอยู่ 
  1. ลักษณะของพื้นที่   
     - พื้นที่อยู่อำศัยและสิง่ปลูกสร้ำง 
     - พื้นที่เกษตรกรรม                 
     - พื้นที่ป่ำชำยเลน                   
  2. กำรใช้ประโยชน์พื้นที ่
     - ที่อยู่อำศัย                         
     - ร้ำนค้ำ                             
     - ร้ำนค้ำอำหำร 
     - ห้องเช่ำ-บ้ำนเช่ำ    

25 
 

11 
0 
14 
 

20 
5 
0 
0 

12.5 
 

5.5 
0 

7.0 
 

10.0 
2.5 
0 
0 

 - อื่นๆ (เช่ำโดยไม่เสียค่ำเช่ำที่ดิน) 
  1. ลักษณะของพื้นที่   
     - พื้นที่อยู่อำศัยและสิง่ปลูกสร้ำง 
     - พื้นที่เกษตรกรรม                 
     - พื้นที่ป่ำชำยเลน                   
  2. กำรใช้ประโยชน์พื้นที ่
     - ที่อยู่อำศัย                         
     - ร้ำนค้ำ                             
     - ร้ำนค้ำอำหำร 
     - ห้องเช่ำ-บ้ำนเช่ำ    

4 
 
4 
0 
0 
 
4 
0 
0 
0 

2.0 
 

2.0 
0 
0 
 

2.0 
0 
0 
0 

 รวม 200 100 
8. จ ำนวนของคนต่ำงท้องถ่ินทีเ่ข้ำมำอำศัยในพื้นที่  

 - ลดลง 
 - เท่ำเดิม                            
 - เพิ่มข้ึน 
 - ไม่มี 
   8.1. ประเภทบุคคลต่ำงท้องถ่ินทีเ่ข้ำมำอำศัยในพื้นที่ 
       - คนต่ำงจังหวัด 
       - คนต่ำงด้ำว (ตอบได้มำกกว่ำ 1 สัญชำติ) 
         - คนต่ำงด้ำว (พม่ำ) 
         - คนต่ำงด้ำว (ลำว) 

 
40 
40 
0 

120 
 

13 
67 
67 
10 

 
20.0 
20.0 

0 
60.0 

 
6.5 
33.5 
33.5 
5.0 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนท้องถ่ิน (ต่อ) 
ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

    8.2. ผลกระทบที่ได้รบัจำกกำรทีม่ีคนต่ำงท้องถ่ินที่เข้ำมำ    
         อำศัยในพื้นที่ 
         - ไม่ได้รับผลกระทบ 
         - ได้รับผลกระทบ 
         - ไม่มีผลกระทบ 

 
 

80 
0 

120 

 
 

40.0 
0.0 
60.0 

 รวม 200 100 
9. แหล่งน้ ำใช้  

- กำรประปำส่วนภูมิภำค 
- องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล          
- ขุดเจำะบ่อบำดำลเอง 
- อื่น ๆ 

 
200 
0 
0 
0 

 
100.0 

0 
0 
0 

 รวม 200 100 
10. ควำมเพียงพอของระบบสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนในท้องถ่ิน 

 - มีเพียงพอ 
 - ไม่เพียงพอ  

 
200 
0 

 
100.0 

0 
 รวม 200 100 
11. กำรจัดกำรน้ ำทิง้ในบ้ำน  

- ปล่อยลงสู่แหลง่น้ ำโดยตรง 
- ปล่อยลงสู่ทอ่ระบำยน้ ำ 
- มีกำรบ ำบัดในข้ันต้นก่อนปลอ่ยลงสูท่่อระบำยน้ ำและแหล่งน้ ำ 
  บ ำบัดโดยวิธี 
     - บ ำบัดโดยใช้ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเรจ็รปู 
     - บ ำบดัโดยใช้ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเรจ็รปูและถังดักไขมัน 

 
101 
94 
5 
 
2 
3 

 
50.5 
47.0 
2.5 

 
1.0 
1.5 

 รวม 200 100 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนท้องถ่ิน (ต่อ) 
 ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

12. กำรจัดกำรขยะมลูฝอยในบ้ำน  
- จัดกำรเอง 
   วิธีกำรจัดกำรขยะ  
     - ฝังกลบ 
     - เผำ 
     - ท ำปุ๋ยหมัก 
     - เทกองไว้กลำงแจ้ง 

 
44 
 
1 
43 
0 
0 

 
22.0 

 
0.5 
21.5 

0 
0 

  - องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล(หรือหน่วยงำนท้องถ่ิน) จัดกำร 156 78.0 
    1. ระยะเวลำในเกบ็ขนขยะ 

       - ทุกวัน 
       - ทุก 2 วัน 
       - มำกกว่ำ 2 วัน 
       - อื่นๆ      
   2. วันที่ท ำกำรเกบ็ขนขยะ 
       - จันทร์ถึงอำทิตย ์
       - จันทร์และพุธ 
       - จันทร์  พุธ  พฤหสั   

 
8 
20 
128 
0 
 
8 
20 
128 

 
4.0 
10.0 
64.0 

0 
 

4.0 
10.0 
64.0 

   3. ค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขนขยะ 30 บำท       
  4. ควำมเพียงพอในเกบ็ขนขยะ 
      - เพียงพอ 
      - ไม่เพียงพอ 

156 
 

156 
0 

78.0 
 

78.0 
0 

 รวม 200 100 
13. ประเภทสถำนพยำบำลที่เลือกใช้บรกิำร 

 - โรงพยำบำล 
 - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
 - คลินิก 
 - อื่น ๆ 

 
21 
179 
0 
0 

 
10.5 
89.5 

0 
0 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนท้องถ่ิน (ต่อ) 
 ข้อมูลพื นฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
    13.1. ควำมถ่ีที่ท่ำนใช้บริกำรสถำนพยำบำล   

       - 1 - 3 ครั้ง/ป ี
       - 4 - 6 ครั้ง/ป ี   
       - 7 - 9 ครั้ง/ปี    
       - อื่น ๆ  
   13.2. ควำมพอเพียงของสถำนพยำบำล   
       - เพียงพอ 
       - ไม่เพียงพอ 

 
89 
101 
10 
0 
 

200 
0 

 
44.5 
50.5 

5 
0 
 

100.0 
0 

  รวม 200 100 
14. กำรคมนำคมในพื้นที่  

 - ทำงบก  
 - ทำงน้ ำ 
   14.1. เส้นทำงที่เข้ำถึงชุมชน/หมู่บ้ำน 
      - ลูกรงั 
      - ลำดยำง    
      - อื่นๆ  
   14.2. กำรเดินทำงเข้ำถึงสถำนที่ต่ำงๆ ในชุมชน 
      - สะดวก 
      - ไม่ค่อยสะดวก      
      - ไม่สะดวกเลย    

 
198 
2 
 
4 

196 
0 
 

200 
0 
0 

 
99.0 
1.0 

 
2.0 
98.0 

0 
 

100.0 
0 
0 

  รวม 200 100 
15. สภำพพื้นที่เดมิในอดีต  

 - มีพื้นที่ป่ำชำยเลนมำกกว่ำในปัจจุบัน 
 - เปลี่ยนจำกพื้นที่ป่ำชำยเลนมำเป็นบอ่กุ้งหรอืท ำนำกุง้ 
 - อำชีพดั้งเดิม ประกอบอำชีพเป็นประมงชำยฝั่ง 
 - ไม่มีถนนเข้ำถึง ใช้กำรสัญจรทำงน้ ำ และเดินเท้ำเปล่ำ 

 
89 
60 
32 
19 

 
44.5 
30.0 
16.0 
9.5 

        รวม 200 100 
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 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดขึ นกับชุมชนท้องถิ่น  รำยงำนเป็น
จ ำนวนและร้อยละของข้อมูล รำยละเอียดในตำรำงที่ 34 
ตำรำงที่  34 ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดข้ึนกับชุมชนท้องถ่ิน 

ด้านท่ีได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
    1. กำรค้ำขำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
        - สินค้ำประมงและประมงแปรรปู 
        - สินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูป 

62 
56 
24 

31.0 
28.0 
12.0 

    2. ร้ำนอำหำร 12 6.0 
    3. ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  
        - บริกำรขับเรือให้นักทอ่งเที่ยว 
        - มัคคุเทศก์น ำทำงหรือให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยว 

26 
22 
6 

13.0 
11.0 
3.0 

    4. อื่นๆ (ร้ำนขำยของช ำทั่วๆไป) 2 1.0 
    5. ไม่ได้รับผลประโยชน ์ 98 49.0 

ด้านท่ีได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
    1. ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
        - ขยะมูลฝอย 
        - น้ ำเสีย 
        - มลพิษทำงอำกำศ 
        - เสียงรบกวนต่ำงๆ 

92 
51 
69 
11 
7 

46.0 
25.5 
34.5 
5.5 
3.5 

    2. ด้ำนสังคม 
        - ควำมแออัดในพื้นที่ 
        - มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินชีวิต/วัฒนธรรมในพื้นที่ 

10 
8 
2 

5.0 
4.0 
1.0 

    3. ด้ำนเศรษฐกิจ 
        - มีกำรจ้ำงงำนและมอีำชีพเสริม 
        - มีรำยได้เพิม่ขึ้นและมรีำยได้เสริม 
        - จับสัตว์น้ ำได้น้อยลง รำยได้หลักลดน้อยลง 

27 
8 
18 
3 

13.5 
4.0 
9.0 
1.5 

    4. ไม่ได้รับผลกระทบ 102 51.0 
ช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในพื นท่ี จ านวน (คน) ร้อยละ 

 - วันหยุดเสำร-์อำทิตย์ 
 - วันหยุดนักขัตฤกษ์     
 - วันจันทร-์ศุกร์ 

148 
52 
0 

74.0 
26.0 

0 
       รวม 200 100 
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