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1
บทที่ 1
บททํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เกาะลิบง เปนเกาะที่ใหญที่สุดของจังหวัดตรัง มีคุณคาความสําคัญหลายดาน ทั้งดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานประวัติศาสตร รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เกาะลิ
บงมีความเปนมาอันยาวนาน ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ลิบงเปนเพียงเมืองทาของ
หัวเมืองมาลายูที่ขึ้นกับไทย จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 1 ดาโตะปงกาหวา ชาวลิบงขึ้นเปนผูวา
ราชการเมื อ งตรั ง ทํ า ให ก ารว า ราชการต า งๆ ถู ก ย า ยไปดํ า เนิ น การบนเกาะ ในด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมถือวามีความสําคัญมากเพราะสภาพโดยทั่วไปของเกาะเปนที่
ราบริมชายฝงสลับกับเขากลางเกาะ ตลอดแนวชายฝงเปนพื้นที่ปาชายเลน ปาชายหาดมีแนวหญา
ทะเลที่มีความหนาแนนและอุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งเปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยสําคัญ
ของพะยูนฝูงใหญที่สุดของไทย1 ทั้งยังมีแนวปะการังเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา กอใหเกิดความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนอันสมบูรณทําใหพื้นที่บางสวนของเกาะอยูใ น
เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบงและมีสถานภาพเปนแรมซารไซท (Ramsar site) พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญและสมบูรณในระดับนานาชาติ หากพิจารณาทางดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน ถือไดวาเปนชุมชนมุสลิมที่รักสงบ ยังคงวิถีชีวิตชาวประมงและชาวสวนยางที่เรียบงายซึ่งอิง
อยูกับสภาพแวดลอมเปนสําคัญ
ความสมบู ร ณ ข องระบบนิ เ วศน ท างทะเลที่ ก ล า วมาทํ า ให เ ริ่ ม มี นั ก ท อ งเที่ ย วและ
ผูประกอบการการทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ ปจจุบันที่ดินบางสวนไดขายใหคนนอกเกาะ เมื่อมีการ
ทองเที่ยวเขามาในขณะที่ชุมชนยังไมไดเตรียมการวางแผนเปนอยางดีอาจทําใหเกิดปญหาตามมา
อีกมากมายซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหระบบนิเวศนถูกทําลายโดยรูเทาไมถึงการณ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะที่มีลักษณะโครงสรางพื้นฐานจํากัด ดังเชน เกาะสมุย เกาะพีพี
เกาะพงัน และอื่นๆ จากการศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ
จังหวัดตรัง โดยสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คาดการณวาประมาณป พ.ศ.
2555 เกาะลิบงจะมีนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถของชายหาด2 ที่รองรับได
หากพิจารณามิติทางสังคมการทองเที่ยวมีสวนทําใหวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาใน
พื้นที่ มีแนวโนมทําใหวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงามถูกกลืนไปกับกระแสระบบทุนนิยม แตทั้งนี้
1

www.sarakadee.com สารคดีพิเศษ : บันทึกการสํารวจพะยูนครั้งใหมจากทองฟาสูใตทะเล
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
2

2
ประชากรเกือบทั้งหมดบนเกาะเปนมุสลิมมีศาสนาเปนระบบการดําเนินชีวิต3 สงผลใหกรอบความ
ตองการพัฒนาในดานตางๆ ลวนอยูภายใตขอกําหนดของศาสนา
ในสวนของนโยบายตางๆ ไดใหความสําคัญกับเรื่องพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะลิบง
โดยมีนโยบายการทองเที่ยว ไมวาจะเปน การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ
จังหวัดตรัง ของ ททท. เนื่องดวยวิสัยทัศนของจังหวัดตรัง ในชวงป 2545-2549 ตองการพัฒนาให
จังหวัดตรัง เปนเมืองการทองเที่ยวโดยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ อบต.เกาะลิบง ที่ตองการพัฒนาพื้นที่ของเกาะ
ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ นอกจากนี้เกาะลิบงยังมีแหลงประวัติศาสตรอีก
บางสวนที่ยังไมไดรับการฟนฟูและพัฒนาใหเปนที่รูจักแกคนทั่วไป ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่เริ่ม
เห็นความสําคัญของผลกระทบจากการทองเที่ยว แตยังขาดแผนงานในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางจริงจัง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหาจากการทองเที่ยวขยายวงกวางออกไป
ดวยสภาพปญหา และขอจํากัดตางๆ ของพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการศึกษารูปแบบการ
ทองเที่ยวที่เหมาะสมตอเกาะลิบงอยางจริงจัง โดยจากการศึกษาแนวคิดตลอดจนการจัดการ
ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
พื้นที่เกาะลิบง ทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญในการคงความสมบูรณของระบบนิเวศนหมูเกาะลิบง ให
สอดคลองกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมมุสลิม นอกจากนี้ยังทําใหคนในเกาะลิบงหันมาสนใจ เห็น
คุณคาและมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของตนเองอีกดวย
1.2

คําถามการวิจัย
แนวพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่เกาะลิบงควรมีรูปแบบอยางไรจึงจะสอดคลอง
กับความเปนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร มีระบบนิเวศนอันสมบูรณภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมมุสลิม
1.3

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาพัฒนาการการทองเที่ยว และรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน
2. ศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยว และศักยภาพแหลงทองเที่ยว
3. วิเคราะหขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
4. เสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง
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เสาวนีย และรุจิระอัมพร จิตตหมวด, วัฒนธรรมอิสลาม, ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญผล, 2522), หนา 12 และ
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1.4

ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
ชุมชนในเกาะลิบง จังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมูบาน คือ
หมูที่ 1 บานโคกสะทอน
หมูที่ 4 บานบาตูปูเตะ
หมูที่ 5 บานหลังเขา
หมูที่ 7 บานหาดทรายแกว
1.4.2 ขอบเขตดานการวิจัย
ศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนบนเกาะลิบง โดยวิเคราะห
ความสัมพันธทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาพัฒนาการ
ทองเที่ยวและสภาพปญหาที่เกี่ยวของ รวมถึงวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวและวางกรอบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง
1.5 ขั้นตอนการวิจัย
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงขั้นตอนในการศึกษา
ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ – ขอมูลทั่วไปของ
การทองเที่ยว และเกาะลิบง

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

สรางกรอบแนวคิดในการศึกษา
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยและดําเนินตามขั้นตอน
เก็บขอมูลภาคสนาม
วิเคราะหขอมูล ทุติยภูมิและขอมูลภาคสนาม
เสนอกรอบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาะลิบง
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1.6

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1.การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หมายถึง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการทองเที่ยวที่เนน
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ธรรมชาติ ส ภาพแวดล อ มและระบบนิ เ วศ รวมถึ ง สิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คม
วัฒนธรรมในท องถิ่น โดยกระบวนการเรี ยนรูรวมกัน ของผู เกี่ ยวข อง มุ ง สรางจิตสํานึก ตอ การ
อนุรักษ มีการนํารายไดหรือประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวไปใชในการปกปองรักษาสิง่ สําคัญ
ที่มีคุณคาของทองถิ่นนั้นๆ ตลอดจนการกระจายผลประโยชนที่จะเกิดแกชุมชน เพื่อทําใหความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
2.ขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว หมายถึง ขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยว เปนจํานวนของผูที่สามารถอยูไดในทุกเวลาที่จะทําใหสิ่งแวดลอมถูกทําลายนอยทีส่ ดุ
และนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกไดเพียงพอสําหรับความตองการที่เกิดขึ้น
และตองไมกระทบความจําเปนพื้นฐานและความรูสึกของประชาชนในทองถิ่น
3.ทรัพยากรการทองเที่ยว หมายถึง สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่
สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเดนสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวได
4.นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่ไมมีที่พักอยูในเกาะลิบง เดินทางมายังเกาะลิบงเพียงชั่วคราว
คางคืนและไมคางคืน โดยมิใชเพื่อการประกอบอาชีพ (นักทองเที่ยวและนักทัศนาจร)
5.ประชากรในเกาะลิบง หมายถึง คนที่อาศัยอยูในเกาะลิบง และมีชื่ออยูในสํามะโนครัว
1.7

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ประโยชนทางตรง
-ชุมชนเห็นคุณคาของพื้นที่ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรของทองถิ่นและรวมกัน
อนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตรเพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ในอนาคต
-รูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะเขามามีบทบาทที่สําคัญในการนํารายไดเขาสูชุมชน
โดยอยูภายใตขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และชุมชน
-ผลการศึกษาและขอเสนอแนะสามารถเปนทางเลือกตอการทองเที่ยวในจังหวัดตรัง
หนวยงานหรือผูที่รับผิดชอบเพื่อนําไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ หรือพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกลเคียงกัน
2.ประโยชนทางออม
-กระตุ น ให ค นในชุ ม ชนเห็ น ความสํ า คั ญ ของระบบนิ เ วศน เ กิ ด ความรู สึ ก หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อเปนแหลงทํากิน แหลงเรียนรู
และแหลงทองเที่ยวในชุมชน
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1.8

ขอจํากัดในการวิจัย
การเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยวทั้งนี้ เนื่องจากมีนักทองเที่ยวอยูตามแหลงทองเที่ยวใน
เกาะลิบงนอยมาก นักทองเที่ยวสวนใหญมีกิจกรรมทองเที่ยวนอกเกาะ สวนการอยูที่เกาะลิบงจะ
เปนการพักผอนในที่พัก ดังนั้นในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้จึงเขาพบนักทองเที่ยวตามที่พัก ซึ่ง
สามารถเขาเก็บขอมูลไดเพียงบางแหงเทานั้น
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บทที่ 2
แนวความคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบงจําเปนตองศึกษา รวบรวม
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากเอกสาร งานวิจัยตางๆ เพื่อใชกําหนดกรอบแนวความคิด
ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ที่สามารถนําไปสูการวางแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง โดยแบงการศึกษาแนวความคิดออกเปนประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยว
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยว
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จากความพยายามในการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ และกระแส
ของโลกที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดสงผลตอกระแสการพัฒนาการทองเที่ยวใน
3 ดานสําคัญ1 คือ กระแสความตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ กระแสความตองการ
ของนักทองเที่ยวในการศึกษา เรียนรูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความตองการ
พัฒนาคนโดยการมีสวนรวมของประชาชน สงผลใหเกิดแนวคิดพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่
ปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรักษาระบบนิเวศของธรรรมชาติ
2.1.1 ที่มาของแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอยางไมยั่งยืนที่ผานมา เกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ และสภาพแวดลอมที่ยากจะเยียวยาในหลายพื้นที่บนโลก
จนกอตัวเปนกระแสแนวคิด การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)2 ซึ่งหมายถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในปจจุบัน ซึ่งไม
ทําใหเกิดผลเสียหายตอโอกาสของการพัฒนาของคนรุนหลังโดยใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยาง

1

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองอนุรักษ, แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร: อัลซา,
2544), หนา 1
2
รําไพพรรณ แกวสุริยะ, ม.ป.ป. อางถึงใน สุพัตรา วิชยประเสริฐกุล, “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ
เกาะเกร็ ด จ.นนทบุ รี, ” (ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ชาการวางแผนภาคและเมื อ ง คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545), หนา 27.
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ชาญฉลาด เกิดผลกระทบนอยที่สุด ขณะเดียวกันคุณภาพของสิ่งแวดลอมตองดีขึ้น แมวาจะมี
ประชาชนเพิ่มขึ้นก็ตาม
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบด า นลบต อ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคมจึงเกิดแนวความคิดในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
(Sustainable Tourism Development)3 คือเปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรทั้งมวล ใน
ลักษณะที่สามารถตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็ ส ามารถรั ก ษาความสมบู ร ณ ท างวั ฒ นธรรม กระบวนการที่ จํ า เป น เชิ ง นิ เ วศวิ ท ยาความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุนชีวิต (Life supporting systems)
จากขางตน พัฒนาเปนแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecotourism) ซึ่งเปน
รูปแบบการทองเที่ยวที่มีกรอบโครงสรางเล็กๆ รวมกัน สามารถนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนได 4
2.1.2 นิยามและความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน 5 ได กํ า หนดความหมายของคํ า ว า Eco-Tourism คื อ การ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ 6 หมายถึ ง การท อ งเที่ ย วอย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในแหล ง ธรรมชาติ ที่ มี
เอกลั ก ษณ เ ฉพาะถิ่ น และแหล ง วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระบบนิ เ วศ สิ่ ง แวดล อ มและการ
ทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของ
ทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน
Hector Ceballos Lascurain7 ใหคําจํากัดความของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวา
"เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ โดยไมใหเกิดการ
รบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน

3

Tourism Canada, 1990 อางถึงใน สุพัตรา วิชยประเสริฐกุล, “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของเกาะ
เกร็ด จ.นนทบุรี,” (ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545), หนา 30.
4
Dowing, 1995 อางถึงใน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองอนุรักษ, แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ,
(กรุงเทพมหานคร: อัลซา, 2544), หนา 1
5
ราชบัณฑิตยสถาน.กองศิลปกรรม ในประบรมมหาราชวัง กท. ที่ รถ 0004/45991 29 มิถุนายน 2541
6
การทอ งเที่ ยวเชิ ง อนุ รัก ษ ในวิ ท ยานิ พ นธฉ บั บนี้ มี ความหมายเดี ยวกั บ การท อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เ วศ ตรงกั บคํ าใน
ภาษาอั ง กฤษวา “Ecotourism” เนื่ องจากคําว า การท องเที่ ยวเชิง อนุ รัก ษ สามารถสื่ อ ถึ ง นิ ยาม ความหมาย และรู ปแบบของ
Ecotourism ที่เหมาะสมกับเกาะลิบงไดชัดเจนกวา
7
Hector Ceballos-Lascrain., “The future of Eco-Tourism,” Mexico Journal. 17,1 (1991), 13-14

9
แหลงธรรมชาติเหลานั้น" หรือกลาวใหกระชับก็คือ การเดินทางทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอแหลง
ธรรมชาติซึ่งมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนทองถิ่นดีขึ้น8
Elizabeth Boo9 ชี้วาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนการเอื้อประโยชนตอการ
อนุรักษ เนื่องมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกปองดูแลรักษาพื้นที่ มีการสรางงานใหกับชุมชน
หรือทองถิ่น พรอมทั้งใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และ เสรี เวชบุษกร10 ได
ขยายความวา นอกจากความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติแลว ยังรวมถึงสิ่งแวดลอม
ทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนในทองถิ่น ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มี
อยูในทองถิ่นดวย
จากการศึกษานิยามและความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรุปไดวา การ
ท อ งเที่ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ เ ป น การท อ งเที่ ย วที่ เ น น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ธรรมชาติ ร ะบบนิ เ วศและ
สภาพแวดลอม รวมถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของผูเกี่ยวของ มุงสรางจิตสํานึกตอการอนุรักษ มีการนํารายไดหรือประโยชนที่เกิดขึ้นจากการ
ทองเที่ยวไปใชในการปกปองรักษาสิ่งสําคัญที่มีคุณคาของทองถิ่นนั้นๆ ตลอดจนการกระจาย
ผลประโยชนที่จะเกิดแกชุมชน เพื่อทําใหความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งมา
จากแนวคิดหลักของราชบัณฑิตยสถาน และเพิ่มเติมเรื่องรายไดจากแนวคิดของ Elizabeth Boo
2.1.3 องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในการศึกษาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย11 ไดอธิบายวา การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยูบนพื้นฐานองคประกอบที่วา เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible) ใน
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural-based tourism) มีการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental
management) การใหความรูการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Environmental educationbased tourism) โดยประชาชนในทองถิ่นจะตองมีสวนรวมในการจัดการ (Community based
participation) รวมคิด รวมดําเนินการ รวมกันบํารุง รักษา และไดรับผลประโยชนรวมกัน เพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8

Western, D, Defining Eco-Tourism.pp. 7-11 in Linberg,K. and D.E. , eds. Eco-Tourism: A Guide for Planner
& Managers., (The Eco-Tourism Society: North Bennigton, 1993)
9
Boo, Elizabeth, Eco-Tourism: The Potentials and Pitsfall. Vol 1 and 2. World Wildlife Fund Washington, D.C.
(1991) 72 pp + 165 pp.
10
เสรี เวชบุษกร (2538) จาก www.dnp.go.th (โดย สฤษฏ แสงอรัญ สวนนันทนาการและสื่อความหมาย สํานักงาน
อุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
11
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองอนุรักษ, แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร: อัลซา,
2544), หนา 1
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โดยองคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศมี 4 องคประกอบ คือ
1.องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งนี้รวมถึง
แหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น
องคประกอบดานพื้นที่จึงเปนการทองเที่ยวที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature-base tourism)
2.องค ป ระกอบด า นการจั ด การเป น การท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible travel) โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน
ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และ
ควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขตจึงเปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางยั่งยืน
(Sustainably manage tourism)
3.องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการเปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู (Learning process) โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของ
แหลงทองเที่ยวเปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและ
ปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถิ่น และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการ
ทองเที่ยวสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental education-based tourism)
4. องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวม
ของชุมชนและประชาชนทองถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่
มี ส ว นร ว มในการคิ ด วางแผน ปฏิ บั ติ ต ามแผน ได รั บ ประโยชน ติ ด ตามตรวจสอบ ตลอดจน
บํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยว อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถิ่น ทั้งการกระจายรายได การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเที่ยว
และในที่สุดแลวทองถิ่นที่มีสวนรวมในการควบคุมพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพทองถิ่นใน
ที่นี้เริ่มจากในระดับรากหญา (Grass root) จนถึงการปกครองสวนทองถิ่น และอาจรวมไปถึงการมี
ส ว นร ว มของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง จึ ง เป น การท อ งเที่ ย วอย า งมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน (Community
participation-based tourism)
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แผนภูมิที่ 2.1 แสดงองคประกอบของการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ

ดานพืน้ ที่

ทรัพยากรที่เกีย่ วเนื่องกับ
ระบบนิเวศน

et

ดานกิจกรรม

รูปแบบและกิจกรรม
ทองเที่ยวเปน
สิ่งแวดลอมศึกษา

จัดการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืน

et
ET
ET

ET

ET

ET

et

ดานการจัดการ

et
ชุมชนทองถิน่ มีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวในทองถิน่

ดานการมีสวนรวม

- ET , ET , et แสดงถึงความเขมขนของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- ดัดแปลงมาจาก Ralf Buckley 1994
ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, การดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบายการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ, 2542 : 2-45

จากแผนภูมิที่ 2.1 หากการทองเที่ยวใดมีองคประกอบที่สมบูรณตามลักษณะ
ดังกลาว จัดไดวาเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ ถาขาดหรือปราศจากขอใดขอหนึ่งไปความ
สมบูรณจะลดนอยลง หรืออาจกลายเปนการทองเที่ยวรูปแบบอื่นไป
2.1.4 กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จําเปนตองใหความสําคัญตอกิจกรรมการทองเที่ยวเปน
อยางมาก เพราะกิจกรรมตางๆ นั้น จะเปนสื่อกลางนําการทองเที่ยวไปสูเปาหมายได กิจกรรมที่
เหมาะจึงควรเปนกิจกรรมที่เนนการศึกษาหาความรูในระบบนิเวศและวัฒนธรรมทองถิ่น ควบคูไป
กับการไดรับความเพลิดเพลิน ทั้งนี้ตองเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบนอยที่สุดหรือเปนผลกระทบที่
สามารถปองกันหรือแกไขได โดยแบงกิจกรรมการทองเที่ยวเปนดังนี้ 12

12

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร ศูนยวิจัยปาไม, คูมือพัฒนาและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลง
ทองเที่ยวแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ไมระบุป), หนา 29-30
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1.กิจกรรมเชิงนิเวศในแหลงธรรมชาติ ไดแก เดินปา ศึกษาธรรมชาติ สองสัตว/ดู
นก ที่ยวถ้ํา/น้ําตก พายเรือแคนู พายเรือคะยัก เรือใบ กระดานโตลม ดําน้ําดูปะการัง-น้ําตื้น น้ําลึก
ตั้งแคมป ลองไพร ขี่มา นั่งชาง
2.กิจกรรมกึ่งนิเวศ ไดแก ถายรูป บันทึกภาพ/เสียง ศึกษาทองฟา ขี่จักรยาน
ทองเที่ยว (เสือภูเขา) ปน/ไตเขา และตกปลา เปนตน
3.กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ไดแก ชมความงาม ความเกาแก
ลักษณะเฉพาะตัว ของแหลงประวัติศาสตร ศึกษาเรียนรู ประวัติ ความเปนมาของแหลงโบราณคดี
และประวัติศาสตร ศึกษาชื่นชมงานศิลปกรรม และวัฒนธรรม รวมกิจกรรม เรียนรูพฤติกรรมของ
ผูคน การศึกษาเรียนรูการผลิตของที่ระลึก และสินคาพื้นเมือง
4.กิจกรรมที่ไมเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ควรพิจารณาเพื่อพัฒนาการจัดการ
ใหมีโอกาสเสริมแนวความคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศได เชน ลองเรือชมธรรมชาติ ชมทิวทัศน
พักผอนปคนิค เลนน้ํา วายน้ํา อาบแดด นมัสการ กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธตามความเชื่อ หรือแสวง
บุญ ถายภาพ ชมหรือรวมเลนกีฬา ประชุมสัมมนา บันเทิง เปนตน
กิจกรรมตางๆ เหลานี้มีลักษณะเฉพาะเหมาะกับบางพื้นที่และนักทองเที่ยวบาง
กลุม ซึ่งมีวัตถุประสงคที่ตางกัน มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือเครื่องมือที่ตางกัน
รวมทั้งแตละกิจกรรมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับที่ตางกันดวย ดังนั้น ในการกําหนด
กิจกรรมการทองเที่ยว จึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมตอพื้นที่อยางรอบคอบ พิจารณาถึงขอจํากัด
ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวและสอดคลองกับหลักการของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปนสําคัญ
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยว
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
Eco-Tourism International13 กลาววา การจัดการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของการ
ควบคุมผลกระทบจากการทองเที่ยว รวมไปถึงการวางแผนการใชที่ดิน การแบงในการจัดกิจกรรม
ตางๆ และรูปแบบของการพัฒนาและกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับการทองเที่ยวโดยจะตองรวมมือ
กับผูเกี่ยวของทุกฝาย หลักการที่เชื่อวาจะทําใหประสบความสําเร็จ คือ การสงวนรักษาระบบนิเวศ
ทั้งระบบ ไมเฉพาะเจาะจงชนิดใดชนิดหนึ่ง การทําใหเกิดความยั่งยืนในเศรษฐกิจชุมชน และมีการ
วางแผน การเงิน การจัดการ และการตลาดที่สอดคลองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย14 ไดอธิบายการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วาเปนการประสานการจัดการดานตางๆ 6 ดาน ไดแก
1.การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม คือ สนับสนุนในการ
วางแผนจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ตามขีดความสามารถที่รองรับได โดยมี
การกําหนดเขตพื้นที่ในการทํากิจกรรมตางๆ พัฒนากลุมโครงขายทองเที่ยว และควบคุมปริมาณ
นักทองเที่ยว
2.การศึกษาและสรางจิตสํานึก คือ มีการใหการศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศและการอนุรักษสงแวดลอมในระบบโรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และมีการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาสื่อความกับนักทองเที่ยวดวย
3.การมีสวนรวมของประชาชนและผูเกี่ยวของ คือ สนับสนุนการตั้งเครือขาย
ความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทุกระดับและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนตัดสินใจ
4.การส ง เสริ ม ตลาดและการนํ า เที่ ย ว คื อ ส ง เสริ ม การตลาดในทิ ศ ทางที่
เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรและขีดความสามรถในการรองรับที่มีอยูโดยละวนการสงเสริมใน
พื้นที่ที่ยังไมมีความพรอม
5. การจัดการโครงสรางพื้นฐานและบริการการทองเที่ยว คือ การจัดบริการของ
รัฐในพื้นที่ที่จําเปนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่
6.การสงเสริมการลงทุน คือ สนับสนุนการลงทุนของชุมชนทองถิ่นในรูปแบบ
ตางๆ
โดย ศรีพร สมบุญธรรม15 กลาวถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ไวดังนี้
1.กําหนดเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
2.ควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว ใชตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
3.จั ด เตรี ย มข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ในแง ก ารอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรและการปฏิบัติตัว
4.พัฒนาที่ทองเที่ยวใกลเคียงเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก
14
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5.นํากฎหมายมาบังคับใชอยางจริงจัง
6.ควบคุ ม สิ่ ง ต า งๆในบริ เ วณแหล ง ท อ งเที่ ย วให มี ค วามกลมกลื น กั บ สภาพ
แวดลอม รวมทั้งควบคุมระบบกําจัดขยะและน้ําเสียจากสิ่งกอสรางตางๆ
จากการศึ ก ษาแนวความคิด การจั ดการท องเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ ล ว นสะท อนถึ ง
เปาหมายของการรักษาสภาพแวดลอมที่ชัดเจน โดยมีแนวทางหลัก คือการพัฒนาการทองเที่ยวให
อยูภายใตขีดความสามารถที่รองรับไดของพื้นที่ เนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและผูเกี่ยวของ
และการใหความสําคัญเรื่องการตลาด การใชที่ดิน กิจกรรม การบริการ การสรางจิตสํานึก การจัด
โครงสรางพื้นฐาน และการสงเสริมการลงทุน โดยจะเปนกลไกสําคัญในการเขาไปควบคุมการ
พัฒนาในพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสมและยั่งยืนตอไป
2.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วในพื้น ที่ มี ทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ
หลั ก การของการท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ จึ ง ต อ งมี ก ารศึก ษาแนวความคิ ดเกี่ ย วกับ การประเมิ น
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย (ททท.) 16 ได จํ า แนกทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย ว
ออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก 1.ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ไดแก ภูเขาทะเล
น้ําตก อุทยานแหงชาติ เปนตน 2.ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรโบราณวัตถุสถาน
และศาสนา ไดแก วัด ชุมชนโบราณ อุทยานประวัติศาสตร เปนตน 3.ทรัพยากรการทองเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ไดแก ศูนยวัฒนธรรม งานเทศกาลตางๆ เปนตน
โดยมีเกณฑการประเมิน แบงเปน 2 สวน คือ
1.คุณคา, ความประทับใจของแหลงทองเที่ยว หมายถึง สิ่งที่มีอยูในตัวเองของ
แหลงทองเที่ยวแตละแหง ยากที่จะสรางเสริมหรือปรุงแตงเพิ่มได หากเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ พิจารณาจาก ชายหาด ความสวยงามของธรรมชาติ เปนตน หากเปนแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร พิจารณาจาก ระดับคุณคาทองถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
เปนตน ทั้งนี้พจิ ารณาถึงแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
2.ความพรอมทางการทองเที่ยว หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ที่
มนุษยสรางขึ้น เชน ถนน ปายบอกทาง หองน้ํา เปนตน ความพรอมดานการทองเที่ยวนีจ้ ะเปนสิง่ ที่
ชวยในการตัดสินใจของนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่นั้น ความพรอมนี้บางครั้งมีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจของนักทองเที่ยวมากกวาตัวคุณคา เชน นักทองเที่ยวอาจเลือกไปยังพื้นที่ที่สามารถ
เขาถึงไดสะดวกแมจะมีคุณคาไมสูงนัก
ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวความคิดจําแนกทรัพยากรการทองเที่ยวของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย มาพิจารณาในพื้นที่ พบวา เกาะลิบงมีทรัพยากรการทองเที่ยวทั้ง 3 ประเภท
สามารถนําไปประเมินศักยภาพ เพื่อระบุคุณคาและความพรอมของแหลงทองเที่ยว ใชเปนขอมูล
สําหรับวิเคราะหวางแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหเหมาะสม ปองกันการเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตอไป
2.2.3 ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว
WHO, UNEP17 กลาวถึง ขีดความสามารถในการรองรับหรือสมรรถนะในการ
รองรับการพัฒนาการทองเที่ยว (Carrying Capacity for Tourism Development) ไววา “ขีด
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว เปนจํานวนของผูที่สามารถอยูไดในทุกเวลาที่จะทําให
สิ่งแวดลอมถูกทําลายนอยที่สุด และนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกไดเพียงพอ
สําหรับความตองการที่เกิดขึ้นและตองไมกระทบความจําเปนพื้นฐานและความรูสึกของประชาชน
ในทอ งถิ่น ” ทั้ง นี้จะพิ จ ารณาความพึงพอใจของนั กทอ งเที่ยวและความสามารถในการทนตอ
ผลกระทบของระบบนิเวศเปนหลัก
การแบงประเภทของขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยว มีอยู
หลายแนวความคิด Shelby and Heberlein (1986) 18 จําแนกประเภทของขีดความสามารถ
ในการรองรับดานนันทนาการไวเปน 4 ประเภท คือ ขีดความสามารถดานนิเวศ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานกายภาพ และดานสังคม สวน Wolters (1991) 19 ไดจําแนกองคประกอบ
ของขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยวสําหรับแหลงทองเที่ยวเปน 4 ดาน ไดแก
ดานชีว-กายภาพ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานสังคมจิตวิทยา และดานการจัดการ และแนวคิด
ของ วรรณศิลป พีรพันธุ20 แบงประเภทของขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาไว 3
ประเภท คือ ทางกายภาพ ทางการรับรูหรือเชิงจิตวิทยา และระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม จาก
การศึกษาสรุปประเภทของขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยว เพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพพื้นของเกาะลิบง เปน 3 ดานหลัก คือ
17
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อางถึงใน ดรรชนี เอมพันธ, “ขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ,” เอกสารประกอบการสอน คณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (2547), หนา 10-12
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เรื่องเดียวกัน, /หนา 10-12
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วรรณศิลป พีรพันธุ, “การทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอม: ผลกระทบและแนวทางพัฒนา,” ใน วารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ฉบับพิเศษครบรอบ 60 ป พฤษภาคม, (2536), หนา 44-47
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1.ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม (Ecological of
Environmental Carrying Capacity) หมายถึง ความสามารถของแหลงทองเที่ยวในการรองรับ
นักทองเที่ยว โดยไมทําลายความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งมีปจจัยบงชี้ (parameter) ถึงปญหาเรื่อง
นี้ไดหลายปจจัยและหลายกรณี ปจจัยที่ใชบงชี้อาจคาบเกี่ยวกับปจจัยรองรับดานกายภาพ เชน
ปญหาเรื่องน้ําเสีย ปญหาขยะ
2.ขีดความสามารถในการรองรับทางกายภาพ (Physical Carrying capacity)
หมายถึง ความสามารถของแหลงทองเที่ยวในการรองรับจํานวนนักทองเที่ยวพิจารณาไดจากตัว
แปรทางกายภาพหลายตัว เชน ถนน พื้นที่ชายหาด ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ จํานวนนักทองเที่ยว
สูงสุดที่แหลงทองเที่ยวสามารถรองรับไดในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยพิจารณาจากขนาดของ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพซึ่งเปนตัวกําหนดขอบเขตในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว มี
ความหมายใกลเคียงกับขีดความสามารถในการรองรับดานการจัดการของ Wolters (1991)
3.ขีดความสามารถในการรองรับทางสังคม (Social Carrying Capacity)
ซึ่งหมายรวมถึงทั้งทางจิตวิทยาและทางวัฒนธรรม หมายถึง ระดับของความแออัดคับคั่งของ
ผู ค น อาคารและภู มิ ทั ศ น ที่ นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถรั บ ได โดยแหล ง ท อ งเที่ ย วยั ง ไม สู ญ เสี ย
เอกลักษณ และแรงดึงดูด นอกเหนือจากจํานวนคนที่พบเห็น ยังเกี่ยวพันกับประเภทหรือ
ลักษณะพฤติกรรมของผูคนที่ไดพบเห็น และบริเวณที่พบปะผูคนกลุมอื่นๆ อีกดวย (Shelby
and Heberlein, 1986) และนักทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนในทองถิ่นจนยอมรับไมได
ดรรชนี เอมพั น ธ 21 อธิ บ ายว า ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากกิจกรรมทองเที่ยวและการพัฒนาดานการทองเที่ยว เปนองคความรู
พื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ระดับของผลกระทบสูงสุดที่เกิดขึ้นไดโดยไมทําใหพื้นที่เสื่อมโทรมลงไป นอกจาก
ระดั บ ของความคงทนและความเปราะบางของสิ่ ง แวดล อ มแล ว
การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดลอมและลักษณะทางสังคมจิตวิทยา เชน ความแออัด ที่มีผลตอคุณภาพของ
ประสบการณนันทนาการของนักทองเที่ยว ซึ่งมีความสําคัญอยางมากเชนกัน
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ดรรชนี เอมพันธ, “ขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ,” เอกสารประกอบการสอน คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (2547), หนา 3-4
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แผนภูมิที่ 2.2 แสดงความสัมพันธของแนวคิดขีดความสามารถในการรองรับได
ในการจัดการแหลงทองเที่ยว
Wolters

Wager

ขีดความสามารถในการรองรับ
ดานสิ่งแวดลอม

คุณภาพของสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรการทองเที่ยว
ขีดความสามารถในการรองรับ
ดานการจัดการ

คุณภาพของประสบการณ
นันทนาการ/ทองเที่ยว
ขีดความสามารถในการรองรับ
ดานสังคม
ที่มา : ดรรชนี เอมพันธ, “ขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ,” เอกสารประกอบการสอน
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, (2547), หนา 5

จากแผนภูมิที่ 2.2 ขีดความสามารถในการรองรับดานนันทนาการในการ
จัดการเพื่อรักษาคุณภาพของทรัพยากรการทองเที่ยว/นันทนาการ และประสบการณ
นันทนาการของนักทองเที่ยว กับขีดความสามารถดานตางๆ นั้น มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ตัวอยางเชน จํานวนนักทองเที่ยวที่ระบบนิเวศสามารถรองรับไดนั้นสงผลตอประสบการณและ
ความประทับใจที่นักทองเที่ยวจะไดรับ หรือขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวดาน
การจัดการอาจสงผลตอขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวทั้งดานนิเวศและดาน
สังคม เชน การจัดทําพื้นผิวทางเดินถาวรสามารถลดผลกระทบตอการพังทลายของดินได ซึ่งมี
ผลใหระบบนิเวศสามารถรับนักทองเที่ยวไดมากขึ้น แตอาจมีผลทําใหเกิดความแออัดและ
สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวเกินขีดความสามารถดานสังคมได เปนตน
ดังนั้น การจัดการแหลงทองเที่ยวซึ่งใชแนวคิดของขีดความสามารถในการ
รองรับได จึงจําเปนตองพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับไดในแตละดานไปพรอมกัน
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โดยขีดความสามารถดานใดที่มีคาต่ําสุด เปนตัวกําหนดระดับขีดความสามารถรวมของแหลง
ทองเที่ยวนั้นๆ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย22 กลาวถึงเกณฑการวัด
ขี ด ความสามารถในการรองรั บ นั้ น มี อ ยู 2 กลุ ม คื อ กลุ ม ที่ วั ด ค า ได ท างสถิ ติ (Measurable
Statistically) เชน ที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก หรือผลกําไรทางเศรษฐกิจ สวนอีกกลุม คือ กลุมที่
วัดคาแนนอนไมได (Invisible Measurable Statistic) เชน ผลกระทบตอพืชและสัตวในระบบนิเวศ
ผลกระทบตอประเพณีวัฒนธรรม ผลทางจิตวิทยาตอนักทองเที่ยวและตอชุมชน เปนตน
สุน ทรี เสริ ญสุข สัม ฤทธิ์ 23 กลา ววา ถึ ง แม ห ลัก เกณฑ ใ นการนํ า ความคิดเรื่อ ง
สมรรถนะในการรองรับมาใชจริงนั้นจะประสบปญหาดานความเฉพาะตัวของเกณฑการวัด และ
ความเฉพาะตัวของแตละพื้นที่ นอกจากนี้ยังอาจประสบปญหาในดานมิติของเวลา ซึ่งจะทําให
ผลลัพธที่ไดมีความแตกตางกัน แตการศึกษาสมรรถนะในการรองรับก็ยังเปนสิ่งจําเปน เพราะ
อยางนอยก็ชวยใหเห็นถึงขอบเขตและปญหาที่เกิดขึ้น เปนประโยชนในการวางแผนควบคุม
คุณภาพของสิ่งแวดลอม
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร24 เสนอกลวิธีในการควบคุม
พัฒนาการทองเที่ยวภายใตขีดความสามารถในการรองรับ 4 กลวิธี ดังนี้
1.การควบคุมอัตราการเติบโต (Control Growth Rate) เปนมาตรการที่จะรักษา
ระดับการขยายตัวของปริมาณนักทองเที่ยวตลอดจนการบริการใหมีอัตราเพิ่มชาลง มาตรการที่ใช
ในการพิจารณาไดหลายทางเชน การคุมการ Promotion ควบคุมการเติบโตของการบริการ เสริม
โครงขายการทองเที่ยวใหกระจายไปแหลงทองเที่ยวอื่น
2.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค (Chang on Consumption Patter) เปน
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคให เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากรและขนาดการบริ ก าร การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจมีผลทั้งในดานปริมาณ ขนาดการบริโภค และรูปแบบ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง การควบคุ ม หรื อจํ า กั ด ไม ใ ห มี ค วามต อ งการการบริ โ ภคเปลี่ ย นไปสู สิ่ ง ใหม ๆ ที่ ต อ งทํ า ลาย
ทรัพยากรมากขึ้นเปนตน
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, รายงานฉบับสุดทาย สวนที่ 1 รายงายหลักการศึกษาเพื่อ
กําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (จตุจักร กรุงเทพ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2541), หนา 3-96 - 3-99
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สุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์, “แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง,” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 254) หนา 16
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สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
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3.การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทุน (Chang in Investment Patter) เปนการ
กําหนดขอบเขตและขนาดการลงทุนในธุรกิจบริการหรือโครงสรางพื้นฐานใหมีอยางจํากัด เชน การ
ควบคุมขนาดสถานบริการ ขนาดอาคาร รูปแบบอาคาร และระดับชั้นของการใหบริการ
4.การควบคุมมลพิษและอนุรักษสมดุลทางนิเวศวิทยา (Pollution Control and
Ecological & Preservation Management ) เปนมาตรการลดผลกระทบและรักษาสภาพ
ทรัพยากรโดยตรง ซึ่งผลของการลดผลกระทบจากมลพิษและจากการสงวนหรืออนุรักษทรัพยากร
บางประเภท จะทําใหเกิดการรักษาระดับขีดความสามารถในการรองรับไดเหมาะสมยาวนานที่สดุ
แนวคิ ด ขี ด ความสามารถในการรองรั บ การท อ งเที่ ย วข า งต น พบว า การคํ า นวณขี ด
ความสามารถในการรองรับเปนตัวเลขทําไดยากและสามารถอธิบายไดเพียงบางปจจัยเทานั้น
ทั้งนี้ผูศึกษาคิดวาการประเมินขีดความสามารถในการรองรับออกมาเปนตัวเลขนั้นยังไมครอบคลุม
พฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย ว เช น จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วอยู ใ นระดั บ ที่ พื้ น ที่ ส ามารถรองรั บ ได
นักทองเที่ยวเหลานั้นมีพฤติกรรมไมเหมาะสม จะทําใหพื้นที่เกิดความเสียหายได ดังนั้นในเรื่องขีด
ความสามารถในการรองรั บ ทางการท อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ใ นภาพรวมทางระบบนิ เ วศและทาง
กายภาพจึงควรออกมาในลักษณะของสิ่งที่ตองรักษาในพื้นที่ และสิ่งที่มีจํานวนจํากัด สวนทาง
สังคมออกมาในลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ชุมชนไมตองการใหมี และอยู
บนฐานแนวคิดสังคมวัฒนธรรมมุสลิม
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยว
การมีสวนรวมของชุมชนและผูเกี่ยวของ เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2.3.1 ผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
Travis 25 กลาววา การพัฒนาการทองเที่ยวยอมมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลาย
ฝาย ไมวาขาราชการ เจาหนาที่ทองถิ่น หรือประชาชนในแหลงทองเที่ยวนั้น ตลอดจนทรัพยากร
พื้นฐานในทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับการทองเที่ยว โดยการมีสวนรวมของประชากรในทองถิ่นถือ
ไดวาเปนพื้นฐานของกระบวนการวางแผนการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม
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Travis A.S. “Managing The Enviroment and Cultural Impacts of Tourism and Leisure Development,”
Tourism Management. (1980) p. 256-262
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ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน26 กลาวถึง กลุมบุคคลที่มีบทบาทตอการอนุรักษทรัพยากร
การทองเที่ยวที่สําคัญ มีอยู 4 กลุมใหญ ไดแก
1.มัคคุเทศก เปนผูที่อยูใกลชิดกับนักทองเที่ยว และมีอิทธิพลกับนักทองเที่ยว
มาก จึงมีบทบาทสําคัญในการชวยอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
2.เจาของทองที่ หมายรวมถึงกลุมคน 2 กลุม ซึ่งมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับ
ทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งดานดีและดานลบ คือ รัฐบาล ผูมีหนาที่โดยตรงในการจัดระบบการใช
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหเปนระเบียบเรียบรอย และคนในทองถิ่นผูอยูใกลชิดสัมผัสโดยตรงกับ
นักทองเที่ยว
3.นักลงทุนหรือผูประกอบการ การจะเขาไปลงทุนในพื้นที่ใด ตองคํานึงถึงการ
ลงทุนที่ไมสงผลเสียตอพื้นที่ เพราะเมื่อสภาพแวดลอมเสียความสมดุล นักทองเที่ยวก็เปลี่ยน
สถานที่ไป
4.นักทองเที่ยวในฐานะนักทองเที่ยวจําเปนตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมระหวาง
การเดินทางตามเงื่อนไขและกติกาของแหลงทองเที่ยว
พจนา สวนศรี27 อธิบายวา การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนหลายสวน
จึงจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจวาเกี่ยวของกับใคร อะไรบางที่เกี่ยวของ และเกี่ยวของ
อยางไร เพื่อจะไดสรางความรวมมือที่เหมาะสม โดยแบงกลุมคนและองคกรที่เกี่ยวของเปน 3
ระดับ คือ
-ระดับชุมชน ประกอบดวย 1.กลุมจัดการทองเที่ยวในระดับชุมช 2.กลุมรานคา
และรานขายของที่ระลึก 3.กลุมยานพาหนะในทองถิ่น 4.องคกรสําคัญๆ ในชุมชน เชน โรงเรียน วัด
สถานีอนามัย 5.องคกรบริหารสวนตําบล(อบต.) 6.รีสอรทในพื้นที่ 7.อุทยานแหงชาติ 8.องคกร
พัฒนาเอกชน 9.เจาหนาที่ของรัฐที่ทํางานในพื้นที่
-ระดับอําเภอ/จังหวัด ประกอบดวย 1.กลุมเครือขายทองเที่ยวโดยชุมชน
2.สํานักงานจังหวัด 3.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)ระดับจังหวัดหรือภาค 4.ผูประกอบ
ธุรกิจทองเที่ยว 5.มัคคุเทศกทองถิ่นและกลุมเรือ/รถใหเชา 6.สื่อมวลชนทองถิ่น
-ระดั บ ชาติ ประกอบด ว ย 1.เครื อ ข า ยท อ งเที่ ย ว 2.ททท. 3.ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวขนาดใหญ 4.สื่อมวลชน 5.นักทองเที่ยว 6.สถาบันวิจัย 7.สถาบันการศึกษา
โดยกลุมตางๆ จะมีลักษณะหรือบทบาทของการมีสวนรวมที่แตกตางกันออกไป
เชนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนชุมชนจะเปนผูกําหนดทิศทางและการตัดสินใจ ผูประกอบการ
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ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน, “การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว,” (2537), หนา 225-227
พจนา สวนศรี, คูมือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน, 1 (ลาดพราว ซ.18: โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ,
2546), หนา 104-110
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เขารวมโดยการใชบริการทองถิ่น ใหคําปรึกษาดานการตลาด พฤติกรรมนักทองเที่ยว ใหความ
เคารพในกติกาและธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน และอธิบายใหนักทองเที่ยวปฏิบัติตัวที่เหมาะสม,
องคกรพัฒนาเอกชนเขามากระตุนใหเกิดความรวมมือของภาคีที่เกี่ยวของ เปนผูจัดเวทีแลกเปลีย่ น
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และเปนผูประสานเชิงนโยบายกับภาครัฐ เปนตน
จากศึกษาแนวคิดขางตน พบวา กลุมผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมี
หลายฝาย โดยแนวคิดของชยาภรณ ชื่นรุงโรจน ใชวิธีแบงกลุมคนตามบทบาทตอการอนุรักษ
ทรั พ ยากร ซึ่ ง ถื อ วาสอดคลอ งกับ การนํา ไปแบ ง กลุม ผูเ กี่ย วของในพื้ น ที่เ กาะลิบง และเพื่อ ให
ละเอียดยิ่งขึ้นจึงพิจารณาควบคูกับ แนวคิดของพจนา สวนศรี ในการแบงระดับแบงกลุมคนและ
องคกรที่เกี่ยวของ
2.3.2 การมีสวนรวมกับการพัฒนา
สุรีพร พงษพานิช28 กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว จะกอใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได จะตองครบองคประกอบ 5 ประการ คือ 1.
รวมกันวางแผน 2.รวมกันปฏิบัติตามแผน 3.รวมกันใชประโยชน 4.รวมกันติดตามประเมินผล และ
5.รวมกันบํารุงรักษา
Arnstein 29 แบงลําดับขั้นของการมีสวนรวม ออกเปน 3 ลําดับ คือ ขั้นพื้นฐานเปนเพียงใหความรูแกประชาชนเทานั้น ขั้นกลาง-กลุมคนจะมีสวนรวมมากขึ้นในการใหขอมูลและ
คําปรึกษา ขั้นสุดทาย-เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนมีอาํ นาจในการตัดสินใจและดําเนินการ และ
สามารถแบงเปน 8 ระดับยอย ดังแผนภูมิที่ 2.3
จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม สรุปไดวา การพัฒนาการทองเที่ยวจะเกิดความ
ยั่งยืนไดนั้น ตองการความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่หลากหลายกลุม และเขา
มามีสวนรวมถึงระดับรวมตัดสินใจ ดังนั้น ในการวางแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวจึงตองสรางให
เกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของตั้งแตเริ่มตน โดยการประสานลําดับขั้นของการมีสวนรวม
เขากับกระบวนการวางแผน และจําเปนตองมีการจําแนกผูมีสวนเกี่ยวของออกเปนกลุมและระดับ
ใหชัดเจนตามบทบาทที่แตกตางกัน
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สุรีพร พงษพานิช Eco-Tourism Network. Newsletter ม.ค. 2544 (2544: 4-6)
Arnstein (1995) อางถึงใน สุวัฒนา ธาดานิติ, ใน เอกสารบทความวิชาการประกอบการสัมมนา การประชุมวิชาการ
สาขาการออกแบบลวางผังชุมชนเมืองและผังเมือง. (กรุงเทพมหานคร: 2543)
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แผนภูมิที่ 2.3 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชน
8

ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจ
(Citizen Contron)

7

ตัวแทนเขารวมตัดสินใจ
(Delegated Power)

6

เขารวมเปนที่ปรึกษา/เจรจาตอรอง
(Partnership)

5

รวมแสดงความคิดเห็น
(Placation)

4

รวมใหคําปรึกษา
(Consultation)

3

รวมรูขอมูล
(Informing)

2

เขารวมแตไมมีผลตอการตัดสินใจ
แตเปนการลดแรงกดดัน
(Therapy)

1

มีสวนรวมในการตัดสินใจ

มีสวนรวมบางสวน

ไมมีสวนรวม

รัฐเขาควบคุมแรงกดดัน
(Manipulation)

2.3.3 ชุมชนมุสลิมกับการทองเที่ยว
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ เ กาะลิ บ ง เป น ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ซึ่ ง มี เ อกลั ก ษณ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเปนอยูในการดําเนินชีวิตเกี่ยวของกับหลักการ ขอปฏิบัติในศาสนา
อยางใกลชิด ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม จึงตองศึกษาทําความเขาใจ
โครงสรางของศาสนาอิสลาม วันสําคัญทางศาสนาอิสลาม การแตงกาย การบริโภคอาหาร ขอหาม
ตางๆ รวมถึงนิติบัญญัติกับการบริหารกิจการของศาสนาอิสลาม
เสาวนีย และ รุจิระอัมพร 30 กลาววา ศาสนาอิสลาม จัดอยูในประเภท
เอกเทวนิยม (Mono-Theism) เปนศาสนาที่นับถือพระเจาองคเดียว คือ อัลลอฮ ซึ่งในความเปน
จริงอิสลามเปนมากกวาศาสนา แตเปนระบอบการดําเนินชีวิต (Way of Life) ของมนุษยตั้งแตเกิด
จนตาย ทั้งนี้เพราะศาสนาอิสลามครอบคลุมจึงไปถึงระบอบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ฯลฯ โดยวัฒนธรรมอิสลามมีที่มาจากพระมหาคัมภีรอัล-กุรอาน และซุนนะหของทาน
ศาสดามุฮัมหมัด (ศ็อลฯ) วัฒนธรรมอิสลามจึงมีลักษณะที่ไมคอยเปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังเชน
วัฒนธรรมอื่นๆ อยางเชน ในงานการศึกษาทัศนคติของชุมชนทองถิ่น ในเกาะมุก จังหวัดตรังของ
30
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มณฑล จันทรแจมใส 31 ซึ่งเปนชุมชนมุสลิม ที่มีตอกิจกรรมทางการทองเที่ยว พบวา การแตงกาย
จะมีความสัมพันธกับสถานที่ดวยเสมอ ครึ่งหนึ่งของประชากรเห็นวา ใหนักทองเที่ยวแตงกายตาม
ความพอใจในบริเวณชายหาดแหลงทองเที่ยว และใหแตงกายสุภาพเรียบรอยในยานพักอาศัยของ
ชุมชนทองถิ่น สวนกิจกรรมกีฬาใหมีไดทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ํา การสัญจรสวนใหญใหมี
เฉพาะที่ไมใชเครื่องยนต กิจกรรมบันเทิงและการแสดงสวนใหญใหมีการแสดงพื้นบานและสากลที่
ไมเนนกามารมณ บริโภคอาหารที่ไมมีแอลกอฮอล และไมตองการใหมีกิจกรรมการพนัน ในสวน
กิจกรรมการมีสวนรวมกับนักทองเที่ยว อนุญาตใหนักทองเที่ยวรวมประกอบกิจกรรมฮารีรายอได
สวนพิธีละหมาดและพิธีสุหนัตใหรวมชมเทานั้น
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ ไดศึกษางานวิจัยตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการศึกษา
แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่ชุมชนเกาะสิบง
2.4.1 การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะ
จังหวัดตรัง32
สํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ
การทองเที่ยวภายในทะเลตรัง รวมถึงเกาะลิบง และทําการประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
ทางการทองเที่ยวในดานตางๆ โดยจากการสํารวจและสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับสภาพปญหาที่ประสบและความคิดเห็นที่มีตอผลกระทบของการทองเที่ยว พบวา รอยละ
42.11 คิดวาจากการเดินทางและการคมนาคมขนสงไมสะดวก รองลงมา คิดวา เรือประมงอวน
ลากรุกล้ําเขตชายฝง 3 กิโลเมตร สงผลใหสัตวน้ําลดลง และทําลายสภาพแวดลอมประกอบกับ
ปญหาสังคมอื่นๆ เชน ขยะ ยาเสพติด พฤติกรรมเยาวชน โดยผูที่เห็นดวยกับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวและเชื่อวาการทองเที่ยวมีผลดี ทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม มีเงินหมุนเวียนและเกิดการ
จับจายใชสอยขึ้นในหมูบานและในเกาะเพิ่มขึ้น ทั้งยังเชื่อวาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะทําให
ทางราชการใหความสนใจและพัฒนาความเจริญในดานตางๆ เชน ที่ดินและไมยางมีราคาสูงขึ้น
เด็กและเยาวชนมีโอกาสฝกภาษาและกลาแสดงออกมากขึ้น สวนประเด็นปญหาที่ผูนําเยาวชน
เปนหวงคือ การเปลี่ยนแปลงอาจจะนําปญหาตางๆ มาสูชุมชนมากขึ้น เชน ปญหายาเสพติดที่
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ตรัง,” (ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2541) หนา II
32
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
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กําลังเริ่มแพรระบาดในหมูวัยรุนพฤติกรรมบริโภคนิยมเอาอยางสังคมเมืองและความฟุมเฟอย การ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะสงผลกระทบตอขนบธรรมเนียมของชุมชน ตลอดจนปญหาที่จะมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน ขยะ นอกจากนี้การที่ราคาที่ดินสูงขึ้นก็จะทําใหประชาชนบนเกาะขายที่ดินไป
งา ยขึ้น ป จจุบัน ที่ดิน ติ ดชายหาดที่มีเ จาของกวา ครึ่งไดขายใหคนนอกเกาะไปแลว อี ก ทั้ง การ
จับจายซื้อของจากนักทองเที่ยวอาจทําใหราคาขาวของ อาหาร สูงขึ้นซึ่งสงผลใหคาครองชีพของ
เกาะที่สูงอยูแลวสูงเพิ่มขึ้นอีกดวย
ในการประเมิ น ระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ทางด า นกายภาพ
สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ พบวา ขีดความสามารถในการรองรับของเกาะลิบงมีไมสูงนัก
เพราะพื้นที่สวนใหญจัดอยูในเขตอุทยานแหงชาติเจาไหมและเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง
ปจจุบัน การใชประโยชนยังอยูในระดับความหนาแนนต่ํา ไมสรางผลกระทบมากนัก การพิจารณา
ระดับขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวสูงสุด พิจารณาไดจากหลายปจจัย ซึ่งอาจสรุป
เพื่อนําไปเปนกรอบในการควบคุมการพัฒนาไปได ดังนี้
1.การพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว โดยใชเกณฑตามกฎกระทรวงมหาดไทยในการ
ควบคุมอาคารของเกาะสมุย ยังสามารถบริการหองพักไดอีกมาก พบวา จะสามารถรองรับการ
ทองเที่ยวเทียบไดกับสถานบริการที่พัก 1,000-1,250 หอง (ประเมินนักทองเที่ยวสูงสุด 2,500 คนวัน/วัน)
2.การใชพื้นที่ชายหาดที่มีอยู 1.2 กม. เพื่อรองรับกิจกรรมชายหาดที่เหมาะสม
สามารถรับนักทองเที่ยวได 150 คน/เวลา หรือเทียบเปนสัดสวนรอยละ 30 ของนักทองเที่ยวพัก
แรม ในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วสามารถประเมิ น การบริ ก ารที่ พั ก ที่ เ หมาะสม ไม เ กิ น 250 ห อ ง หรื อ
นักทองเที่ยวพักแรมสูงสุด 500 คน-วัน/วัน
3.ปริมาณน้ําใชมีเพียงพอ แตหากไดมีการขยายตัวสูงขึ้น น้ําใตดินที่สะสมไว
ใชในฤดูแลง จะรองรับไดเพียง 3 ลบ.ม./ชม. ซึ่งโอกาสสํารองน้ําจากภายนอกคอนขางยากและ
ลงทุนสูง ปริมาณน้ําดังกลาวสามารถรองรับนักทองเที่ยวเฉลี่ย 120 คน/วัน และรองรับประชากร
ทองถิ่นดวย หรือคิดเปนสําหรับหองพัก 60 หอง
4.การปลอยน้ําเสียขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ใช (ประมาณรอยละ 80) หากมีการ
จัดการระบบบําบัดที่ดีจะไมเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมดานนี้ การพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียที่
ถูกตองควรมีอยูตลอดระยะของการขยายตัว
5.ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะมีมากขึ้นตามลําดับ ในขณะที่ยังไมมีระบบกําจัด
ดวยเตาเผา
6.ระบบนิเวศของเกาะลิบง ดานปาไม สัตวปา และปะการัง มีความเหมาะสม
ที่จะรักษาไวในเบื้องตน ไมควรมีการขยายการทองเที่ยวไปกระทบตอพื้นที่เหลานี้ เมื่อพิจารณา
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กิจกรรมการใชประโยชนปจจุบันแลว หากมีการจัดการที่ดี ขอจํากัดที่เหมาะสมยังรองรับการขยาย
ไดอีก ทั้งนี้ตองควบคุมการขยายพื้นที่ทองเที่ยวไมใหไปยังพื้นที่ปาไม งดเวนการลาและจับสัตวน้ํา
ดูแลรักษาสภาพปะการัง และวางระบบการเที่ยวชมปะการังที่ถูกตองและเหมาะสม
จากการพิจารณาการขยายตัวของหองพักในระยะ 3 ปที่ผา นมา พบวา ไมเพิ่มขึ้น
แตอยางใด ซึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนภาวะขาดการพัฒนาการทองเที่ยวของเกาะลิบง เนื่องจากมี
ขอจํากัดของเรื่องการเดินทางและปญหาดานสาธารณูปโภค และขาดการปรับปรุงระบบขนสง
ประกอบกั บ ภาครั ฐ และเอกชนยั ง ไมส นใจที่ จ ะแกไ ขป ญ หาและพัฒ นาเกาะลิ บ งเพิ่ม ขึ้ น การ
ขยายตัวคาดวาจะไมสูงมากขึ้นมากนัก
การคัดเลือกระดับขีดความสามารถในการองรับฯ ผลจากการวิเคราะห มี 2 ระดับ
ที่ควรพิจารณาไดแก
1.ระดับสูงสุดถึงจุดอิ่มตัวของตลาดการทองเที่ยว ซึ่งคาดวาจะอยูในป พ.ศ.
2555 ในระดับที่มีหองพักที่เหมาะสมกับจํานวนนักทองเที่ยวจํานวน 165 หอง ระดับนี้จะรับ
นักทองเที่ยวเฉลี่ยสูงสุดได 330 คน-วัน/วัน หรือในอัตราพักเฉลี่ยรอยละ 70 มีนักทองเที่ยวสูงสุด
เดือนมีนาคม ซึ่งคาดวารองรับนักทองเที่ยวได 223 คน-วัน/วัน ซึ่งเปนชวงปที่ขยะมูลฝอยจะมี
ปริมาณมากที่สุดและปริมาณน้ําที่ใชจะเริ่มขาดแคลนเปนบางเวลา
2.ระดับที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวพักผอนตามชายหาดไดอยางเหมาะสม ซึง่
เทียบเปนหองพัก 150 หอง รองรับนักทองเที่ยวพักแรมสูงสุด 300 คน-วัน/วัน ถากําหนดใหอัตรา
พักแรมเฉลี่ยรอยละ 70 จะรองรับนักทองเที่ยว 210 คน-วัน/วัน
ในสวนของแนวทางและกลยุทธในการควบคุมพัฒนาการทองเที่ยว พบวา ควรมี
การจํากัดการพัฒนาในระดับหนึ่ง คือ มีการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในเกาะ ควบคุม
ปริมาณและสถานประกอบการ โดยมีหองพัก 75 หอง รองรับนักทองเที่ยวได 150 คน-วัน/วัน ทั้งนี้
ต อ งอยูภ ายใต ก ารควบคุ ม ขนาด และรู ป แบบของอาคารและกิ จ กรรมต า งๆ และเพี่ อ ให ก าร
พัฒนาการทองเที่ยวจํากัดอยูเฉพาะพื้นที่เหมาะสม ควรมีการจัดการเขตการใชประโยชนที่ดินทั่ว
ทั้งเกาะใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ทรัพยากร โดยแบงพื้นที่ออกเปน 3 เขต คือ เขตพื้นที่ทองเที่ยว
เขตอนุรักษ และเขตสงวนธรรมชาติ
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2.4.2 โครงการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวลิบง33
ทิพยอุสา จันทกุน ไดพยายามคนหารูปแบบในการจัดการทองเที่ยวชุมชนอยางมี
สวนรวม ผลการศึกษาพบวา เมื่อคนในชุมชนไดศึกษาในสถานที่ที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร
การตั้งถิ่นฐานชุมชนที่ยังมีอยู และเชื่อมโยงเปนเรื่องเลาที่มาของชุมชน ทําใหคนในชุมชนจะได
รูจักเกาะลิบงและเห็นความสําคัญของสถานที่บนเกาะมากขึ้น โดยเฉพาะทีมเยาวชนที่เขามารวม
ทําใหเกิดความหวงแหน สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชน จากเดิมที่ไมเคยเห็นคุณคาบานเกิด
ตัวเองได หันกลับมาสนใจศึกษาและอนุรักษทรัพยากรที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้ชุมชนไดเขาใจวิถีชีวิตของ
ตนเองมากยิ่งขึ้นวามีความสําคัญอยางไร และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ปรับความคิด
สร า งความมั่ น ใจและยอมรั บ ในวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป น อยู ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ค นในชุ ม ชนได เ กิ ด
กระบวนการเรียนรูในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ มีความรูรอบดาน สามารถรูเทาทันสังคม
ภายนอกที่เขามาหยิบฉวยทรัพยากรที่มีอยูไปใชประโยชนสวนตัว ชุมชนเกิดการเรียนรูวิธีการ
จัดการรูปแบบการทองเที่ยวใหเหมาะสม โดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการเอง ซึ่งเหลานี้ทําใหชุมชน
ไดรูจักตัวเองและรูคาของทรัพยากรที่มีอยู และพึ่งพาธรรมชาติดวยความเปนธรรม เห็นคุณคาและ
ภูมิใจในวิถีของชุมชนตนเอง พรอมที่จะถายทอดใหลูกหลานและคนอื่นๆ รวมกันเรียนรูสิ่งที่จะ
เปนไปของชุมชนพรอมๆ กับสถานการณที่กําลังเปลี่ยนไปในปจจุบัน
การศึกษาครั้งนี้ถือเปนตัวจุดประกายใหคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ไดสราง
ความเชื่อมั่น และความศรัทธา เปนตัวแปรสําคัญที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมและความหวงแหน
ในทรัพยากรที่ตนมีอยูใหยั่งยืนตอไป
2.4.3 การรับรูของชาวประมงพื้นบาน ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง ที่มีตอการ
อนุรักษพะยูนในทะเลตรัง34
เชาวลิต อินทรเศียร ศึกษาเรื่องการรับรูของชาวประมงพื้นบาน ตําบลเกาะลิบง
อําเภอกันตัง ที่มีตอการอนุรักษพะยูนในทะเลตรัง ผลการศึกษาพบวา ชาวประมงพื้นบานนิยมใช
เครื่องมือเปนอวนปูและเบ็ด ชาวประมงพื้นบานรอยละ 61 เขาใจและรับรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
พะยูน เนื่องจากเจาหนาที่ประมงและเจาหนาที่จากกรมปาไม ตลอดจนกํานัน ผูใหญบาน และ
สมาคมหยาดฝนเปนผูเผยแพร โดยชาวประมงพื้นบานมีการรับรูพระราชบัญญัติการประมงวาดวย
การอนุรักษพะยูน ในสวนของการงดกินเนื้อหรือขายเนื้อพะยูน ไมใชเครื่องมือที่เปนอันตรายตอ
33

ทิพยอุสา จันทกุน และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการจัดการทองเที่ยวชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาว
เกาะลิบง. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, (2548)
34
เชาวลิตร อินทรเศียร, “การรับรูของชาวประมงพื้นบาน ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง ที่มีตอการอนุรักษพะยูน ในทะเล
ตรัง,” ใน เอกสารเชิงวิชาการ วิชา 520-598 ปญหาพิเศษทางการพัฒนาการเกษตร, (หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541)
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พะยูน ทั้งนี้การในการดําเนินงานทางราชการจะรวมมือกับชาวประมงพื้นบานและกลุมอนุรักษ
ภาคเอกชน รวมกันการสํารวจแหลงหญาทะเลและปะการัง พรอมรวบรวมขอมูลจัดทําแผนที่แหลง
หญาทะเลและปะการังตามแนวชาวฝงทะเลของจังหวัดตรัง ตลอดจนการสํารวจการกระจายตัว
ของพะยูน ทั้งนี้การรับรูเรื่องการอนุรักษพะยูนของชาวประมงพื้นบานหญิงจะสูงกวาชาย เนื่องจาก
เวลากลางวัน ผูชายจะออกไปทะเล ผูหญิงจะอยูบานซอมแซมเครื่องมือทําประมง ดังนั้น เมือ่ มีการ
ประชุมหรืออบรมกิจกรรมตางๆ ผูหญิงจะไปแทนมากกวา นอกจากนี้ชาวประมงพื้นบานบางสวนมี
การรับรูนอย เนื่องจากไมไดรับแจงจากเจาหนาที่ หรือไมไดเขารวมประชุม การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา
ไดใหขอเสนอแนะวา เจาหนาที่ตองรณรงคการอนุรักษพะยูนใหมากขึ้นโดยรวมมือกับชาวประมง
พื้นบานและสมาคมหยาดฝน เขมงวดเรื่องการใชเครื่องมือทําประมง ตลอดจนติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง
2.4.4 วิทยานิพนธหัวขอ การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงหญา
ทะเล กรณีศึกษา ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง35
สุชาติ บรรจงการ ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงหญา
ทะเล กรณีศึกษา ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากการศึกษาพบวา กระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนเกิดจากวิกฤตทรัพยากรประมงลดลงสืบเนื่องมากจากการทําประมงผิด
กฎหมาย ซึ่งไดรับการชวยเหลือและหาแนวทางการแกปญหาจากสมคมหยาดฝน โดยเริ่มตนจาก
การหาแนวทางและเรียนรูประสบการณจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ จากนั้นจึง
ทํากิจกรรมอนุรักษหญาทะเลในชุมชนพรอมทั้งเสริมสรางความเขาใจจากนักวิชาการ ในที่สุดจึง
ไดรับการตอบรับและความรวมมือจากภาครัฐ ผลที่ไดรับจากการอนุรักษแหลงหญาทะเลครั้งนี้ คือ
ความสมบูรณของทรัพยากรประมง ชาวประมงพื้นบานสวนใหญระบุวาปริมาณสัตวน้ําในทะเล
เพิ่มขึ้น และยังทําใหหญาทะเลแพรกระจายครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น บางจุดหญาทะเลแพรกระจาย
ถึงบริเวณพื้นทรายชายหาด
2.4.5 โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการสืบสานตํานาน “ตะลิบง” 36
นายอีสมาแอน เบ็ญสะอาด จัดทําโครงการ การมีสวนรวมของชุมชนในการสืบ
สานตํานาน “ตะลิบง” เนื่องดวยเกาะลิบงเปนแหลงรวมทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทําให
35

สุชาติ บรรจงการ, “การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงหญาทะเล กรณีศึกษา ตําบลเกาะลิบง อําเภอ
กั น ตั ง จั ง ห วั ด ต รั ง ,” ( วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544)
36
อิสมาแอน เบ็ญสะอาด, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการสืบสานตํานาน “ตะลิบง”.
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, (2547)
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ดึงดูดคนภายนอกเขามาสัมผัส การรับวัฒนธรรมจากภายนอกสูเกาะมากขึ้น ตามกระแสทุนนิยม
วิถีชีวิตที่เรียบงาย ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกลดความสําคัญลง และบางอยางก็สูญหายไปจาก
ชุมชน เด็กรุนใหมออกไปศึกษานอกเกาะ แตไมคอยจะกลับมาทํางานที่บาน นอกจากนี้นโยบายรัฐ
ที่มุงสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจเพื่อการอยูดีกินดี เปนแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนอยางรวดเร็ว มีการทําประมงแบบลางผลาญเพื่อปอนเขาสูตลาดระบบอุตสาหกรรม จาก
วิกฤตการณดังกลาว ทีมวิจัยและผูนําชุมชนจึงหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยยกเรื่องราว
ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น มาเปนเครื่องมือใหชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกัน ผานทางกิจกรรม
ทั้ง 7 ไดแก กิจกรรมเตรียมความพรอมนักวิจัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลโรงเรียน เวทีเด็กเลา
ผูใหญเสริม กิจกรรมเก็บและรวมรวมขอมูลในและนอกพื้นที่ เวทีวิชาการบอกเลาตํานานตะลิบง
เวทีมองขางหนาตะลิบง และเวทีเผยแพรขอมูล ผลที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ คือ สามารถ
กระตุนคนในชุมชนใหหันมาพูดคุยเรื่องราวของความเปนมาของเกาะลิบง โดยรวบรวมขอมูลจาก
คนเฒาคนแก ตลอดจนศึกษาเอกสารประวัติศาสตรไทยมาลายู ซึ่งสามารถนําขอมูลและเรื่องราว
ที่มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการจัดการกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับชุมชนได กระตุนใหเกิด
จิตสํานึกรักษบานเกิด และไดแนวทางในการสรางชุมชนใหเขมแข็งตอไป
โครงการนี้ เปนการศึกษาของคนในชุมชนเกาะลิบงที่เห็นถึงปญหาที่เริ่มเกิดขึ้นใน
ชุมชนของตนเอง และพยายามหาแนวทางการแกปญหาในแบบที่คิดวาควรจะเปน โดยยกประเด็น
ประวัติศาสตรมาเปนตัวดําเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งไดรับความสนใจจากคนในชุมชนอยางมาก
จากการทบทวนงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บพื้ น ที่ เ กาะลิ บงที่ผ า นมาพบว า ขอ มู ล
บางสวนสามารถนําไปประกอบในการวางแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษได แตยังมี
ประเด็นที่ที่ยังไมไดศึกษาหรือมีการศึกษาแลวแตยังไมสมบูรณ คือ
1.การศึกษาวิจัยการทองเที่ยวที่ผานมาเปนการศึกษาในภาพกวางหรือแมกระ
ทั้งการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเกาะ เปนการวางแผนและเสนอแนะจากคนนอกเกาะประชาชนใน
พื้นที่ไมไดเขารวม จึงทําใหลักษณะการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมีเพียงไมกี่แหง ทั้งที่ยังมีแหลง
ทองเที่ยวนาสนใจในพื้นที่อีกมาก นอกจากนี้ยังไมไดมีการประเมินศักยภาพกอนที่พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวนั้น ซึ่งมีสวนทําใหผลการวิจัยที่ไดไมสอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่และไม
สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง
2.ที่ผานมามีการศึกษาเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ โดยไมมีการศึกษา
ถึง ฐานทรั พยากรการท องเที่ ยวสว นอื่น ไมวาจะเปนแหลง ท องเที่ ย วทางวัฒ นธรรมหรือ แหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ทั้งที่ชุมชนไดมีการศึกษารวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตรของเกาะ
ลิบงบางสวนไวแลว
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3.มีงานวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินขีดความสามารถในการรองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยวในดานตางๆ ของเกาะลิบง ซึ่งเปนการอธิบายในเชิงตัวเลขแตยังไมไดนํามา
อธิบายเชื่อมโยงกับพื้นที่ของเกาะลิบง
จะเห็นไดวากระบวนการทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่ในทุกขั้นตอนเปนสิ่งสําคัญ จะ
ทําใหไดขอมูลที่มีจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง
2.5 แผนงานและนโยบายที่เกี่ยวของ
2.5.1 แผนงานและนโยบายระดับประเทศ
นโยบายหลักการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 37
เปนสาระสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และเกิด
งานวิจัยเกี่ยวกับการทองเที่ยวในหลายพื้นที่ รวมถึงในพื้นที่เกาะลิบงดวย ซึ่งมีนโยบายหลักการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสรุป คือตองมีการควบคุมดูแลรักษา และการจัดการทรัพยากร
ใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด หลีกเลี่ยงการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ออนไหว โดยคํานึงถึงศักยภาพของ
พื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม ใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศ
รวมกัน การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทองถิ่นในการวางแผนและจัดการทรัพยากร ทั้งนี้
ตองกําหนดบทบาทในการทํางานขององคกรตางๆ อยางชัดเจน มีการนําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เขาสูแผนพัฒนาระดับตางๆ พรอมทั้งใหมีการจัดสรรงบประมาณอยางทั่วถึง สนับสนุน
การศึกษา วิจัย และประเมินผลการพัฒนา เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการ อยางเปนขั้นตอน มี
การใชกฎหมายในการควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวอยางเครงครัด และ
สรางวินัยการทองเที่ยวควบคูไปดวย จัดทําแนวทางปฏิบัติ คูมือการจัดการ (Code of Conduct)
แก ผู เ กี่ ย วข อ ง จั ด ให มี เ ครือ ข า ยการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ทั้ ง ในแนวตั้ ง และแนวนอน โดยมี ก าร
ประสานงานดานขอมูลขาวสารและการจัดการรวมกันทุกระดับ
แผนการบริหารราชแผนดิน พ.ศ.2548-2551 38
จากแผนการบริหารราชแผนดิน พ.ศ.2548-2551 มีสวนทําใหหนวยงานราชการ
ตางๆ และผูเกี่ยวของในการวางแผนนโยบายจนถึงผูปฏิบัติในระดับทองถิ่น ใหความสนใจและ
สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยแผนการบริหารราชแผนดิน มี 9 โครงสรางยุทธศาสตร
ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย ว คื อ ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 กล า วถึ ง ประเด็ น การปรั บ
โครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา เพื่อใหธุรกิจการทองเที่ยว การบริการ และการคา
เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางงาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน โดยมีการแขงขัน
37

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองอนุรักษ, เอกสารแนะนํา แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ, (กรุงเทพ:
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย)
38
แผนการบริหารราชแผนดิน พ.ศ.2548-2551
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อยางเปนธรรม ภายใตการบริหารจัดการอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรที่ 4 มี 3 ประเด็นหลักที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ 1.การสรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใต
การมีสวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น
2.5.2 แผนงานและนโยบายระดับภาคและจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) โดย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ของกลุมจังหวัดภาคใต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 39
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป เปนแผนที่สืบเนื่องจากจากแผนการบริหารราชแผนดิน
พ.ศ.2548-2551 ขางตน มีสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางพัฒนาของกลุมพื้นที่ ซึ่งรวมถึงเกาะลิ
บงดวย มีสาระสําคัญของการทองเที่ยว คือ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม
ควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดนเนนการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวหลัก
ของภาคและกลุ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง ในส ว นของจั ง หวั ด ตรั ง ประเด็ น การท อ งเที่ ย ว ให มุ ง พั ฒ นาการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม ควบคูไปกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อใหมี
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน มีการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
และวิจัยพัฒนาระบบนิเวศพื้นที่แหลงน้ําและแหลงทองเที่ยว ปละ 3 แหง
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2549 40
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด เปนการมุงสนับสนุนใหมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
จังหวัด ซึ่งโดยสภาพพื้นที่ของเกาะลิบงเองก็มีความเหมาะสมในการจะพัฒนาการเปนแหลง
ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ อี ก แห ง ของตรั ง ทั้ ง นี้ วิ สั ย ทัศ นข องจั ง หวั ด (Vision) คื อ สวรรค แ ห ง การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พัฒนาการเกษตรสูสากล มีประเด็นยุทธศาสตร ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมควบคูไปกับการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยมีเปาประสงค คือ มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศพื้นที่แหลงน้ํา
และแหลงทองเที่ยว ปละ 3 แหง ใชกลยุทธ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารเครือขายและ
การตลาดการทองเที่ยว โดยเนนการกระจายภารกิจและอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับปฏิบัติการ
39

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) กลุมจังหวัดภาคใต
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง
40
แผนยุทธศาสตรของจังหวัดตรัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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2.5.3 แผนงานและนโยบายของพื้นที่
แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตัง 41
เปนแนวทางที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาดานตางๆ ของเกาะลิบง โดยแนวทาง
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตัง ในสวนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ตําบลเกาะลิบงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนที่รูจักแกคนทัว่ ไป โดยมีเปาหมาย
เพื่อใหตําบลเกาะลิบงเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ มีองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิ
บงรวมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมกันพัฒนา ประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วไป
ซึ่งมีโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวสงเสริมการทองเที่ยวและธรรมชาติ สิ่งแวดลอมมี ดังนี้ คือ
-แผนงานพั ฒนาแหลงทองเที่ย ว ประกอบดวยโครงการตางๆ ไดแกเผยแพร
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดกิจกรรมตามเทศกาลการทองเที่ยว จัดหาบุคลากรใหบริหารดาน
ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวทุกๆ ดาน ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวใหมีความพรอมรองรับการทองเที่ยว ปรับปรุงเสนทางคมนาคมสูแหลงทองเทีย่ ว กอสราง
ศาลาการทองเที่ยวพรอมหองน้ํา ขยายโครงสรางพื้นฐานสูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ
จัดฝกอบรมประกอบการเรือโดยสารบริการนักทองเที่ยว
-แผนงานสงเสริมการทองเที่ยว ประกอบดวยโครงการตางๆ ไดแก
จัดระเบียบการทองเที่ยวโดยการฝกอบรมแกผูประกอบการเรือโดยสารบริการนักทองเที่ยว จัดหา
บุคลากรทองเที่ยว ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสะดวกสบาย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ทั่วไป สูแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเกาะลิบงในสื่อตางๆ สงเสริมการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จัดกิจกรรมการทองเที่ยวตามเทศกาลตางๆ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
- แผนงานพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยโครงการตางๆ ไดแก
อนุรักษหญาทะเลเพื่ออนุรักษพะยูน อนุรักษแนวปะการัง อนุรักษนกอีแอนเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อ
นําไปสูความรูทางวิชาการ อนุรักษปาชายเลนโดยทําการ ปลูกและบํารุงปาโกงกาง ปาชายเลน ใน
บริเวณตําบลเกาะลิบง และวางแนวเขตดินสาธารณะใหชัดเจน
จากแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวของเห็นไดวา มีแผนงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่เกาะลิบง
ตั้งแตระดับแผนนโยบายถึงแผนปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งลวนสนับสนุนไปในทิศทางสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษทั้งสิ้น
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องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง, แผนพัฒนาตําบล 5 ป พ.ศ.2545-2549 องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง, (องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง, 2544)
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2.6 กรณีศึกษา
เปนการศึกษาจากประสบการณ ตลอดจนแนวคิดที่ใชในการจัดการทองเที่ยวในพื้นที่ โดย
เลือกศึกษา 3 พื้นที่ ไดแก เกาะปนหยี เกาะยาวนอย และประเทศภูฏาน
2.6.1 การศึกษาเรื่องเกาะปนหยี : เวทีธุรกรรมกลางน้ํา 42
เกาะปนหยี จังหวัดพังงา เปนชุมชนที่มีบริบททางสังคมคลายกับเกาะลิ บง คือ
เคยเปนสังคมที่คอนขางปด เนื่องจากความลําบากในการติดตอคมนาคมกับโลกภายนอก เปน
ชุมชนมุสลิมที่อยูบนเกาะทางฝงทะเลอันดามัน ซึ่งเกาะปนหยีเปนตัวอยางจากการไดรับผลกระทบ
จากการท องเที่ ย วที่ เ ขา มาและขาดการวางแผนที่รั ดกุ ม จากการท องเที่ย วที่เ ข า มาเปน ระยะ
เวลานาน ทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน มีบทเรียนและประสบการณที่นาศึกษา
พิทยา บุษรารัตนและคณะ ศึกษาโครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมในการผลิตและ
วัฒนธรรมในการบริโภคของชาวเกาะปนหยี ผลจากการศึกษาพบวา ชุมชนเกาะปนหยีเปนกลุมที่
มีวิถีชีวิตภายใตบริบทวัฒนธรรมอิสลามและอาชีพประมง อาศัยรวมกันในพื้นที่ที่มีขอจํากัดดาน
นิเวศและโครงสราง ตอมาเมื่อมีการประกาศใหอาวพังงาเปนอุทยานแหงชาติ สงผลใหเกาะปนหยี
และบริเวณใกลเคียง “ถูกเที่ยว” อยางหนักและตอเนื่อง กอเกิดภาวะตลาดซื้อขายแทนที่น้ําใจ
พื้นที่ทํากินของชุมชนถูกเบียดแทรกและจํากัดใหแคบลง เกิดการละเมิดสิทธิชุมชนโดยอํานาจ
อิ ท ธิพ ลที่ เ หนือ กว า เกิด ภาวะแย ง ชิง ทรั พ ยากรระหว า งคนนอกกับ คนในระหวา งรั ฐ กั บชุ ม ชน
รูปแบบการผลิตปรับเปลี่ยนไปเนนเปาหมายเพื่อสนองการบริโภคที่ไรขีดจํากัดขณะที่ทรัพยากร
ธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันกับชุมชนชาวเกาะปนหยีพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางออก
ใหตัวเอง ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและแบบแผนการดําเนินชีวิตพบวาเกิด
ความสู ญ เสี ย และอ อ นแอของชุ ม ชนหลายด า น ทั ศ นะต อ วิ ธี แ ก ป ญ หาของชุ ม ชน คื อ การให
ความสําคัญตอปจจัยการใชวิถีชีวิตแบบเดิมพึ่งพาทะเลเพื่อแกไขปญหาการทิ้งถิ่น และทบทวน
การรับการชวยเหลือจากรัฐ การคืนเวทีการดํารงชีวิตใหอยูในบทบาทของชุมชนมากกวาการที่รัฐ
จะเขามาจัดการเกินจําเปน
เกาะปนหยี เปนตัวอยางที่แสดงถึง กระแสการทองเที่ยวที่เขาไปยังชุมชนปด
ภายใตวิถีอิสลาม ซึ่ง ชุมชนไดปลอยตัวเองใหไปตามกระแสการทองเที่ย ว โดยไม คํา นึง ถึง ขีด
ความสามารถในการรองรับ หรือขอจํากัดของพื้นที่ เมื่อทรัพยากร ธรรมชาติหมดไปจากการตักตวง
ของทุกฝาย การทองเที่ยวก็หมดไปดวย ปญหาที่ตามมาตกแกคนในพื้นที่เนื่องจากทรัพยากรใน
การเลี้ยงชีพหมดไปพรอมกับการทองเที่ยว เหลือเพียงแคแหลงเสื่อมโทรม แนวทางที่นํามาแกไข
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พิทยา บุษรารัตน และ สมปอง ยอดมณี, เวทีธุรกรรมกาลงน้ํา : การศึกษาโครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมการผลิตและ
วัฒนธรรมในการบริโภคของชาวชุมชนเกาะปนหยี,(2544)
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คือ ใหชุมชนเรียนรูและเขาใจธรรมชาติ โดยการคํานึงในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่เปนหลัก
2.6.2 เกาะยาวนอย จังหวัดพังงา 43
เกาะยาวนอย เปนตัวอยางในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ที่พยายามจะ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติไวโดยการทองเที่ยว
เกาะยาวนอยตั้งอยูในบรรดาหมูเกาะพังงา ประชากรบนเกาะสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม ทําการประมงเปนอาชีพหลัก การคมนาคมบนเกาะคอนขางสะดวกสบายเนื่องจาก
เสนทางสวนใหญเปนถนนคอนกรีต และยังเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกจากรานคา
ของชาวบานและรานสะดวกซื้อ แมจะมีความเจริญเขามามาก แตเกาะยาวนอยก็ยังคงธรรมชาติ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองไวเปนอยางดีดวยการจัดระบบการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ของชุมชน จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยชุมชนเกาะยาวนอย เริ่มจากการรวมตัวกัน
ของชาวบานเพื่อปองกันดูแลทรัพยากรรวมกับหนวยงานของรัฐ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิด ใหความรูความเขาใจแกชาวบานใหหยุดทําการประมงที่ใชเครื่องมือทําลายธรรมชาติ
หลังจากนั้นมีองคตางๆ เขามามีบทบาทชวยเหลือมากมาย ในระหวางนี้ไดมีกลุมสถาบันตางๆ
สนใจที่จะเรียนรูวิถีชาวบานมากขึ้น โดยใชการพักอาศัยและใชชีวิตรวมกับชาวบาน ตอมาในป
พ.ศ.2544 การทองเที่ยวมีบทบาทมากขึ้นเริ่มมีการจัดทําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสรางเปน
รายไดเสริมใหกับชุมชน และกลายมาเปนรูปแบบของการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยในที่สุด โดยการ
เขาพักของนักทองเที่ยวตองปฏิบัติตามกฎที่ชุมชนรวมกันวางไวอยางเครงครัด ดังนี้ 1.หามดื่มสุรา
และสิ่งเสพติดในหมูบาน 2.หามแตงตัวไมสุภาพในเขตชุมชน 3.หามทิ้งขยะในหมูบาน 4.หามเก็บ
เปลือกหอยและปะการัง ดวยความเครงครัดนี้และการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหในป
พ.ศ.2545 เกาะยาวน อ ยได รั บ รางวั ล ดี เ ด น ประเภทส ง เสริ ม และพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วจาก
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย และรางวั ล พิ ทั ก ษ ม รดกโลกประเภทการท อ งเที่ ย วที่ รั ก ษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟกของสหรัฐอเมริกา
เกาะยาวนอย เปนตัวอยางที่แสดงถึงแหลงทองเที่ยวประเภทเกาะที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยเริ่มจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่ตองการ
ปองกันดูแลทรัพยากรของชุมชนรวมกับหนวยงานของรัฐในจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ
พัฒนามาเปนการทองเที่ยวโฮมสเตยในแบบของเกาะยาวนอย ชุมชนที่มีความละเอียดออนใน
เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องจากเปนชุมชนมุสลิม ดังนั้นการเขามาของนักทองเที่ยวจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดที่วางไวเพื่อความสงบเรียบรอยของชุมชนอยางเครงครัด ผลจากการจัดการ
43
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ที่มีประสิทธิภาพนี้ทําใหชุมชนเกาะยาวนอยไดรับรางวัลทั้งในประเทศและตางประเทศ แตคงไมมี
คาเทากับการที่ชุมชนสามารถจัดการการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนไดโดยชุมชนเอง
เกาะยาวนอย โดยสภาพพื้นที่ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมมีความใกลเคียงกับ
เกาะลิบงมาก การจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประสบความสําเร็จ โดยมีพื้นฐานสําคัญมาจากการ
มีสวนรวมของประชาชน สรางชุมชนเขมแข็งรวมกันหาแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรของพื้นที่
มีการควบคุมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยวตอพื้นที่ ออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบ
การปฏิบัติ และมีการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชนอยางทั่วถึง
2.6.3 ประเทศภูฏาน 44
ประเทศภูฏาน เปนประเทศที่สามารถนํากลไกการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยว
มาประสานกับการควบคุมตลาดการทองเที่ยวได และสามารถนํารายไดจากการทองเที่ยวกลับมา
อนุรักษพื้นที่และยกรับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ภูฏานราชอาณาจักรขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลัย ปกครองดวยระบอบกษัตริย
ประชากรส ว นใหญ นับถือศาสนาพุท ธ มีค วามผู ก พั น กับศาสนาเปน อย า งมากแสดงออกทาง
ประเพณีหรือสิ่งกอสรางตางๆ คงความเปนอยูเรียบงาย แตงกายดวยชุดพื้นเมือง จากดัชนีวัด
ความสุขพบวาภูฏานเปนเมืองที่มีความสุขอันดับหนึ่งของโลก โดยประชาชนตางพอใจกับวิถีชีวิตที่
เรียบงายและพอเพียง เนนการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ภูฏาน เปดประเทศครั้งแรกเมื่อป 2517 และ
ยังไมมีใครรูเรื่องราวมากนัก จึงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวและสรางรายไดจากการทองเที่ยวเปน
อยางมาก ซึ่งรายไดนี้ นํามาใชในการจัดการอํานวยสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานแก
ประชาชน ปจจุบัน (2549) รัฐมีนโยบายจํากัดการพัฒนามิใหเติบโตเร็วเกินไปและจํากัดการเดิน
ทางเข า มาของนั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ การจะไปภู ฏ านจะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก กระทรวง
ตางประเทศของเขาเสียกอน จึงจะซื้อตั๋วเครื่องบินได ซึ่งมีสายการบินเดียว คือ ดรุกแอร (Druk Air)
ใชการจัดการในรูปแบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Eco tourism) ซึ่งนักทองเที่ยวจะถูกจํากัดเพียงปละ
5,000 คน เก็บคาธรรมเนียมในการเขาประเทศแพง จํากัดพื้นที่ใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมไดเพียง
บางสวน และเขมงวดในการพบปะกับคนในทองถิ่นนอยที่สุด เชน การเดินปาก็จะกําหนดเสนทาง
เลี่ยงหมูบานและของชนเผาเรรอน มีการเปดวัดใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมเพียง 2-3 วัดและพระใน
วัดก็ไมตองมาแสดงมิตรไมตรีกับผูมาเยือนแตอยางใด นอกจากนี้ภายในเมืองบริเวณตลาด มีราน
คาขายแตของจําเปนพวกของกินของใช ไมมีรานกาแฟนั่งเลน บาร คาราโอเกะ นอกจากนี้ใน
โรงแรมก็ไมมีหมอนวด มีเ พียงสปาพื้น บา น โดยนํา กอนหิ นร อนๆ จากกองไฟใสในอางน้ํา ปน
สมุนไพรใหอุนตามตอง การการจัดการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ทําใหเห็นถึงความแนวแนในการ
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รัก ษาดุลยภาพของการพัฒนามิใหไหลเชี่ยวตามกระแสวัตถุ นิยมและโลกาภิวัฒ น โดยมีก าร
กลั่นกรองสิ่งใหมที่จะรับเขามาอยางระมัดระวัง ทําใหภูฏานยังคงรักษาเอกลักษณวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพควบคูไปกับการทองเที่ยว
ภูฏาน เปน ตัว อยางที่แสดงถึ ง
การจัดการทองเที่ยวเชิง อนุรัก ษที่ประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ประกอบกับผูบริหารประเทศมีสายตาที่ยาว
ไกล ดําเนินการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวอยางชาญฉลาด โดยใชการกําหนดเขตพื้นที่ทองเที่ยว
จํ า กั ด จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วในการเข า ประเทศ นอกจากยั ง เรี ย กเก็ บ คา เข า ประเทศในอั ต ราที่
คอนขางแพง ถือเปนอีกมาตรการในการจํากัดจํานวนผูเขามาในประเทศ จึงทําใหภูฏานยังยังคง
เอกลักษณของตนเองไดอยางสมบูรณ ทั้งผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวก็ใหความสําคัญใน
เรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จะเห็นไดวาแมการจัดการในขอบเขตการมีสวนรวมของประชาชน
กับการทองเที่ยวยังแทบไมคอยมี ซ้ํายังพยายามกีดกันนักทองเที่ยวไมใหพบปะกับคนในพื้นที่ แต
ยังประสบความสําเร็จในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เนื่องดวยเปนการจัดการอยางเขาใจและ
ปรับใหเหมาะสมกับพื้นที่ ที่ประชากรทองถิ่นที่ยังไมมีความพรอมในการจัดการการทองเที่ยวเอง
จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลเขามาจัดการดูแล โดยใหความสําคัญกับเรื่องขีดความ สามารถในการ
รองรับของพื้นที่เปนอยางมาก และนํารายไดจากการทองเที่ยวเขามาพัฒนาประเทศ ดังนั้น
ภูฏานจึงเปนตัวอยางที่ดีของการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน สอดคลองกับหลักปรัชญาทางพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมของพื้นที่
จากการศึกษาการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ประสบความสําเร็จจะพบวา แตละพื้นที่
จะมีรูปแบบการจัดการเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ไมขัดแยงกับวัฒนธรรมประเพณีที่
มีอยู โดยใชหลักการจัดการที่สําคัญ คือ พิจารณาถึงความเฉพาะตัวของพื้นที่ คํานึงในเรื่องขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่กลาวมาขางตน
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2.7

สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุป

ไดวา
แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีที่มาจากกรอบแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยหัวใจ
สําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม เปนการนําเรื่องการทองเที่ยวมาเปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ
ตลอดจนสิ่ง แวดลอ มทางสัง คม เพื่อทํา ใหคุ ณ ภาพชีวิตของคนในชุม ชนดีขึ้น อยา งยั่ง ยืน การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมีองคประกอบสําคัญ 4 ดาน คือ 1.ดานพื้นที่หรือทรัพยากรหรือทรัพยากรที่
ตองรักษา 2.ดานกิจรรมที่มุงกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู 3.ดานการจัดการ และ 4.ดานการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของ
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยว
เป น การมุ ง พั ฒ นาและจั ด การตามองค ป ระกอบการทองเที่ ย วเชิง อนุรั ก ษ ใ หค รบถว น
สมบูรณ โดยตองประสานการจัดการดานตางๆ ใหมีความสอดคลองกัน โดยการจัดการนั้นตองอยู
ภายใตขีดความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยวของพื้นที่ที่รองรับได แบงเปน 3 ดาน คือ
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม ขีดความสามารถในการรองรับทาง
กายภาพ ขีดความสามารถในการรองรับทางสังคม โดยขีดความสามารถในการรองรับทางระบบ
นิเวศและทางกายภาพออกมาในลักษณะของสิ่งที่ตองรักษาในพื้นที่และสิ่งที่มีจํานวนจํากัด สวน
ทางสังคมออกมาในลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ชุมชนไมตองการใหมี และ
อยูบนฐานแนวคิดสังคมวัฒนธรรมมุสลิม
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมพัฒนาการทองเที่ยว
เปนตัวแปรสําคัญของการเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กลาวคือ ยิ่งระดับการมีสวนรวมมี
มากและหลากหลายเทาใด จะสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดย
จําแนกกลุมคนที่เกี่ยวของเปน 4
กลุม คือ ประชาชนในพื้นที่ ภาครั ฐ ผูประกอบการและ
นักทองเที่ยว โดยเนนการเขามามีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ เปนแนวคิดที่มีพ้นื ฐานมาจากการพยายามแกไข
ขอบกพรองของการพัฒนาการทองเที่ยวที่เปนอยู โดยมุงใหเกิดเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่ง
ศึกษาในสวนของนิยาม ความหมาย หลักคิด องคประกอบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ขยายไปสูการ
หาแนวทางการศึ ก ษาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ หมาะสมกั บ แต ล ะองค ป ระกอบ สรุ ป เป น กรอบ
แนวความคิดในการศึกษาดังนี้
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แผนภูมิที่ 2.4 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

ชุมชนเกาะลิบง
การจัดการ
ขีดความสามารถในการรองรับ

กรอบแนวความคิดในการศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่ชุมชน
เกาะลิบง ไดยึดตามองคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 4 ดานที่สัมพันธกัน ไดแก ดาน
ทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งระบบนิเวศทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งเปนฐานเดียวกับ
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่ตองพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษ จึงตองศึกษาและประเมินศักยภาพ
เกี่ยวกับคุณคา,ความพรอมของพื้นที่ ดานกิจกรรม เปนสื่อกลางทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับระบบนิเวศบนเกาะลิบง ถายทอดประสบการณ สรางความประทับใจ นําไปสูการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษตอนักทองเที่ยว คนในชุมชน ผูประกอบการ และภาครัฐ ดานการจัดการ
เนนการจัดการที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสภาพแวดลอม ปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยว
ทั้งตอธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ การควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวใหเหมาะสม โดย
ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับดานตางๆ และการศึกษาทั้งหมดใหความสําคัญกับการมีสว น
รวมในกระบวนการกําหนดแนวทางการทองเที่ยวที่เหมาะสม จึงตองศึกษาผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวที่มีอยูหลายกลุมหลายบทบาท เพื่อหาแนวทางการสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนในเกาะลิบง จึงจะสามารถนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตอไปใน
อนาคต
ดังนั้น วิทยานิพนธนี้ จึงเนนการเขามาทํางานรวมกับคนในชุมชน เพื่อใหกระบวนการ
วางแผนเปนไปตามแนวความคิดการมีสวนรวมใหมากที่สุด และเพื่อทราบถึงความตองการที่
แทจริงในพื้นที่ โดยคาดหวังวาสามารถนํางานวิจัยนี้ไปสานตอการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช วิ ธี ศึ ก ษาร ว มกั น ระหว า งวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปริ ม าณ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิ จั ย เพื่ อ 1.ศึ ก ษาพั ฒ นาการการท อ งเที่ ย ว และรู ป แบบการ
2.ศึ ก ษาฐานทรั พ ยากรการทอ งเที่ ย วและศัก ยภาพแหล ง ท อ งเที่ย ว
ท อ งเที่ย วในปจ จุ บัน
3.วิเคราะหขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ 4.เสนอแนะ
กรอบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง
จากการกรอบแนวคิดในบทที่ 2 จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลใหครอบคลุม ทั้ง 4 ประเด็น คือ
สภาพทั่วไป การทองเที่ยวในเกาะลิบง ความพรอมทางการทองเที่ยว ดังนี้
1.ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานเกาะลิบง ภาพรวมการทองเที่ยวใน
ระดับตางๆ และการทองเที่ยวในพื้นที่
2.การท อ งเที่ ย วเกาะลิ บ ง ประกอบด ว ย พั ฒ นาการการท อ งเที่ ย ว ฤดู ก าล
ทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ฐานทรัพยากรการทองเที่ยว พื้นที่ที่
จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สิ่งอํานวยความสะดวกและความพรอมทางการทองเที่ยว
รูปแบบ และพฤติกรรมการทองเที่ยว ความคิดเห็นของกลุมคนที่เกี่ยวของ ประเมินศักยภาพพื้นที่ที่
จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3.สมรรถนะในการรองรับ ประกอบดวย สมรรถนะในการรองรับทางระบบนิเวศ
สมรรถนะในการรองรับทางกายภาพ สมรรถนะในการรองรับทางสังคม
4.กลุมคนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ประชาชนเกาะลิบง ภาครัฐ ผูประกอบการ
ทองเที่ยว และนักทองเที่ยว
3.1

ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ
3.1.1.1 ประกอบดวย
- ขอมูลสภาพทั่วไป
- ขอมูลศาสนาและสังคมวัฒนธรรม
- ขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยว
- ขอมูลขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว
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3.1.1.2 วิธีรวบรวมขอมูล
เปนการรวบรวมจากเอกสาร ตําราตางๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมไปถึง
ขอมูลจากในอินเตอรเน็ต โดยผูวิจัยเปนผูรวบรวมและคัดลอกขอมูลจากแหลงสําคัญตางๆ ไดแก
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมแผนที่ทหาร สมาคมการ
ทองเที่ยวจังหวัดตรัง ศูนยประสานงานการทองเที่ยว จังหวัดตรัง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง กรมปาไม องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง จาก
วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน งานวิจัยสืบสานตํานานตะลิบง ของ สกว. และจากเว็บ
ไซดตางๆ เปนตน เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการศึกษา ใชประกอบการอธิบายและวิเคราะหเนื้อหา
โดยขอมูลทุติยภูมินี้จะมีการตรวจสอบความถูกตองกอนนํามาใช
3.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ
3.1.2.1 ประกอบดวย
- ขอมูลดานกายภาพ ไดแก ลักษณะสภาพทั่วไปของเกาะลิบง ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ โครงสรางพื้นฐาน เปนตน
- ขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ แหลงที่ตั้งการคาและการ
บริการในพื้นที่
- ขอมูลดานสังคม ไดแก ลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ตางๆของชุมชน ตลอดจนทัศนคติตอการทองเที่ยวของกลุมคนตางๆ
- ขอมูลดานการทองเที่ยว ไดแก แหลงทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว
ปญหาที่พบ ศักยภาพของพื้นที่ในการที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3.1.2.2 วิธีรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชการสังเกต
สํารวจ การสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงตามสภาพจริง และเพื่อให
ไดเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของผูใหสัมภาษณอยางแทจริง ทั้งนี้จะเปนประโยชนในการวิเคราะห
ขอมูลตอไป
1) การสังเกต (Observation)
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและคนในชุมชน
ในแตละวัน โดยทําการสังเกตอยางไมมีโครงสราง (unstructured observation) ซึ่งเปนการที่มี
หัวขอการสังเกต แตไมมีรายละเอียด โดยจะสังเกตอยางมีสวนรวม (participant observation) คือ
ผูวิจัยจะเขาไปอยูรวมในกลุมผูถูกสังเกต ประกอบกิจกรรมตางๆ ในเรื่องของ อาชีพ วิถีชีวิตและ
ความเป น อยู แ ละทํ า การสั ง เกตโดยกลุ ม เป า หมายไม รู ตั ว และสั ง เกตอย า งไม มี ส ว นร ว ม
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(nonparticipant observation) คือ ผูวิจัยจะอยูภายนอกกลุม และทําการสังเกตโดยกลุมเปาหมาย
ไมรูตัว โดยใชสมุดบันทึกและกลองถายรูปเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งจะสังเกต คน 2 กลุม
คือ คนในชุมชนเกาะลิบง และนักทองเที่ยว ตามหัวขอ ไดแก
คนในชุมชน
- กิจวัตรประจําวันรายละเอียดของกิจกรรมและชวงเวลา
- กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการทองเที่ยว
- กิจกรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
- กิจกรรมและพฤติกรรมการทองเที่ยว
- รายละเอียดของกิจกรรมและชวงเวลา
- กิจกรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน
2) การสํารวจ (Survey)
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของเกาะลิ
บง โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลในพื้นที่ตางๆ โดยใชสมุดบันทึกและกลองถายรูปเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล แลวรวบรวมเพื่อและจัดทําใหอยูในรูปแผนที่เพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการ
วิเคราะหตอไป โดยสํารวจตามหัวขอ ไดแก
สภาพทั่วไปของชุมชน
- สภาพทั่วไปของพื้นที่
- เสนทางการเขาถึง
- สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พื้นที่ที่มีคุณคา
- สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่มีคุณคา
- ตําแหนงที่ตั้ง เสนทางการเขาถึง
- ประเภทของคุณคาของพื้นที่
- ความพรอมทางการทองเที่ยวของพื้นที่นั้น
ความพรอมทางการทองเที่ยว
- สาธารณูปโภค
- สาธารณูปการ
- สิ่งอํานวยความสะดวก
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3) การสัมภาษณ (Interview)
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ไมอาจสังเกตเห็นไดโดยตรงในปจจุบัน
ขอมูลเกี่ยวกับความเขาใจ ความรูสึก และทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวทั่วไปและการทองเที่ยวของ
เกาะลิบงตลอดจนรูปแบบการทองเที่ยวที่ตองการ เพื่อตองการรวบรวมขอมูลเชิงลึกจึงใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบไมมีโครงสรางเปนลักษณะการสนทนาตามอัธยาศัยมีทั้งเปน
รายบุคคลและรายกลุม โดยใชสมุดบันทึกเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ในการสัมภาษณครั้งนี้ใช
ประชากร 4 กลุม คือ นักทองเที่ยว คนในชุมชน ผูประกอบการการทองเที่ยว และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
นักทองเที่ยว
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งของนั ก ท อ งเที่ ย วจาก
นักทองเที่ยวและนักทัศนาจร โดยไดใชการสุมแบบงาย (simple random sampling) โดยมี
ประเด็นในการสัมภาษณ คือ
- ความตองการตางๆ ของนักทองเที่ยวและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการทองเที่ยวของเกาะลิบง
- แนวทางในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนเกาะลิบง
ประชาชนในชุมชน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งของคนในชุ ม ชนจาก
ประชากรที่ มีที่ พัก อาศั ย อยูใ นเกาะลิบ ง โดยการแบง ตามกลุม อาชีพ ไดแก ทํา สวนยางพารา
ประมง คาขาย อื่นๆ แลวนํามาสุมแบบงาย (simple random sampling) โดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณ คือ
- สภาพการทองเที่ยวที่ผานมา ปจจุบันและในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเกาะลิบง
- รูปแบบการทองเที่ยวที่ชุมชนตองการ
- แนวทางในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนเกาะลิบง
- กลุมความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยว
ผูประกอบการการทองเที่ยวและนักลงทุน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ารเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งของผู ป ระกอบการ
การทองเที่ยวและนักลงทุนจากผูประกอบการการนําเที่ยวตางๆ ของจังหวัดตรัง และเกาะลิบง โดย
การสุมแบบงาย (simple random sampling) มีประเด็นในการสัมภาษณ คือ
- แนวทางการพัฒนาในอนาคต ปญหาอุปสรรค และปจจัยในการ
ประกอบการ แนวทางในการปองกันผลกระทบจากการประกอบการ
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- ตลาดและกิจกรรมการทองเที่ยวที่ผานมา ปจจุบัน และในอนาคต
- แนวทางในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชนเกาะลิบง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเลือกกลุมตัวอยางของหนวยงานที่เกี่ยวของจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและชุมชนจากระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน โดยการพิจารณา
ความสัมพันธจากระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน มีประเด็นในการสัมภาษณ คือ
- แผนการพัฒนาการทองเที่ยว การประสานงาน ทัศนคติที่มีตอการ
พัฒนาและพฤติกรรมของนั กทองเที่ยวเพื่อใหเขาใจถึงสภาพการพัฒนาปจจุบัน ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากอดีตจนถึง
ปจจุบัน
- จํานวนกลุมความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ และ
แนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว
- แนวทางและนโยบายที่ที่เอื้อตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่
- ศาสนาอิสลามกับการทองเที่ยว
- แนวทางในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษในชุมชนเกาะลิบง
4) การประชุมกลุมยอย (Focus group)
ใชในการพูดคุยสนทนา ซักถามในประเด็นตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ได
ทราบมุมมองของคนกลุมตางๆ และยังใชในการตรวจสอบขอมูลจากสวนอื่นๆดวย ในการประชุม
กลุมยอยนี้เปนการพุดคุยกันครั้งละ 6- 8 คน เกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวในปจจุบันและรูปแบบที่
ตองการพัฒนาในอนาคต โดยใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเปนผูปอนคําถามแกกลุม
และกระตุนการแสดงความคิดเห็นของแตละคน ตลอดการพูดคุยจะมีการบันทึกเสียงไวเพื่อใหได
สาระที่ครบถวนพรอมทั้งมีการจดบันทึกบางประเด็นเพื่อซักถามใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
5) การสอบถาม (Questionaire)
ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ ไ ม ส ามารถหาได จ ากเอกสารหรื อ
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล แบบสอบถามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ไดกําหนดโครงสรางแนนอน (structured interview) เพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ ชนิดของคําถามมีทั้งปลายปด (close-ended) ซึ่งไดกําหนดคําตอบไว
ใหเลือกตอบ โดยในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ใช ประชากร 2 กลุม คือ นักทองเที่ยวและคนใน
ชุมชน
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คนในพื้นที่
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญไมสามารถทําการสอบถามไดครบทุกคน
จึ ง มี ก ารคํ า นวณขนาดกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ หมาะสมกั บ ประชากร และแผนการสุ ม ตั ว อย า งตาม
หลักเกณฑทางสถิติ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนที่ดีของประชากร การคํานวณ
ขนาดตัวอยาง ใชขอขอมูลทุติยภูมิจํานวนบานถาวร ในป 2548 จากสํานักบริหารงานทะเบียน
อําเภอกันตรัง1 จังหวัดตรังเปนพื้นฐานการคํานวณขนาดตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ โดยในการ
เลือกกลุ มตัวอยา งสําหรั บการตอบแบบสอบถามครั้ง นี้ ใชสูตรการคํานวณตัวอยางของ Taro
Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2537) ในกรณีที่ประชากรมีจํานวนแนนอน
สูตร n = N/1+Ne2
เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
E = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (การศึกษาครั้งนี้ ยอมให
คลาดเคลื่อน 10 เปอรเซ็นต)
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเกาะลิบงประกอบดวย 4 ชุมชน มีจํานวนบานถาวร
รวมทั้งสิ้น 527 หลังคาเรือน และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางรอยละ 10 หรือ
0.1 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดจากการคํานวณ มีดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนการเก็บแบบสอบถามคนในพืน้ ที่
ชื่อหมูบาน
หมูที่ 1 บานโคกสะทอน
หมูที่ 4 บานบาตูปูเตะ
หมูที่ 5 บานหลังเขา
หมูที่ 7 บานหาดทรายแกว
รวม

จํานวนบานถาวร
119
139
115
154
527

จํานวนกลุมตัวอยาง (ชุด)
54
58
53
61
227

ขนาดตัวอยางคนในพื้นที่ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 227 ชุด คิด
เปน ประมาณรอยละ 45 ของขนาดประชากร โดยมาจาก หมูที่ 1 บานโคกสะทอน 54 ชุด หมูที่ 4
บานบาตูปูเตะ 58 ชุด หมูที่ 5 บานหลังเขา 53 ชุด และหมูที่ 7 บานหาดทรายแกว 61 ชุด ในการ
เก็บแบบสอบถามจะใชวิธีการสุมแบบงาย (simple random sampling)

1

นัฐรินทร เภาสูตร, “ชมรมชาวประมงพื้นบานเกาะลิบง : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝง,” (รายงานวิชา Individual Study I และ II เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2549) หนา 25

44
นักทองเที่ยว
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญไมสามารถทําการสอบถามไดครบทุกคน
จึ ง มี ก ารคํ า นวณขนาดกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ หมาะสมกั บ ประชากร และแผนการสุ ม ตั ว อย า งตาม
หลักเกณฑทางสถิติ เพื่อใหขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนที่ดีของประชากร การคํานวณ
ขนาดตัวอยาง ใชขอขอมูลทุติยภูมิจํานวนประชากรของผูมาเยือนเกาะลิบง2 ป 2547 ของการ
ทอ งเที่ ย วแหง ประเทศไทย พบวา มีจํา นวนผูเ ยี่ย มเยือน ชาวไทย 648,520
คน และชาว
ตางประเทศ 87,652 คน โดยเปนชาวไทยและชาวตางประเทศผูเยี่ยมเยือนเกาะลิบง รอยละ 2.94
และ 8.62 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย 19,066 คน และนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ 7,556 คน เปนพื้นฐานการคํานวณขนาดตัวอยางของการศึกษา
การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดยใชสูตร
การคํานวณตัวอยางของ Taro Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2537) โดยยอมใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางรอยละ 10 หรือ 0.1 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา ไดจากการคํานวณ มีดังนี้
ตารางที่ 3.2 จํานวนการเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยว
ประเภทนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
รวม

จํานวนนักทองเที่ยวป 2547(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (ชุด)
19,066
100
7,556
99
26,622
199

ขนาดตัวอยางนักทองเที่ยว ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 199 ชุดคิด
เปน โดยมาจาก นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 100 ชุด และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 99
ชุด โดยในการเก็บแบบสอบถามจะใชวิธีการสุมแบบงาย (simple random sampling)
ประเด็นในแบบสอบถาม
เนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุมลักษณะตางๆ ดังนี้
- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- สวนที่ 2 ขอมูลดานรูปแบบและพฤติกรรมการทองเที่ยว
- สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาการ
ทองเที่ยว

2

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สถิติการทองเที่ยวภายในประเทศ ภาคใต ป 2547, หนา 58, 75
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ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
ขั้นที่ 1 ศึกษาองคประกอบ ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ขั้นที่ 2 กําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามและออกแบบสอบถาม
ขั้นที่ 3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ มาสรางเปนรายละเอียดของคําถาม ในแตละตอนตามโครงสรางของแบบสอบถามที่
กําหนดไว
ตารางที่ 3.3 แสดงโครงสรางแบบสอบถาม
ตอนที่
เนื้อหา
แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยว
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- เพศ อายุแหลงที่มา รายได
2. รู ป แบบและพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย ว - จุดประสงคของการเดินทาง
- ระยะเวลาในการทองเที่ยว
โดยรวม
- จํานวนบุคคลที่รวมเดินทาง
- ลักษณะการเดินทาง
- สถานที่ทองเที่ยวในแผนการเดินทาง
- ระยะเวลาที่พักและสถานที่พักบนเกาะลิบง
3. รูปแบบและพฤติกรรมการทองเที่ยวใน - คาใชจายตางๆ
- กิจกรรมที่ทํา
เกาะลิบง
- ประสบการณและความคิดเห็นตอพื้นที่
4. ทั ศ นคติ ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ การพั ฒ นา - ประสบการณและความคิดเห็นตอความพรอมทางการทองเที่ยว
ทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
- แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเกาะลิบง
แบบสอบถามสําหรับคนในพื้นที่
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- อายุ เพศ ที่อยู อาชีพ
2. การรับรูพื้นที่
- ประสบการณและความคิดเห็นตอพื้นที่
3. การมีสวนรวม
- กลุมคนที่ควรเขารวม และระดับในการเขารวม
4. ทัศนคติความคิดเห็นที่มีตอการพัฒาการ - แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเกาะลิบง
ทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยทดลงใชแบบสอบถาม
ในพื้นที่เกาะลิบง แลวนําปญหาหรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุง
ขั้นที่ 5 นําไปใชเก็บแบบสอบถามที่เกาะลิบง
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ชวงเวลารวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลขั้นปฐมภูมิ ผูวิจัยไดลงไปศึกษาในพื้นที่ 4 ชวง รวมเปน
ระยะเวลา 17 วัน และทุกครั้งจะมีการใชสมุดบันทึกและกลองถายรูปเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล สามารถแบงเปนชวงตางๆ และมีรายละเอียด ดังนี้
ช ว งที่ 1 เป น การสั ง เกต และสํ า รวจสภาพทั่ ว ไป และทํ า ความรู จั ก สร า ง
ความคุ น เคยกั บ คนในชุ ม ชนเกาะลิ บ ง ใช ก ารเดิ น และซ อ นท า ยรถจั ก รยานยนต เ ป น หลั ก
การสํารวจครั้งนี้ อยูในชวงเดือนกรกฎาคม 2548
ชวงที่ 2 เปนการสังเกต สํารวจสภาพทั่วไป ระบุตําแหนงสาธาณณูปโภค
สารธารณูปการ และพื้นที่ที่มีคุณคา ใชการซอนทายรถจักรยานยนตและการเดินเพื่อระบุตําแหนง
สถานที่ตางๆ รวมถึงการนั่งเรือหางยาวดูสภาพพื้นที่ตามชายฝงโดยรอบเกาะและแหลงทองเที่ยวที่
ไมสามารถเดินทางดวยรถจักรยานยนตไดหรือคอนขางลําบาก การสํารวจครั้งนี้ อยูในชวงเดือน
พฤษภาคม 2549
ชวงที่ 3 เปนการสัมภาษณและพูดคุยกับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดตรัง และ
คนหาขอมูลประวัติศาสตรของเกาะลิบงที่ หอจดหมายเหตุตรัง จังหวัดตรัง การสํารวจครั้งนี้ อยู
ในชวงเดือนมกราคม 2550
เปนการสัมภาษณก ลุม คนที่เกี่ยวขอ งกับการทองเที่ยวและแจก
ชวงที่ 4
แบบสอบถามแกคนในพื้นที่และนักทองเที่ยว อยูในชวงเดือนมีนาคม 2550 แตเนื่องจากการแจก
แบบสอบถามในระยะเวลาดังกลาวยังไดไมครบตามจํานวนที่ตองการ ผูวิจัยจึงใหคนในพื้นที่ (ที่มี
ความเขาใจในแบบสอบถามเปนอยางดี) เปนผูชวยในการรวบรวมแบบสอบถามครั้งนี้ดวย
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องการเดินทางไปยังพื้นที่ทําใหไมสามารถลงไปเก็บขอมูล
ไดบอยครั้ง ผูวิจัยจึงไดแกปญหาโดยการติดตอสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่เกาะ
ลิบงรวมถึงนักวิจัยทานอื่นๆ ที่เคยทําวิจัยในพื้นที่เกาะลิบง โดยการใช จดหมายอิเล็กทรอนิค การ
พูดคุยและสัมภาษณทางโทรศัพท การนัดบปะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล รวมไปถึงการติดตอ
ทางไปรษณีย อยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มทําวิทยานิพนธ เพื่อจะสามารถทําความเขาใจบริบทของ
พื้นที่และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่เกาะลิบงไดโดยตลอด นอกจากนี้ไดมี
การนําประสบการณสวนตัว ในครั้งที่เคยมาออกคาย เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอมกับชมรมอนุรักษ
สภาพแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เกาะลิบงชวงป 2547 เปนระยะเวลา 10 วันมารวม
วิเคราะหเพิ่มเติมดวย
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3.2

การวิเคราะหขอมูล
3.2.1 ขอมูลทุติยภูมิ
วิเคราะหดวยการพรรณา ใชตารางแสดงตัวเลข แผนภูมิ และแผนที่
3.2.2 ขอมูลปฐมภูมิ
ใชการวิเคราะหดวยการพรรณนา, สถิติเชิงพรรณนา: ใช SPSS ในการประมวล
แบบสอบถาม หาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาฐานนิยม และ Crosstab เพื่ออธิบายขอมูล โดย
นําเสนอขอมูลอยูในรูปแบบขอความบรรยาย ใชตารางแสดงตัวเลขเพื่อจะสามารถเปรียบเทียบ
ขอมูลตางๆไดชัดเจน เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง สัดสวน และใชแผนภูมิ เชน กราฟชนิดตางๆ เพื่อ
แสดงการเปรียบเทียบ และใชแผนที่เพื่อใหเขาใจไดงาย และบอกถึงความสัมพันธกับขนาดจํานวน
และยังบอกความสัมพันธในแงของทิศทาง ที่ตั้งและการกระจายตัวของแหลงทองเที่ยวอีกดวย
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บทที่ 4
การทองเที่ยวเกาะลิบง
4.1

ขอมูลพื้นฐานเกาะลิบง
ชื่อของเกาะลิบงไดปรากฎอยูในเอกสารหลายแหง แตมีการเรียกที่แตกตางกันไป เชน
ปูเลาลิบง ตะลิโบง ลิบอง ปลิบง ตาลิบง ปูลูติลิบง และตะลิบง 1
“ลิบง” เปนภาษามาลายูหมายถึง “ตนเหลาชะโอน” สวนคําวา “ปูเลา” หรือ “ปูลู” นั้นเปน
ภาษามาลายูซึ่งแปลวา “เกาะ” เมื่อนํามารวมกับคําวา “ลิบง” ก็มีความหมายวา “เกาะที่มีตน
เหลาชะโอน” ในสวนของหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตรไทยฉบับราชบัณฑิตสถานไดอธิบาย
ความหมายของ เกาะลิบงเอาไววา “...เกาะลิบงไดชื่อมาจากตนเหลาชะโอน ซึ่งเปนภาษามาลายู
เรียกวาลิบง ...เพราะแตเดิมเกาะนี้มีตนหลาวชะโอนมาก...เกาะตะลิบงก็เรียก” 2
4.1.1 ที่ตั้งและการเขาถึง
เกาะลิบง อยูในตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งอยูบริเวณเสนรุงที่ 7o
14/ เหนือ และเสนแวงที่ 99o 23/ ตะวันออก มีความยาวของเกาะในแนวเหนือ-ใต ประมาณ 8.25
กิโลเมตร และความกวางในแนวตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 9.4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู คือ หมู 1 บานพราว หมู 4 บานบาตูปูเตะ หมู
5 บานหลังเขา และ หมู 7 บานหาดทรายแกว (หมู 2 บานเกาะมุกด หมู 3 บานมดตะนอย หมู 6
บานเจาไหม หมู 8 บานสุไหงบาตู) โดยเกาะลิบง อยูทางตอนใตของตําบลเกาะลิบง เปนเกาะที่มี
ขนาดใหญที่สุดของทะเลตรัง ดังแสดงในแผนที่ 4.1 มีอาณาเขตติดตอกับ
ทิศเหนือ มองเห็น หาดเจาไหม ทิศใต มองเห็น เกาะตะเกียงและเกาะหลาวเหลียง
ทิศตะวันออก มองเห็น บานหาดสําราญ ทิศตะวันตก มองเห็น เกาะมุกด และเกาะกระดาน
การเข า ถึ ง เกาะลิ บ ง จากกรุ ง เทพฯ ถึ ง จั ง หวั ด ตรั ง ระยะทางประมาณ 850
กิโลเมตร เดินทางโดย ทางอากาศ รถไฟ รถบัสปรับอากาศ และรถสวนตัว จากนั้นขึ้นรถตู ตรังหาดยาว คิวรถตูอยูบริเวณถนนพระธาตุในตัวเมืองตรัง แลวลงที่ทาเรือหาดยาว หรือหาดเจาไหม
เพื่อขามไปยังทาเรือบานพราวที่เกาะลิบง โดยระยะทางจากทาเรือทั้งสอง ถึงทาเรือบานพราว
ประมาณ 3 กิโลเมตร ดังแสดงในแผนที่ 4.2

1

สุวัฒน ทองหอม, ลิบงเมืองเกา (กรณีศึกษาประวัติศาสตรเกาะลิบง) โครงการตรังคศึกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัด
ตรัง, (วชิรการพิมพจํากัด 111/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง องเมือง จ.ตรัง : 2541), หนา 1
2
เรื่องเดียวกัน, หนา 1
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บรรยากาศภายในรถตู3

คิวรถตู ตรัง-หาดยาว

ทาเรือหาดเจาไหม

บรรยากาศภายในเรือหางยาว

ทาเรือหาดยาว

ทาเรือบานพราวเกาะลิบง

ภาพที่ 4.1 แสดงการเดินทางและการเขาถึง – เกาะลิบง

4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เกาะลิบงมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบริมชายฝงทะเลสลับกับภูเขาซึ่งอยูกลางเกาะ
รอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะเปนพื้นที่ภูเขา โดยทางดานตะวันตกของเกาะเปนหนาผาสูง
และมีที่ราบเปนชายหาดเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 3 ของพื้นที่เกาะ น้ําทะเลสีเขียวมรกต
ทางดานตะวันออกเปนที่ราบซึ่งมีเนื้อที่ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะ แตพื้นที่ราบ
สวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเปนพื้นที่ปาชายเลน ชายฝงมีลักษณะเปนเลนโคลน สวนพื้นที่ดานในลึก
จากชายฝงจะเปนพื้นที่สวนยาง
ลักษณะภูมิอากาศ แบงตามลักษณะของประเทศ ออกเปน 2 ฤดู คือ
1.ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม จะรอนจัดที่สุด
ในเดือนมีนาคม และเมษายน
2.ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนชวงที่มีมรสุม
ตะวัน ตกเฉี ยงใต ฝนตกมากที่ สุดในชว งเดือนกัน ยายนถึงเดือ นตุลาคมและเป นช วงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอุณหภูมิทั่วไปลดลงและมีอากาศเย็น
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ภาพที่ 4.2 แสดงลักษณะภูมิประเทศเกาะลิบง

4.1.3 โครงสรางพื้นฐาน ดังแสดงในแผนที่ 4.3
1. ทาเรือ เกาะลิบงมีทาเรือ 3 แหง คือ
- ทาเรือบานพราว ตั้งอยูทหี่ มู 1 ปากคลองบานพราว เปนทาเรือโดยสาร
ปจจุบันของคนในเกาะขามไปยังทาเรือหาดยาวและทาเรือหาดเจาไหม เมื่อขึ้นทีท่ าบานพราวแลว
มีรถจักรยานยนตรับจาง อยูท ี่คิวประมาณ 7-8 คัน4
- ทาเรือสะพานหลีกภัย ตั้งอยูที่หมู 4 บานบาตูปูเตะ ใชเปนทาจอดเรือ
ของนักทองเที่ยวที่เหมาเรือมาจากเกาะอื่น และใชเปนที่จอดเรือของชาวประมงพื้นบานบริเวณนั้น
- ทาเรือแหลมจูโหย ตั้งอยูที่หมู 1 บานพราว ใชเปนทาเรือของสํานักงาน
เขตหามลาสัตวปา หมูเกาะลิบง
2. ถนน เสนทางคมนาคมสายหลักในเกาะ เปนถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง
ความกวางประมาณ 6 เมตร เชื่อมตอกันทุกหมูบาน สายหลักเริ่มจากทาเรือบานพราว (หมู 1) ไป
ยังบานบาตูปูเตะ (หมู 4) และบานหาดทรายแกว (หมู 7) จากถนนสายหลักสามารถแยกไปบาน
หลังเขา (หมู 5) และแยกไปทุงหญา คา นอกจากนั้น เป นซอยเล็ก ๆ เชื่อมตอถนนสายหลั กกับ
บานพักอาศัย

4

สัมภาษณ นายฝ หัดเด็น อายุ 64 ป, อาชีพประมงและขับมอรเตอรไซดรับจาง, 27 พฤษภาคม 2550 เวลา ณ
ทาเรือบานพราว
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3.ไฟฟา เกาะลิบงยังไมมีไฟฟาใชตลอดทั้งวัน โดยจายไฟเปนเวลาตั้งแตเวลา
8.00-13.00 น. และ 17.00-24.00 น. ใชเครื่องปนไฟขนาดใหญของการไฟฟาและโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย (Solar cell) ขนาด 80 กิโลวัตต
4.แหลงน้ํา แหลงน้ําจืดที่มีในเกาะลิบงมาจากคลองเล็กๆ ทั้งหลายในเกาะแต
คลองเหลานี้จะไมมีน้ําไหลตลอดป แหลงน้ําจืดหลักมาจากอางเก็บน้ําขนาดเล็กของโครงการ
ชลประทานในเกาะลิบง มีขนาด 10 ไร 1 แหง เปนแหลงน้ําดิบในการทําประปาหมูบ า น (ประชาชน
นิยมใชน้ําประปาเพื่อการอุปโภคเทานั้นเนื่องจากไมสะอาดพอที่จะบริโภค) เก็บกักน้ําไดประมาณ
5 เดือน มีสระน้ํา 1 แหง บอน้ําจืดในทะเล 1 แหง และมีบอน้ําตื้นมีกระจายอยูทั่วไปในหมูบาน อีก
ประมาณ 125 บอ
5.สถานพยาบาล มีสถานีอนามัย 1 แหง ตั้งอยูบริเวณบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
เปดทําการในชวงเวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร-ศุกร มีบริการทางการแพทยขั้นพื้นฐาน หากมี
เหตุการณฉุกเฉินตองนําสงโรงพยาบาลที่อําเภอกันตัง และมีรานขายยาในหมูบาน 1 แหง
6.ตลาดสด เนื่องจากในเกาะลิบงไมมีตลาดสด ดังนั้นภายในแตละหมูบานจึง
มีรานขายของชําหลายราน จําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณประมงและอุปกรณเรือประมง
รานขายอาหารตอนเชา รานน้ําชาซึ่งเปดใหบริการตั้งแตเชาถึงค่ํา รานรับซื้อแผนยางดิบ รานรับซื้อ
น้ํายางสด แพปลารับซื้อสัตวน้ําจากชาวประมงพื้นบาน สวนสินคาบางอยางที่มีตามฤดูกาลหรือ
สัตวน้ําที่หามาไดก็จะนํามาเดินขาย ตั้งขายหนาที่พักอาศัย หรือตั้งทายรถจักรยานยนตขายใน
ชุมชน
7.โรงเรียน ในปจจุบันคนในชุมชนจึงมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น มีโรงเรียน
เปดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่หก 2 แหง คือ โรงเรียนบานหลังเขาและโรงเรียนบาน
เกาะลิบง มีโรงเรียนขยายโอกาส 1แหง คือ โรงเรียนบานบาตูปูเตะ นอกจากนี้ยังมีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แหง และมีการสอนภาษาอาหรับโดยโตะครูที่มัสยิด
8.โทรศัพท ที่เกาะลิบงมีโทรศัพทสาธารณะ 4 แหง ประจําแตละหมูบาน
9.ไปรษณีย มีที่ทําการไปรษณีย อยู 1 แหง อยูบริเวณ หมู 4 โดยจะมีการนํา
จดหมายและพัสดุขึ้นไปสงและรับที่ไปรษณียบนฝง 2-3 วัน/ครั้ง
10.การบําบัดน้ําเสีย ในปจจุบันเกาะลิบงไมไดมกี ารบําบัดน้ําเสียกอนลงสูทะเล
บานที่อยูบริเวณแนวชายฝงจะปลอยน้ําเสียลงสูทะเลโดยตรงใชระบบการซึมลงดิน
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11.การกําจัดขยะมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีที่ทิ้งขยะบริเวณ
ทุงจีน เนื้อที่ประมาณ 4 ไร5 แตปจจุบันบริเวณฝงกลบขยะเต็ม จึงนําขยะไปทิ้งไวตามทางกอนถึง
บริเวณที่ทิ้งขยะ
12.ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในเกาะลิบงไมมีสถานนีตํารวจ แตมตี าํ รวจ
3 นาย ซึ่งเปนคนบนเกาะ จะดูแลชุมชนโดยตระเวนทุกหมูบาน โดยปกติจะประจําอยูที่บานพัก
นอกจากนี้ยังใชระบบการดูแลของกํานัน ผูใหญบาน เปนผูไกลเกลี่ยและประสานผลประโยชนของ
ประชาชนกอนที่จะสงตัวไปยังสถานีตํารวจ6 นอกจากนี้ศาสนายังมีสวนสําคัญในการควบคุม
พฤติกรรมของคนในชุมชน
13.หองน้ําสาธารณะ มีหองน้ําสาธารณะ ชาย 1 หอง หญิง 1 หอง ไวบริการ
นักทองเที่ยวและคนในชุมชน ตั้งอยูบริเวณทาเรือบานพราว หมู 1
14.เสนทางหนีภัยสึนามิ ในสวนระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการเตือน
ภัยสึนามิ ไดมีเสนทางหนีภัยและมีสัญญาณเตือนภัยอยูบริเวณ หมู 5 บานหลังเขา และมีแผนที่
แสดงเสนทางหนีภัยสึนามิ ตั้งอยูบริเวณรอยตอ ของหมู 4 และ หมู 7

5
6

สะปอี เทศนํา, อายุ 37 ป. รับราการ เลขานุการ อบต.เกาะลิบง.15 สิงหาคม 2550
สัมภาษณ เกียว จันทกุล อายุ 55 ป, ผูประกอบการสองพี่นองบังกาโล, 26 มีนาคม 2550
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ถนนคอนกรีตระหวางหมูบาน

ถนนลูกรังระหวางหมูบาน

โรงปนไฟฟา

ประปาหมูบาน

สถานีอนามัย

ถนนในหมูบาน

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

บอน้ําตื้น

เสาสัญญาณโทรศัพท

ถังขยะ

แผนที่และปายแสดงเสนทางหนีคลื่นยักษ-สึนามิ
ภาพที่ 4.3 แสดงโครงสรางพื้นฐานโดยรวม
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4.1.4 การใชประโยชนที่ดิน และสภาพการถือครองที่ดิน
1) การใชประโยชนที่ดิน
(1) การใชที่ดินประเภทอยูอาศัย สามารถแบง 2 ประเภท คือ ที่อยูอาศัย
แบบเกาะตัวกันและที่อยูอาศัยแบบกระจายตัว 1.ที่อยูอาศัยแบบเกาะตัวกันจะพบบริเวณริมหาด
มี 4 กลุม คือ กลุมชุมชุนบานพราว กลุมชุมชนบาตูปูเตะและหาดทรายแกว กลุมชุมชนหลังเขา
และกลุมชุมชนทุงหญาคา 2.ที่อยูอาศัยแบบกระจายตัว จะพบตามพื้นที่สวนยางหรือถนนที่เชื่อม
ระหวางกลุมชุมชน
(2) การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พบในบริเวณยานชุมชนที่อยูเกาะ
ตัวกัน สวนมากจะใชที่อยูอาศัยดานที่ติดถนนเปดเปนรานคา รานน้ําชา หรือบางแหงใชพื้นที่โลง
ขางบานเปนพื้นที่ขายของ
(3) การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา จะพบอยูนอกบริเวณยาน
ชุมชนที่เกาะตัวกัน มี 4 แหง คือ โรงเรียนบานบาตูปูเตะ โรงเรียนบานหลังเขา โรงเรียนบานเกาะลิ
บง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะลิบง
(4) การใชที่ดินประเภทสถาบันศาสนาและความเชื่อ เนื่องจาก รอยละ
99.9 ของประชากรบนเกาะลิบงนับถือศาสนาอิสลาม จึงทําใหมีมัสยิดถึง 4 แหง เปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจะตั้งแทรกอยูภายในตัวชุมชน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทางศาสนา
ที่สาํ คัญอื่นอีก คือ บริเวณที่ฝงศพของชาวมุสลิมบนเกาะลิบงจะมีอยู 2 แหง จะอยูบริเวณ หมูที่ 1
และหมูที่ 4
(5) การใชที่ดินประเภทเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมหลักของเกาะลิบง
จะใชในการทําสวนยางพารา สวนใหญอยูรอบนอกชุมชน และบริเวณเชิงเขา
(6) การใชที่ดินประเภทอนุรักษปาไม จะอยูในเขตปาสงวน ครอบคลุม
พื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะ อยูทางดานตะวันตก ดานเหนือและดานตะวันออกของเกาะลิบง
(7) การใชที่ดินประเภทธุรกิจการทองเที่ยว สวนใหญจะอยูริมชายหาด
บริเวณชุมชนหมู 5 บานหลังเขา
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ที่อยูอาศัยริมหาด

ที่อยูอาศัยกลางเกาะ

โรงเรียน

พาณิชยกรรม

สถาบันศาสนาและความเชื่อ

อนุรักษปาไม

เกษตรกรรม

ธุรกิจการทองเที่ยว

ภาพที่ 4.4 แสดงการใชที่ดินประเภทตางๆ บนเกาะลิบง

การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ยังมักใชเปนสถานที่รวมตัวของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนอยูเสมอ เชน การแขงขันวอลเลยบอล เนื่องจากเขาถึงไดสะดวก
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ครบถวน นอกจากนี้ ดวยขอจํากัดในเรื่องของพื้นเขตปาสงวน
และกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ทําใหการพัฒนาพื้นที่ชายฝงถูกจํากัด พื้นที่ชายฝงปริเวณ หมูที่ 4 และ หมู
ที่ 7 อยูนอกเขตปาสงวน แตชายฝงมีหาดทรายเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนเลนโคลนและมีหญา
ทะเล น้ําไมใสมาก จึงมีธุรกิจการทองเที่ยวเพียงเล็กนอย
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2) สภาพการถือครองที่ดิน
(1) เขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะลิบงเปนพื้นที่ที่อยูในเขต
ปาสงวนแหงชาติ โดยพื้นที่ปาสงวนจะครอบคลุมบริเวณปาชายเลนฝงตะวันออกทั้งหมดและ
ครอบคลุมพื้นที่ที่เปนเขาทางฝงตะวันตก ตั้งแตบริเวณแหลมโตะชัย ไลมาถึงบริเวณทุงหญาคา
ทั้งหมด และลงไปถึงบริเวณแหลมทวดซึ่งอยูทางใตสุดของเกาะลิบง แมวาจะเปนเขตปาสงวน แต
บริเวณทุงหญาคาก็มีชาวบานจากเกาะสุกรบางสวนอพยพมาอาศัยอยู
(2) ที่ดินที่มี น.ส.37 หรือ สค.18 ในสวนของที่ดินที่มี น.ส.3 หรือ สค.1
ครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของพื้นที่นอกเขตปาสงวนแหงชาติ สวนใหญจะอยูบริเวณพื้นราบ โดยจะ
เปนที่ตั้งของชุมชนตางๆ แบงพื้นที่ครอบครองออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สวนที่ 1 บริเวณพื้นที่หมู
1 เชื่อมตอมายังหมู 4 และ หมู 7 สวนที่ 2 บริเวณตามแนวชายฝงของหมู 5 ซึ่งลักษณะการ
ครอบครองนี้ สามารถแบงการถือครองออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ชาวบานเกาะลิบงถือครองสิทธิ์
และกลุมที่คนนอกเกาะลิบงถือครองสิทธิ์ ซึ่งสวนที่คนนอกเกาะถือครองสิทธิ์สวนใหญจะเปนพื้นที่
บริเวณตามแนวหาด โดยเฉพาะแนวหาดของหมู 5
(3) ที่ดินที่มี ภบท.59 คือ พื้นที่ที่มีใบกํากับภาษี สวนใหญจะเปนพื้นที่ที่
ซอนทับตามแนวปาสงวนแหงชาติ
(4) ที่ราชพัสดุ มี 2 แหง คือ บริเวณโรงเรียนบานบาตูปูเตะ หมู 4 และ
โรงเรียนบานเกาะลิบง หมู 1
จะเห็นไดวา 2 ใน 3 ของเกาะลิบงเปนพื้นที่ปาสงวน โดยมีพื้นที่ ทําสวนยางที่มี
ใน ภบท.5 อยูรอบๆ และซอนทับบางสวน ที่เหลือจะเปนที่ราบที่มีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินเปน
น.ส.3 หรือ สก.1 ถือครองสิทธิโดยชาวบานและบางสวนถือครองสิทธิโดยคนนอกเกาะ

7

นส.3 คือ หนังสือรับรองการทําประโยชน แสดงสิทธิครอบครอง ทางการเปนผูออกหนังสือให การซื้อขายตองไปจด
ทะเบียนที่สํานักงานที่ดิน
8
สค.1 คือ หนังสือแสดงการครอบครองที่ดิน ทางการเปนผูออกหนังสือให การซื้อขายไมตองมีการจดทะเบียนโอน
9
ภบท.5 คือ ใบสําคัญรับเงินการเสียภีการใชประโยชนที่ดิน จายใหแกเจาของพื้นที่ คือ อบต.เกาะลิบง ไมไดแสดงสิทธิ
การครอบครองแตอยางใด
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4.1.5 ประชากรและการปกครอง
เกาะลิบงมีประชากรรวม 3,026 คน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 99.99% มี
นายเชลล ทะเลลึก เปนกํานันตําบลเกาะลิบง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลประชากร และการปกครอง ตําบลเกาะลิบง ณ เดือนธันวาคม 2548 10
ชื่อหมูบาน
หมู 1 บานโคกสะทอน
หมู 4 บานบาตูปูเตะ
หมู 5 บานหลังเขา
หมู 7 บานทรายแกว

ผูใหญบาน
ประชากรชาย
นายบาวนุย ยารักษ
398
นายวรสิทธิ์ จิเหลา
393
นายวุฒิชัย ใบหมาด
289
นายวังหมาด หวังบริสุทธิ์
456

ประชากรหญิง
362
369
276
483

ประชากรรวม
760
762
565
939

ที่มา : สํานักบริหารงานทะเบียน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ในสวนของอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรพบวาไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจากการคาดการณประชากร โดยวิธีหาอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป พบวา ในอีก 10 ปขางหนา คือ ป
พ.ศ.2560 เกาะลิบงจะมีประชากร ประมาณ 3,916 คน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงการคาดการณประชากรในเกาะลิบง
ป พ.ศ.
2537
2543
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ประชากรชาย
1,157
1,287
1,536
1,573
1,610
1,649
1,688
1,728
1,770
1,812
1,855
1,900
1,945
1,992

ประชากรหญิง
1,127
1,245
1,490
1,525
1,561
1,598
1,635
1,674
1,713
1,754
1,795
1,837
1,880
1,925

ประชากรรวม
2,284
2,532
3,026
3,098
3,171
3,246
3,323
3,402
3,483
3,566
3,650
3,737
3,825
3,916

หมายเหตุ
ข อ มู ล จ า ก
การเก็บสถิต

ขอมูลจาก
การ
คาดการณ

ที่มา : จากการคํานวณของผูศึกษา
10

นัฐรินทร เภาสูตร, “ชมรมชาวประมงพื้นบานเกาะลิบง : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝง,” (รายงานวิชา Individual Study I และ II เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2549) หนา 24
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4.1.6 อาชีพ
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนเกาะลิบงแตละครอบครัวมักจะประกอบอาชีพ
ทําสวนยางและประมงพื้นบาน11 ควบคูกัน หรือควบคูกับอาชีพอื่นๆ เชน คาขาย ธุรกิจสวนตัว เปน
หลัก ดังแผนภูมิที่ 4.1
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอาชีพในชุมชนของคนภายในเกาะลิบง

รอยละ 60
รอยละ 10
รอยละ 1

รอยละ 40

สวนยางพารา
ประมงพื้นบาน
ขาราชการ
รับจาง

ที่มา : ประเมินโดย สะปอี เทศนํา เลขานุการ อบต.เกาะลิบง, 9 มีนาคม 2550

1.ทําสวนยางพารา ถือเปนอาชีพสวนใหญของประชาชนในเกาะลิบง การซื้อขาย
จะทํากัน 2 ลักษณะ คือ ขายน้ํายางสดและขายยางแผนดิบ สวนใหญจะขายผานพอคาคนกลาง
ในหมูบาน
2.ประมงพื้นบาน ถือเปนอาชีพสวนใหญของครัวเรือนในเกาะลิบงเปนลักษณะ
ประมงขนาดเล็กที่ชาวบานทําเพื่อหาเลี้ยงชีพ โดยสัตวน้ําที่หามาได จะแบงขายคนในชุมชน
ดวยกันหรือนําไปขายที่แพปลาในเกาะ
3.อาชีพรับจางทั่วไป เปนการรับจางทํางานโดยทั่วไปเปนอาชีพเสริม เชน การ
รับจางกรีดยาง ปอกมะพราว ซอมแซมของเล็กๆ นอยๆ เปนตน
4.อาชีพคาขาย บริเวณเกาะลิบงมีรานคาขายเปดอยูทั่วไป จะเกาะตัวอยูต ามแนว
ถนนในยานชุมชน สวนใหญเปนรานขายของชํา รานขายของสด และรานน้ําชา
5.การรวมกลุมอาชีพและอาชีพเสริมอื่นๆ อยูในรูปของการรวมกลุม เพื่อเปนการ
ชวยเหลือและเสริมรายไดของสมาชิก ไดแก กลุมสหกรณออมทรัพย กลุมประมงพื้นบาน กลุม
เลี้ยงปลาในกระชัง กลุมสตรีแปรรูปสัตวน้ํา กลุมผาบาติก และกลุมเกษตรอินทรีย

11

จากบรรยายสรุป 2549 จังหวัดตรัง “การประมงพื้นบาน หมายถึง การประมงที่ใชเรือทําการประมงที่มีขนาด ความ
ยาวไมเกิน 10 เมตร เครื่องยนตขนาดไมเกิน 30 แรงมา ใชเครื่องมือทําการประมงไมทันสมัยมากนัก เชน อวนลอยกุงสามชั้น อวน
ปู อวนลอยปลา ลอบปลา แรวปู จั่นปู ฯลฯ แหลงทําการประมงจะอยูในบริเวณชายฝง ออกทําการประมงเที่ยวละ 2-3 คน สวน
ใหญจะเปนแรงงานในครอบครัว หรือจางไมเกิน 2 คน“
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เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจ พบวา คนในเกาะลิบงมีรายไดไมแนนอนขึ้นกับ
พอคาคนกลางเปนสําคัญเนื่องเพราะปจจัยในการขนสง โดยรวมคนมีกําลังทรัพยในจับจาย ใช
สอย แตไมคอยมีเงินเก็บ12

คัดปูสงแพปลา

แพปลารับซื้อสัตวน้ํา

ตากยางพาราแผนใหแหง

คาขาย

จักรยานยนตรับจาง

รับจางปอกมะพราว

กลุมสตรีแปรรูปสัตวน้ํา

ผลิตภัณฑจากกลุมตางๆ

ภาพที่ 4.5 แสดงอาชีพตางๆ ในเกาะลิบง

12

สัมภาษณ โชติ อับดุลกาเด อายุ 59 ป โตะอิหมาม 30 มีนาคม 2550
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4.1.7 ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชากรรอยละ 99.99 ของเกาะลิบงนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถือหลักคําสอน
ของศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิต จึงมีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 4 แหง คือ 1.มัสยิด
บานโคกสะทอน อยูที่หมู 1 2.มัสยิดดาริสลาม 3.มัสยิดบานเกาะลิบง อยูที่หมู 4 และ 4.มัดรอ
ซะห (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่เล็กกวามัสยิด) อยูที่หมู 7 ใครอยูใกลมัสยิดใดก็ไปประกอบ
ศาสนกิจที่มัสยิดนั้น โดยมีผูนําทางศานา ประกอบไปดวย โตะอิหมาม คือ ผูนําสูงสุดของศาสนา
อิสลามในหมูบาน โตะบิหลาน คือ ผูเชิญชวนคนใหเขามัสยิด และกอเต็บ คือ ผูแสดงธรรม
ประจําวันศุกร ถือเปนกลุมที่ไดรับความนับถืออยางสูงของคนในเกาะ และเปนผูนําทางความคิด
ของคนในชุมชน
วันสําคัญทางศาสนาอิสลาม 13
1.ประจําวันทุกวัน ตองละหมาดตอพระอัลลอฮ วันละ 5 ครั้ง
2.วันประจําสัปดาห ตองละหมาดเฉพาะวันศุกร เปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมที่
เปนผูชายทุกคน ใหไปรวมชุมนุม ณ สถานที่สวนกลางของหมูบานของตน และใหอิหมามหรือคอ
เต็บพูดอบรมแกผูรว มละหมาด
3.วันประจําป ในเดือนที่ 9 ของปจันทรคติ เรียกวาเดือนรอมฎอน มีขอปฏิบัติ
ใหถือบวช คือการงดเวนจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนระงับอารมณความรูสึก
อารมณใครในโลกียสุขตางๆ ใหสํารวมเปนพิเศษ นับจากแสงอาทิตยเริ่มจับทองฟาเรื่อยไปจนถึง
เวลาพระอาทิตยตก นอกจากนี้ยังมีวันสําคัญที่ไมขัดกับคําสอนของศาสนาเพิ่มขึ้นอีก คือ วันขึ้น ป
ใหม (ปจันทรคติของอิสลาม) และวันฉลองครบรอบวันประสูติของพระศาสดามุฮัมมัดฯ คือวันที่
12 เดือนที่ 3 ของปจันทรคติ อิสลาม เรียกวา “วันเมาลิดดินนบี” คือ วันประสูติของพระศาสดา
5.วันในชั่วชีวิต มุสลิมผูใดอยูในฐานะมีสุขภาพและปจจัยตามเกณฑจะตองไป
บําเพ็ญฮัจญ ที่นครเมกกะ

13

ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, มุสลิมในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: โครงการหอสมุดกลางอิสลาม สายสกุล สุลตานสุ
ลัย, 2539), หนา 234-236
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ขอหามทางศาสนา สรุปไดดังนี้
1.หามตั้งภาคี ตอพระเจาทั้งกาย วาจา ใจ ดังนั้นมุสลิมจึงตองปฏิบัติอยูใน
ขอบเขต เชน หามกราบไหวบุคคลทุกคนไมมีขอยกเวน กราบไดเฉพาะพระเจาพระองคเดียว หาม
ทํานายโชคชะตา และเรื่องไสยศาสตรทั้งมวล เปนตน
2.หามชาย-หญิง ที่อยูในสภาวะจะแตงงานกันไดมีความสัมพันธเกินขอบเขต
3.หามบริโภคและขายอาหารและเครื่องดื่มที่ผิดศาสนบัญญัติ เชน เนื้อหมู สัตว
ที่เชือดโดยไมไดระบุนามของพระอัลลอฮ เครื่องดื่มที่ตองหามคือสิ่งที่ทําใหมึนเมา
4.หามเสี่ยงโชคและการพนันทุกชนิด
5.หามประกอบอาชีพที่ไมสุจริตและผิดหลักศาสนา เชน ผลิตหรือขายเหลา ตั้ง
สถานอาบอบนวด สถานเริงรมย ฯลฯ
6.หามคุมกําเนิดโดยไมจําเปนตอสุขภาพ

มัสยิดบาตูปูเตะ

ผูนําศาสนานําสวดในพิธีกรรม

การละหมาดรวมฟงคําสอนในวันศุกร

พิธีขึ้นเปลเด็ก
ภาพที่ 4.6 แสดงกิจกรรมตางๆ ทางศาสนา

4.1.8 ความสัมพันธทางสังคม
ชุ ม ชนเกาะลิ บ งเป น ชุ ม ชนที่ มี ร ะบบความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งกั น มี ทั้ ง
ความสัมพันธแบบเครือญาติ เนื่องดวยการตั้งถิ่นฐานในชวงแรกบนเกาะลิบงมีเพียง 3 ตระกูล คือ
หาดเด็น จิเหลา และสารสิทธิ์ ที่อาศัยในเกะลิบง ดังนั้นจะพบวาคนในเกาะลวนเปนเครือญาติกัน
แทบทั้งสิ้น นอกจากความสัมพันธในเชิงเครือญาติแลว ดวยความที่บนเกาะลิบงเปนสังคมมุสลิม
มีความเหนียวแนนกับหลักการดําเนินชีวิตตามแนวศาสนบัญญัติ เชื่อมโยงความสัมพันธอีกชั้น จึง
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ทําใหคนรูจักกันทั้งเกาะ นอกจากนี้โดยลักษณะของครอบครัวยังมีสวนชวยใหคนในเกาะกลม
เกลียวกัน เนื่องจากเปนครอบครัวขยายอยูประมาณ 3 ชั่วอายุ14 คือ ปูยา – พอแม – ลูก หรือเมื่อ
แตงงานไปแลวก็จะตั้งบานใหมอยูในบริเวณละแวกเดียวกัน
การประชาสัมพันธหรือบอกขาวของชุมชน จะบอกผานไปทางผูนําศาสนาและให
ประชาสัมพันธผานทางมัสยิด บอกผานเสียงตามสายของหมูบาน เขียนติดที่บานผูใหญบาน หรือ
เปนการติดปายประกาศตามรานคา รานน้ําชาตางๆ นอกจากนี้ ในวันศุกรจะมีการละหมาดรวมทั้ง
หมูบานบริเวณมัสยิดบานปาตูปูเตะ ซึ่งการละหมาด ตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากจะเปนตัว
ชวยในการสานความสัมพันธระหวางคนในชุมชนดวยกันแลว ยังเปนกลไกควบคุมทางสังคมอยาง
หนึ่งของมุสลิม เพราะการทําละหมาดสามารถทําใหคนในชุมชนสามารถตรวจสอบกันและกันได
สามารถรับรูไดวาใครหายไปไหนและทําไมถึงหายไป นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมของคนในชุมชน
เพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ เชน กลุมเยาวชนและคนแก เปนการรวมกลุมสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
พื้นบาน กลุมอาสาสมัคนสาธารณสุข (อสม.) และกลุมอาสาสมัครปองกันภับฝายพลเรือ (อปภร.)

ภาพที่ 4.7 แสดงกิจกรรมที่พบเห็นทั่วไปในชุมชนเกาะลิบง

14

นัฐรินทร เภาสูตร, “ชมรมชาวประมงพื้นบานเกาะลิบง : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝง,” (รายงานวิชา Individual Study I และ II เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2549) หนา 28
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4.1.9 ปญหาที่พบในเกาะลิบง
เปนการรวมรวมขอมูลจากการลงไปศึกษา โดยการสังเกต พูดคุยและสอบถาม
จากคนในชุ ม ชน ผู นํ า ชุ ม ชน ผู นํ า ศาสนา ตลอดจนเจ า หน า ที่ แ ละผู ป ระกอบการท อ งเที่ ย วที่
เกี่ยวของ สามารถสรุปปญหาในดานตางๆ ได ดังนี้
1.ปญหาการคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงระหวางเกาะ
การคมนาคมขนสงระหวางเกาะและฝงยังเปนปญหาที่สําคัญของประชาชนบน
เกาะ โดยเฉพาะคาใชจายในการขนสงสิ่งของ เครื่องใช และสิ่งจําเปนอื่นๆ ประมาณกันวาคา
กอสรางบานบนเกาะลิบงแพงกวาบานบนฝงประมาณเทาตัว ซึ่งคาใชจายดานคาขนสงอุปกรณ
และวัสดุกอสรางบานสามารถนําเอาไปสรางบานไดอีกหลังหนึ่ง
การคมนาคมขนสงภายในเกาะ
โดยรวมสภาพถนนเปนหลุมเปนหลุมบอ ชวงหนารอนจะมีฝุนมาก สวนหนาฝน
ถนนลูกรังจะกลายเปนโคลนและลื่นมาก
2.ปญหาการขาดแคลนน้ํา
เนื่องจากลิบงมีสภาพเปนเกาะจึงมีขอจํากัดและปญหาเรื่องขาดแคลนน้ําจืด
สําหรับอุปโภคและบริโภค เหมือนเกาะอื่นๆ ทั่วไป ทางเกาะลิบงแกปญหาโดยในชวงที่ขาดแคลน
น้ําประชาชนจะมาใชบอน้ําที่คอนขางลึก หรือใชบอน้ําทะเลจืดสําหรับเพื่อการอุปโภค สวนน้ําใน
การบริโภคตองหาซื้อจากรานคาในเกาะหรือรานคาบนฝง
3.ปญหาขยะ
เกาะลิบงแมจะมีถังขยะกระจายอยูทั่วไปและเคยมีการรณรงคเรื่องการเก็บขยะ
แตขยะก็ยังเปนปญหาสําคัญของเกาะ สามารถพบเห็นขยะไดโดยทั่วไปในเขตชุมชนและตาม
ชายหาด เนื่องจากระบบการจัดการขยะยังไมดี อีกทั้งบางสวนไมทิ้งขยะในที่ที่จัดไวหรือมีการทิ้ง
ขยะลงทะเล เมื่อคลื่นตีกลับก็ทําใหมีขยะเต็มหาดและบริเวณปาชายเลน
4.ปญหาความไมชัดเจนในการถือครองที่ดิน
เนื่องจากยังไมมีการกําหนดเขตการใชที่ดินและการกําหนดสภาพการใชที่ดินใน
เขตตางๆใหเหมาะสม สงผลตอการบุกรุกพื้นที่ปา นอกจากนี้เมื่อมีการประกาศเขตปาสงวนซึ่ง
บางสวนทับที่ทํากินของชาวบาน ทําใหเจาหนาที่ปาไมกับชาวบานมีปญหาเรื่องความไมเขาใจใน
สิทธิในการถือครองที่ดิน จนเกิดความรุนแรงถึงขนาดเคยมีการเผาที่ทําการพิทักษปาบานหลังเขา
นอกจากนี้ยังขาดความเขาใจในการมีสิทธิ์เขาทํากินเนื่องจากพื้นที่บางแหงเปน พื้นที่ที่เขาทํา
ประโยชนโดยเสียภาษีบํารุงทองที่ ภบท. 5 พื้นที่เหลานี้ผูเขาทําประโยชนในพื้นที่จะไมมีสิทธิใ์ นการ
ถือครองเพราะปนที่ดินของรัฐเพียงแตขอใชเขาทําประโยชนโดยใหผลตอบแทนรัฐในรูปการเสีย
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ภาษี แตประชาชนบางสวนยังขาดความเขาใจ เนื่องจากพบวามีการเสนอขายพื้นที่ที่มีใบ ภบท. 5
ทั้งที่เปนที่ดินของรัฐและตามกฏหมายไมสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได
5.ปญหาทางสังคม
ดวยสภาพสั งคมที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยา งรวดเร็ว สื่ อต า งๆ เข า ถึงเด็กและ
เยาวชนไดโดยงาย ประกอบกับการที่เด็กออกไปเรียนนอกเกาะโดยไมมีผูใหญดูแลทําใหมีโอกาส
หลงผิดไดงาย และมีสวนทําใหเกาะลิบงไดรับวัฒนธรรมตางๆ จากภายนอกเขามาใชโดยไมได
ผานการไตรตรองอยางรอบคอบ สงผลใหใหชุมชนเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบบริโภค
นิยม ประชาชนลดความเครงครัดเรื่องศาสนาลงไปมาก15 ปจจุบันเกาะลิบงเริ่มมีการเปดสถาน
บันเทิงตางๆ เชน คาราโอเกะ โตะสนุกเกอร และรานขายสิ่งมึนเมา เปนตน การเปลี่ยนแปลง
เหล า นี้ ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาขึ้ น ในเกาะไม ว า จะเป น ป ญ หาการลั ก ขโมย ป ญ หาเรื่ อ งยาเสพติ ด
โดยเฉพาะในวัยรุนซึ่งประมาณรอยละ 10 ติดยาเสพติด
6.ปญหาเรื่องสุขภาพ
พบวาคนในเกาะลิบงเปนโรคทางเดินหายใจมาก สืบเนื่องมาจากปญหาฝุนจาก
ถนนในเกาะชวงหนารอน

ขนถายสินคาดวยความลําบาก

สภาพถนนชวงหนาฝน

ขยะที่พบเห็นไดทั่วไป

ใชน้ําจากบอสาธารณะชวงหนาแลง

วัยรุนบางสวนใชเวลาที่โตะสนุกเกอรเปนหลัก
ภาพที่ 4.8 แสดงปญหาตางๆ ในเกาะลิบง

15

โชติ อับดุลกาเด โตะอิหมาม 30 มีนาคม 2550
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4.2

ภาพรวมสถานการณการทองเที่ยว
4.2.1 ภาพรวมสถานการณการทองเที่ยวโลก
ปจจุบันการใชชีวิตของคนคอนขางซับซอน จึงมีการมองหาการทองเที่ยวพักผอน
ที่จะทําใหที่ทําใหสมดุลกับชีวิต คือ การพักผอนแบบธรรมดา จึงมักเลือกพักผอนอยูกับบานหรือที่
ที่เคยไปมา และในอีกประมาณ 10 ปขางหนา จะไมมีแหลงทองเที่ยวที่ไมรูจักเนื่องจากสํารวจกัน
ทั่วโลกแลว นอกจากนี้นักทองเที่ยวสวนใหญจะตองการหาสถานที่ที่เงียบสงบและประสบการณ
ดานจิตวิญญาณมากขึ้นโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตก16
4.2.2 ภาพรวมสถานการณการทองเที่ยวประเทศไทย
ดวยสภาพภูมิประเทศ ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย ทําใหไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติจะไดรับความสนใจมากที่สุด
รองลงมาไดแก แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม กิจกรรมงานเทศกาลประเพณี17
สงผลใหธุรกิจการทองเที่ยวมีการขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยว
และรายไดที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และแมภาพรวมจะมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยสูง
กวาชาวตางชาติอยางเห็นไดชัด แตหากมองในเรื่องของเม็ดเงินรายไดชาวตางชาติกลับมีสูงกวา
แสดงใหเห็นศักยภาพในการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติ
ตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณนักทองเทีย่ วและรายไดป 2540 – 2549
ป พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

นักทองเที่ยว
52,053,251
51,681,035
53,624,843
54,740,239
58,620,802
61,817,498
69,356,898
74,795,188
79,531,222
81,492,587

จํานวนผูเยี่ยมเยือน (คน)
รอยละการ นักทองเที่ยว รอยละการ
-0.79
7,221,345
0.41
-0.72
7,764,930
7.53
3.76
8,580,332
10.50
2.08
9,508,623
10.82
7.09
10,061,950
5.82
5.45
10,799,067
7.33
12.20
10,004,453
-7.36
7.84
11,650,703
16.46
6.33
11,516,936
-1.15
2.47
13,821,802
20.01

รายได (ลานบาท)
นักทองเที่ยว รอยละการ นักทองเที่ยว รอยละการ
180,388
220,754
187,898
4.16
242,177
9.70
203,179
8.13
253,018
4.48
210,516
3.61
285,272
12.75
223,732
6.28
299,047
4.83
235,337
5.19
323,484
8.17
289,987
23.22
309,269
-4.39
317,225
9.39
384,360
24.28
334,717
5.51
367,380
-4.42
356,276
6.44
487,100
32.59

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2530-2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

16

www.etatjournal.com จิรา บัวทอง, “อนาคตของการทองเที่ยว," จุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม
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รายงานสถิติประจําป ของ ททท. 2530-2545
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4.2.3 ภาพรวมสถานการณการทองเที่ยวฝงอันดามัน
ทะเลไทยฝ ง อั น ดามั น อยู ท างภาคใต ฝ ง ตะวั น ตกของประเทศไทย หากมอง
ภาพรวมการทองเที่ยวฝงอันดามัน พบวามีธุรกิจทองเที่ยวตามเกาะแกงและชายหาดเปนจํานวน
มาก สอดคลองกับขอมูลภาพรวมการทองเที่ยวประเทศไทยที่พบวานักทองเที่ยวจะใหความสนใจ
ในพื้นที่ธรรมชาติสูงกวาในพื้นที่อื่น จากความพรอมของทรัพยากรการทองเที่ยวทางฝงอันดามัน
ทํา ให ห ลายแห ง เป น แหล ง ท องเที่ ย วที่ มีชื่ อ ระดั บ โลก มี นั ก ท องเที่ ย วเดิ น ทางมาในพื้ น ที่ อย า ง
ตอเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 4.4 โดยในป พ.ศ. 2547 นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในฝงอัน
ดามัน คิดเปนประมาณ 1 ใน 8 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด เปนนักทองเที่ยวชาวไทยรอยละ
41 และนักทองเที่ยวชาวตางชาติสูงถึง รอยละ 59 แตจากจากเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ
ชวงปลายป พ.ศ.2547 สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวในป พ.ศ. 2548 ลดลงถึงรอยละ 33
หากมองการทองเที่ยวในรายจังหวัด จากตารางที่ 4.4 พบวา สามารถแบงพื้นที่
เปน 2 กลุมหลัก คือ 1.กลุมพื้นที่ทองเที่ยวหลัก ไดแก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่
จังหวัดเหลานี้เปดการทองเที่ยวไมต่ํากวา 20 ปมาแลว มีจํานวนนักทองเที่ยวสูง สวนใหญเปน
ตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มาจากเอเชียและยุโรป และ 2.กลุมพื้นที่ทองเที่ยวรอง ไดแก
จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดระนอง โดยจังหวัดเหลานี้เพิ่งเปดรับการทองเที่ยวที่ลนมาจาก
กลุมทองเที่ยวหลัก สวนใหญเปนตลาดนักทองเที่ยวชาวไทย และเริ่มมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เพิ่มมากขึ้น
แผนภูมิที่ 4.2 แสดงสัดสวนจํานวนนักทองเทีย่ วและรายไดจากการทองเทีย่ วของอันดามันป 2549
จํานวนนักทองเที่ยว
รายไดจากการทองเที่ยว
นักทองเที่ยวไทย
ที่อื่นๆ
79%

นักทองเที่ยวไทย-อันดามัน 5%
นักทองเที่ยวตางชาติ-อันดามัน 5%

นักทองเที่ยวไทย
ที่อื่นๆ 39%

นักทองเที่ยวตางชาติ-ที่อื่นๆ 11%

นักทองเที่ยวไทย-อันดามัน 3%
นักทองเที่ยวตางชาติ-อันดามัน 10%

นักทองเที่ยวตางชาติ-ที่อื่นๆ 48%

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จากแผนภูมิที่ 4.2 ธุรกิจทองเที่ยวฝงอันดามัน สรางรายไดใหกับประเทศไทย
อยางมหาศาล ในป พ.ศ.2549 มีรายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดฝงอันดามัน สูงถึง 106,141.75
ลานบาท คิดเปน 13% ของรายไดจากการทองเที่ยวทั้งประเทศ โดยรายไดนี้มาจากนักทองเที่ยว
ตา งชาติ รอยละ 10 และจากนั กทองเที่ย วชาวไทย รอยละ 3 แสดงใหเห็ น ถึ งสั ดสวนรายไดที่
แตกตางกัน ซึ่งหากมองในรายจังหวัดจากตารางที่ 4.5 พบวา จังหวัดที่มีรายไดมาจากการ
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ทองเที่ยวสูงสุด คือ จังหวัดภูเก็ต รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง ระนองและสตูล
ตามลําดับ
ในป พ.ศ. 2549 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดวางการทองเที่ยวพื้นที่อันดามันเปน 1
ใน 5 ของกลยุทธการสงเสริมตลาดตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับสภาพการทองเที่ยวปจจุบันใน
พื้นที่ แตหากมองยอนไปเมื่อประมาณ 50 ป ที่แลว จังหวัดทางฝงอันดามันเปนเพียงเมืองอยูอาศัย
และชุมชนชาวประมงพื้นบาน แตเมื่อประมาณ 30 ปที่แลวการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเริ่มมี
การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยจุ ด ขายเป น หาดทราย ชายทะเล และวิ ถี ชี วิ ต
ชาวประมง ซึ่งไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวเปนอยางดี ตอมาเริ่มพัฒนาเปนรูปแบบของการ
ทองเที่ยวกระแสหลัก ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองและเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวกไป
จนเกินพอดี นักทองเที่ยวเขามาอยางลนหลาม เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมอยางสิ้นเชิง ทําให
นักทองเที่ยวบางกลุม และผูประกอบการตางแสวงหาพื้นที่ที่ทองเที่ยวใหมที่ยังมีความสมบูรณ
และเจือปนสิ่งรบกวนภายนอกใหนอยที่สุด จึงมีการขยายตัวของการทองเที่ยวลักษณะนี้ออกไปอีก
หลายพื้นที่ ไมวาจะเปน ชายหาดปาตอง หมูเกาะพีพี เกาะลันตา ฯลฯ และมีแนวโนมจะขยายตัว
ออกไปเรื่อยๆ ซึ่งแหลงทองเที่ยวเดิมเองก็จะพยายามเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวกสรางจุดเดน
ขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ในชวง 20 ปที่ผานมา นักทองเที่ยวสวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณ
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ตามลําดับ ในสวนของ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
ถือเปนพื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งเริ่มเปดการทองเที่ยว และมีอัตราการการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น สวน จังหวัดระนอง รูปแบบการทองเที่ยวจะแตกตางไปเนนไปในเชิงสุขภาพ ดังแสดงใน
แผนที่ 4.10
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนผูเยี่ยมเยือนจังหวัดฝงอันดามัน ตั้งแตป 2538 - 2549
ป พ.ศ.
2544
2545
2546
2547
2548
2549

ระนอง
ไทย
256,248
307,969
324,130
321,371
355,497
364,323

ตางชาติ
21,276
19,580
21,350
19,334
21,349
30,063

รวม
277,524
327,549
345,480
340,705
376,846
394,386

พังงา
ไทย
572,953
644,601
766,798
1,036,047
725,615
601,049

ตางชาติ
1,429,794
1,683,589
1,567,811
1,858,607
95,648
420,399

รวม
2,002,747
2,328,190
2,334,609
2,894,654
821,263
1,021,448

ภูเก็ต
ไทย
1,077,275
1,164,560
1,303,291
1,295,653
1,188,621
1,616,545

ตางชาติ
2,712,385
2,826,142
2,746,786
3,497,599
1,321,655
2,882,779

รวม
3,789,660
3,990,702
4,050,077
4,793,252
2,510,276
4,499,324

กระบี่
ไทย
591,372
575,009
763,779
793,123
653,266
792,421

ตางชาติ
765,588
883,762
859,438
1,003,468
373,779
940,530

รวม
1,356,960
1,458,771
1,623,217
1,796,591
1,027,045
1,732,951

ตรัง
ไทย
406,333
440,798
491,213
648,520
568,081
656,007

ตางชาติ
39,078
49,505
52,580
87,652
50,600
70,366

รวม
445,411
490,303
543,793
736,172
618,681
726,373

สตูล
ไทย
344,536
357,529
386,510
431,139
531,666
609,112

ตางชาติ
58,767
64,713
56,835
55,176
50,391
50,086

รวม
403,303
422,242
443,345
486,315
582,057
659,198

รวม
1,921.36
2,159.31
2,427.16
3,216.48
2,292.44
2,690.58

สตูล
ไทย
513.12
670.45
753.95
828.58
1,256.35
1,478.89

ตางชาติ
108.77
166.29
145.37
150.12
164.51
188.31

รวม
621.89
836.74
899.32
978.70
1,420.86
1,667.20

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2530-2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ตารางที่ 4.5 แสดงรายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดฝง อันดามัน ตั้งแตป 2538 - 2549
ป พ.ศ.
2544
2545
2546
2547
2548
2549

ระนอง
ไทย
ตางชาติ
817.07 47.68
862.06 43.15
950.92 45.52
947.87 41.28
993.55 67.09
945.42 83.20

พังงา
ไทย
รวม
1,524.89
864.75
905.21 1,760.07
999.44 2,101.15
989.15 3,035.07
1,060.64 2,156.85
1,028.62 1,707.77

ตางชาติ
3,992.90
5,078.57
4,297.83
6,738.79
424.44
1,632.40

รวม
5,517.79
6,838.64
6,398.98
9,773.86
2,581.29
3,340.17

ภูเก็ต
ไทย
10,410.98
11,380.69
13,427.68
13,488.26
9,108.23
12,444.87

ตางชาติ
59,258.36
61,218.73
59,836.02
72,182.37
19,073.23
65,151.01

รวม
69,669.34
72,599.42
73,263.70
85,670.63
28,181.46
77,595.88

กระบี่
ไทย
4,117.35
3,970.41
5,814.47
6,068.91
3,552.93
5,137.95

ตางชาติ
10,082.28
11,622.92
11,651.51
13,256.46
3,840.36
14,681.35

รวม
14,199.63
15,593.33
17,465.98
19,325.37
7,393.29
19,819.30

ตรัง
ไทย
1,656.38
1,824.31
2,054.55
2,612.91
2,007.33
2,275.67

ตางชาติ
264.98
335.00
372.61
603.57
285.11
414.91

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2530-2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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การทองเที่ยวทะเลฝงอันดามันมีฤดูกาลทองเที่ยวที่คอนขางชัดเจน โดยสามารถ
แบงชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเดินทางทองเที่ยว เปน 3 ชวง
1. ชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ เปนชวงที่เหมาะสําหรับการทองเที่ยวทาง
ทะเล ในการดําน้ําดูปะการัง เนื่องจากอากาศดี คลื่นลมสงบ น้ําทะเลใส ปราศจากฝน
2. ชวงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม เปนชวงที่สามารถเดินทางไดบางวัน ในชวง
เวลาที่ลมคอนขางสงบสภาวะอากาศโปรง
3. ชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เปนชวงที่ไมเหมาะกับการทองเที่ยว
โดยเฉพาะชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนตกชุกตลอดเดือน
นอกจากกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเลแลว จังหวัดฝงอันดามันยังมีกิจกรรม
และเทศกาลอยางตอเนื่อง ซึ่งเหลานี้เปนสวนทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนตลอดป
จากภาพรวมการทองเที่ยวอันดามันจะเห็นไดวา ฐานทรัพยากรการทองเที่ยวลวน
มาจากทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก หากพิจารณาในสวนของระบบ นิเวศสิ่งแวดลอมพบวา ฝง
ทะเลอันดามันนี้ มีเพียงแมน้ําสายเล็กๆ ไหลลงทะเล ดังนั้นหาดทรายจึงมีสีขาว เม็ดละเอียด สลับ
กับปาชายเลนและปาโกงกางหนาแนน ตามชายฝงมีแนวหญาทะเล ถัดลงไปในทะเลมีปะการัง น้ํา
ทะเลสีฟาคราม ทําใหสิ่งมีชีวิตทางฝงอันดามันสวนใหญสดใสกวาฝงอาวไทย อีกทั้งอยูในเขตเสน
ศูนยสูตร ทําใหสภาพแวดลอมใตทะเลเหมาะแกการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปและสัตว
สงวนอยางพะยูน ซึ่งจะหนาแนนมากบริเวณ รอบเกาะลิบง จังหวัดตรัง ดังแสดงในแผนที่ 4.11
4.2.4 ภาพรวมสถานการณการทองเที่ยวจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังเปน 1 ใน 6 ของจังหวัดฝงทะเลอันดามัน มีเกาะนอยทั้งหมด 46 เกาะ
อยูในพื้นที่อําเภอกันตัง 12 เกาะ อําเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอําเภอสิเกา 21 เกาะลวนแตมี
ความสมบูรณอยูมาก
ในสวนของการทองเที่ยวทะเลจังหวัดตรัง ไดรับการเปดตัวเปนทางการในชวงป
พ.ศ.2543 ในชื่อ “Amazing ทะเลตรัง” มีจุดขายในเรื่องทะเล หาดทราย ที่ยังบริสุทธิ์และเงียบสงบ
ซึ่งเขามาในชวงที่ทุกหนวยงานตางใหความสนใจในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม และแผนงานของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมุงสงเสริมการทองเที่ยวไปในทางของการทองเที่ยวที่กอ ใหเกิดความ
ยั่งยืนในพื้นที่ ในป พ.ศ.2549 แผนการตลาดการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดใหทะเลตรัง อยูใน
กลุมสินคาใหมทางการทองเที่ยวที่พรอมเสนอขาย เปนทางเลือกเสริมสรางความหลากหลายและ
กอใหเกิดการใชจายของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในสวนตัวเมืองตรัง (ทับเที่ยง) และบริเวณ
โดยรอบก็มีแหลงทองเที่ยวนาสนใจมากมาย ดังแสดงในแผนที่ 4.12
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แผนที่ 4.12 แสดงแหลงทองเที่ยวในจังหวัดตรัง

ที่มา:การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

82
จากข อ มู ล สถิ ติ ก ารท อ งเที่ ย วที่ ผ า นมา จะเห็ น ได ว า จั ง หวั ด ตรั ง มี จํ า นวน
นั ก ท อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยกลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วหลั ก จะเป น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย
นักทองเที่ยวตางชาติแมจะมีจํานวนนอยกวาแตก็มีอัตราการเติบโตขึ้นมาก จากจํานวน 740 ในป
2534 เพิ่มขึ้นเปน 70,366 คน ในป 2549 โดยสวนใหญมาจาก ยุโรป รองลงมา มาจาก เอเชีย
แอฟริกา อเมริกา โอเซียเนีย และตะวันออกกลาง ตามลําดับ ดังแผนภูมิที่ 4.3 แตจากเหตุการณ
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปลายป 2547 สงผลใหนักทองเที่ยวในป 2548 มีจํานวนลดลง แตป 2549
นักทองเที่ยวเริ่มกลับมาทองเที่ยวอีกครั้งและมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้นดวย เนื่องจากแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง เปนแหลงทองเที่ยวใหม และไดรับความเสียหายจากภัย สึนามิ
เพียงเล็กนอย
แผนภูมิที่ 4.3 แสดงจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวตางประเทศ จําแนกตามถิ่นที่อยู ป 2549
1. อเมริกา

5.14%
22.73%

2. ยุโรป
3. โอเชียเนีย

55.03%
7.06%

0.32%
9.72%

4. เอเชีย
5. ตะวันออกกลาง
6. แอฟริกา

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ในสวนของแหลงทองเที่ยวจังหวัดตรัง นักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปทองเที่ยวตาม
สถานที่ตางๆ โดยจะมีความแตกตางกันระหวางผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติและผูเยี่ยมเยือนชาว
ไทย18 ผูเยี่ยมเยือนชาวไทยจะนิยมเที่ยวในสถานที่ที่เปนที่รูจักและมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอม
สวนนักทองเที่ยวตางชาติจะนิยมเที่ยวทะเลหรือเกาะ ซึ่งหากมองในสวนการทองเที่ยวตามหมู
เกาะตางๆ ของจังหวัดตรัง พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางในชวง เดือนกรกฎาคมสิงหาคม และในชวงมกราคม-เมษายน สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติจะนิยมมาในชวง มกราคมมีนาคม ดังแผนภูมิที่ 4.4
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รายงานสถิติประจําป ของ ททท. 2549

83

1,260
367

609

1,191

1,904

2,027
798

817

643

1,760
636
666

973

3,536

4,238
3,310
2,385

385

1,000

1,269

2,000

3,202
3,252

3,000

3,853

4,000

2,299

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)

5,000

3,817

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวในหมูเ กาะจังหวัดตรังตามรายเดือน ของป พ.ศ.2549

0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เดือน
นักทองเที่ยวชาวไทย

นักทอเที่ยวชาวตางชาติ

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จากภาพรวมขางตนจะเหนไดวา การทองเที่ยวของอันดามันมีแนวโนมจะขยายไป
ยังพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ
นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวตามเกาะแกงตางๆ ของจังหวัดตรังที่เพิ่งเปดรับ
การทองเที่ยวและสนับสนุนตลาดการทองเที่ยว ไมวาจะเปน เกาะเหลาเหลียง เกาะสุกรและเกาะ
ลิบง โดยสวนเกาะลิบงเองก็เริ่มเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว เมื่อไมนานเพราะในอดีตไมไดรับการ
สนับสนุนใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวเนื่องจากเปนเกาะที่มีชุมชนขนาดใหญอาศัยอยู 19 แตขณะนี้ความ
เปนชุมชนขนาดใหญของเกาะลิบง ไมสามารถทัดทานกระแสการทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขามาได จึง
ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาอยางตอเนื่องและมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังตารางที่ 4.6 ซึ่งหากไม
มี ก ารเข า ไปจั ด การดู แ ลในส ว นของการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในอนาคต ระบบ นิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคา ตลอดจนวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันดีงามของเกาะลิบงคงไดรับการกระหน่ํา
พั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองการท อ งเที่ ย วอย า งไร ขี ด จํ า กั ด ไม ต า งจากแหล ง ท อ งเที่ ย วอื่ น ๆ
ทางฝงอันดามัน
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สัมภาษณ คุณจรัญ ชื่นในธรรม, หัวหนาศูนยประสานงานการทองเที่ยว จังหวัดตรัง, 6 พฤษภาคม 2549 เวลา
10.00 น. ณ หัวหนาศูนยประสานงานการทองเที่ยว จังหวัดตรัง
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4.3

สถานการณการทองเที่ยวเกาะลิบง
4.3.1 จํานวนนักทองเที่ยวปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
จากขอมูลสถานการณการทองเที่ยวขางตน พบวา ปจจุบันการทองเที่ยวในเกาะลิบง
สวนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของการทองเที่ยวกระแสหลักแถบภูเก็ต พังงา กระบี่ ดังแสดงในแผน
ที่.4.10 โดยปจจุบันนักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามาจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทย มีจํานวนสูงกวา
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เกือบ 3 เทา แตหากมองในอัตราการเติบโต ในชวงป 2546-2547 ที่มี
ขอมู ลแยกจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วในเกาะลิบ งป ลา สุ ด พบว า อัต ราการเติบ โตของนั ก ท อ งเที่ย ว
ชาวตางชาติสูงถึง รอยละ 50.31 แสดงในเห็นถึงอัตราการเพิ่มที่สูงมาก เมื่อพิจารณาจํานวน
นั ก ท อ งเที่ ย วพบว า ในป 2547 เกาะลิ บ งมี จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว คิ ด เป น 1 ใน 3,000 ของ
นักทองเที่ยวระดับประเทศ 1 ใน 400 ของนักทองเที่ยวฝงอันดามัน และ 1 ใน 30 ของนักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดตรัง ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนนักทองเทีย่ วที่มาเกาะลิบง เปรียบเทียบกับ
การทองเทีย่ วระดับตางๆ
ป พ.ศ.
รวม
ไทย
ประเทศ
ตางชาติ
รวม
อันดามัน ไทย
ตางชาติ
รวม
ไทย
ตรัง
ตางชาติ
รวม
ไทย
ลิบง
ตางชาติ

2542
62,205,175
53,624,843
8,580,332
6,320,726
2,448,180
3,872,546
437,637
410,253
27,384
8,750
8,164
586

2543
64,248,862
54,740,239
9,508,623
7,296,827
2,823,576
4,473,251
448,767
414,396
34,371
14,038
10,788
3,250

2544
68,682,752
58,620,802
10,061,950
8,275,605
3,248,717
5,026,888
445,411
406,333
39,078
16,940
13,244
3,696

2545
72,616,565
61,817,498
10,799,067
9,017,757
3,490,466
5,527,291
490,303
440,798
49,505
18,401
13,612
4,789

2546
79,361,351
69,356,898
10,004,453
9,340,521
4,035,721
5,304,800
543,793
491,213
52,580
21,826
16,799
5,027

2547
86,445,891
74,795,188
11,650,703
11,047,689
4,525,853
6,521,836
736,172
648,520
87,652
26,622
19,066
7,556

ที่มา : รายงานสถิติประจําป 2542-2547 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

จากตารางที่ 4.6 พบวาจํานวนนักทองเที่ยวในเกาะลิบงยังอยูในอัตราสวนที่นอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับแหลงทองเที่ยวอื่นฝงอันดามัน ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักระดับโลก แตเห็นถึง
แนวโนมของการทองเที่ยวกระแสหลักที่จะไหลเขาสูเกาะลิบง
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จากภาพรวมพัฒนาการการทองเที่ยวของเกาะลิบง รวมถึงการทองเที่ยวฝง อันดามันและจังหวัด
ตรังที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาถึงจํานวนนักทองเที่ยวจากสถิติการทองเที่ยวของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยพบวา ภายในเวลา 6 ป นับจากปพ.ศ. 2542 ถึง ปพ.ศ.2547 จํานวน
นักทองเที่ยวที่เขามาในเกาะลิบงเพิ่ม ขึ้นจาก 8,750 คน ในปพ.ศ. 2542 เปน 26,622 คน ในป
พ.ศ. 2547 มีอัตราการเพิ่ม ประมาณ 3 เทาตัว โดยมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ไมแนนอน อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 71.35 โดยอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวชาว
ไทยเฉลี่ยรอยละ 15.30 ตอป สวนอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวชาวตางชาติเฉลี่ยรอยละ
23.49 ซึ่งเปนจํานวนที่สูงกวานักทองเที่ยวชาวไทย ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนผูเยี่ยมเยือนเกาะลิบง และแนวโนมการเติบโต ในอีก 10 ป ขางหนา
นักทองเที่ยว
ป พ.ศ.
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

นักทองเที่ยวชาวไทย
จํานวน
(คน)
8,164
10,788
13,244
13,612
16,799
19,066
21,983
25,347
29,225
33,696
38,852
44,796
51,650
59,552
68,664
79,169
91,282
105,248
121,352

อัตราการ
เติบโต (%)
32.14
22.77
2.78
23.42
13.49
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
จํานวน
(คน)
586
3,250
3,696
4,789
5,027
7,556
9,330
11,521
14,227
17,567
21,692
26,786
33,076
40,842
50,433
62,275
76,898
94,955
117,252

ที่มา : จากการคาดการณโดยผูศึกษา

20

รายงานสถิติประจําป ของ ททท. 2542-2547

อัตราการ
เติบโต (%)
454.59
13.72
29.57
4.96
50.31
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49
23.49

รวม
จํานวน
(คน)
8,750
14,038
16,940
18,401
21,826
26,622
31,241
36,661
43,022
50,487
59,246
69,525
81,588
95,744
112,356
131,850
154,726
181,571
213,074

อัตราการ หมายเหตุ
เติบโต (%)
60.43
ขอมูลจาก
20.67 การเก็บ
8.62
20
สถิต
18.61
21.97
17.35
17.35
17.35
17.35
17.35
17.35
ขอมูล
17.35 จากการ
17.35 คาดการณ
17.35
17.35
17.35
17.35
17.35
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4.3.2 พัฒนาการการทองเที่ยว
พัฒนาการการทองเที่ยวของเกาะลิบงเริ่มเกิดขึ้นในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมา
และยั งมีแนวโนมจะพั ฒนาตอไปเรื่อยๆ โดยสามารถแบงการพัฒนาการจากระยะเริ่มแรกถึง
ปจจุบันได 3 ระยะ คือ
ระยะเริ่มตน ชวงป พ.ศ.2525 – พ.ศ.2534
การทองเที่ยวในเกาะลิบง มีจุดเริ่มเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2525 เนื่องจากมีนักปกษี
วิทยา 2 คน คือ พิไล พูลสวัสดิ์ และ อาซูโอะ ซูยิ ไดออกไปสํารวจนกบริเวณแหลมจูโหย และพบ
นกหัวโตกินปูเปนครั้งแรกในประเทศไทย21 บริเวณหาดตูบ จากนั้นเกาะลิบงก็เริ่มเปนที่รูจักของ
นักวิจัยและกลุมนักดูนก ประมาณป พ.ศ.252822 มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย ฟลิป
บราวด เขามาศึกษาเรื่องนก หลังจากนั้นก็มีนักดูนกจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุนเขามาตามลําดับ
กิจกรรมในระยะตนจะเนนไปที่การศึกษาวิจัยเฉพาะกลุมนักดูนกเปนหลัก การศึกษาวิจัยหรือดูนก
นั้นจําเปนตองใชเวลาพอสมควร อีกทั้งเปนการศึกษาเกี่ยวกับนกที่อพยพตามฤดูกาลจึงมีขอจํากัด
ในเรื่องชวงเวลา และการเดินทาง ดังนั้นผูที่ศึกษาหรือดูนก จึงจําเปนตองหาที่พักบริเวณใกลเคียง
ไดแก พักภายในเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง (แหลมจูโหย) สามารถอาศัยเปนที่นอนไดเพียง
อยางเดียวไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆ ตองจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคมาเอง ตอมาเริ่มมี
การขอพักกับชาวบานบริเวณนั้น โดยติดตอผานฟลิป บราวด ซึ่งจะใหคาใชจายเปนสินน้ําใจที่มา
รบกวน
ระยะกลาง ชวงป พ.ศ.2534 – พ.ศ.2542
เกาะลิบงเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้นเมื่อป พ.ศ.2534 ผานทาง “เจาโทน”23 ลูกพะยูน
เพศเมีย ความเชื่องและนารักของมัน ทําใหเปนขวัญใจของทุกคน รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายที่มา
ทําขาว จากกระแสในครั้งนั้นสงผลใหคนทั่วไปรูจักเกาะลิบง เริ่มมีนักทองเที่ยวเขามาในเกาะเพื่อ
เยี่ยมชม “เจาโทน” ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดกระแสอนุรักษพะยูนและหญาทะเลของ
จังหวัดตรัง และไดรับการตอบรับอยางกวางขวาง ทําใหพะยูนกลายเปนสัญลักษณของจังหวัด
ตรัง24 หลังจากที่เกาะลิบงเริ่มที่เปนที่รูจัก และมีคนเขามาแวะเวียนเพิ่มขึ้น ก็มีการพัฒนาเขาสู
รูปแบบของธุรกิจการทองเที่ยว เริ่มจากการนํานักทองเที่ยวนั่งเรือเพื่อชมพะยูนและพัฒนามาเปน
การจัดโปรแกรมนําเที่ยว และนําไปสูการจัดหาที่พักหรือกิจกรรมเสริมอื่นๆ เชน นําเที่ยวเกาะ
21

www.bird-home.com
สัมภาษณ บังเอียด และอีสมาแอน เบ็ญสะอาด อายุ 44 ป. สมาชิกกลุมประมงพื้นบานเกาะลิบง 28 มีนาคม 2550
23
ลูกพะยูนเพศเมียอายุปเศษ อาศัยอยูบริเวณหาดเจาไหม - เกาะลิบง เขามาหากินหญาทะเลใกลแนวชายฝงจนคุนเคย
กับคน ชาวบานตั้งชื่อมันวา “โทน” นอกจากนี้ชื่อเสียงของเจาโทนกอใหกระแสอนุรักษพะยูนและหญาทะเลของจังหวัดตรังไดรับการ
ขานรับอยางกวางขวาง และทําใหพะยูนกลายเปนสัญลักษณของจังหวัดตรัง
24
www.sarakadee.com
22
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ใกลเคี ยง ดํ าน้ํา ดูปะการั ง นอกจากนี้ทางบริษัท นําเที่ยวที่มีอยูเ ดิมก็เพิ่ มลิ บงเขาในโปรแกรม
ทองเที่ยวดวย
ตอมา ในป พ.ศ.2535 มีการสราง ลิบง บีช รีสอรท ขึ้น ซึ่งถือเปนรีสอรทหลังแรกที่
เกาะลิบง เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาดูพะยูนและกลุมนักทองเที่ยวที่มาพักผอนและ
ตองการบรรยากาศความเปนสวนตัว เงียบสงบ สวนกลุมนักดูนกก็ยังคงพักอยูภายในเขตหามลา
สัตวปาหมูเกาะลิบง (แหลมจูโหย) ตามเดิม
ระยะปจจุบัน ชวงป พ.ศ.2543 – (ปจจุบัน)
ป พ.ศ.2543 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีการสงเสริมการทองเที่ยวทะเลตรัง
(Amazzing ทะเลตรัง) ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาในเกาะลิบงเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2452
ประมาณ รอยละ 55 ซึ่งถือเปนตัวกระตุนภาคธุรกิจการทองเที่ยวใหมีการลงทุนเพิ่มขึ้น เห็นไดจาก
การสรางที่พักเพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวใหมๆ ที่จะเขามาอยางตอเนื่อง
ป 2546 สราง สองพี่นองบังกาโล อยูบริเวณ หมู 7 เจาของเปนคนในชุมชน
ป 2547 สราง ลิบง เนเจอร บีช รีสอรท บริเวณหมู 5 เปนนายทุนจากหาดยาว
ป 2548 สรางเลอ ดู กอง ลิบงรีสอรทและไดฟวิงเซนเตอร บริเวณหมู 5 เจาของ
เปนนายทุนจากจังหวัดตรัง
ป 2549 สร า งรี ส อร ท 2 หลั ง ไม มี ชื่ อ ชาวบ า นเรี ย กกั น ว า รี ส อร ท หม อ ม
บริเวณหมู 5 เจาของเปนนายทุนจากกรุงเทพ
จากการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมา ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สวนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมธุรกิจทองเที่ยว
ตรั ง นอกจากนี้ผูประกอบการการทองเที่ ยวและผูประกอบการดานที่พัก ยังพยายามนํ าเสนอ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายขึ้นดวย
ปจจุบันกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาที่เกาะลิบงมีความหลากหลายมากขึ้น มีทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวตางชาติ เชน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และอเมริกา โดยนักทองเที่ยว
ญี่ปุนจะมาดูนกเปนหลัก บางคนถึงกับเฝาเปน เดือน25 รวมไปถึงเหลานักวิจัยทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติดวย ซึ่งกระจายตัวอยูตามที่พักบนเกาะ โดยมีกิจกรรมทองเที่ยวทางทะเลทั่วไป เชน
การวายน้ํา ดูปะการัง เดินเลน และมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่มีเฉพาะที่เกาะลิบง คือ การดูพะยูนรอบ
เกาะลิบง และนกอพยพบริเวณแหลมจูโหยและที่หาดตูบ

25

สัมภาษณทิพยอุสา จันทกุน อายุ 29 ป, เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 2 พฤษภาคม 2549
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แผนที่ 4.14 แสดงพัฒนาการการขยายตัวของที่พกั บนเกาะลิบง
แหลมโตะชัย

แหลมโตะชัย

แหลมโตะชัย

ที่ทําการเขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง

เขาบาตูปูเตะ

ชวงที่ 1
ชวงป พ.ศ.2525 – 2534

ที่ทําการเขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง

เขาบาตูปูเตะ

ชวงที่ 2
ชวงป พ.ศ.2534 – 2542

ที่ทําการเขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง

เขาบาตูปูเตะ

ชวงที่ 3
ชวงป พ.ศ.2543 – ปจจุบัน

ที่มา : จากการวิเคราะห
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ตารางที่ 4.8 แสดงบทสรุปและผลการวิเคราะหพัฒนาการการทองเทีย่ วของเกาะลิบง
ระยะ
กลุมคน กิจกรรม จากภายนอก
ปฏิกิริยาจากคนในชุมชน
ระยะเริ่มตน
กลุมคนที่เขาในชวงนี้ คือ นักปกษีวิทยาและนักดูนก เริ่มมีการเขามาศึกษา/วิจัย คนในชุมชนไมไดใหความสนใจมากนัก จะมีเพียง
พ.ศ.2525 – พ.ศ.2534
เกี่ยวกับนกหัวโตกินปู บริเวณแหลมจูโหยและหาดตูบ
บางบานที่มีนักวิจัย/นักดูนกมาขอพักอาศัยเทานั้น
เนื่องจากกิจกรรมการดูนกอยูนอกบริเวณชุมชน จึง
เริ่มตนจากการพบนกหัวโตกิน
ไมมีกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของกัน
ปูครั้งแรกในประเทศไทย

ระยะกลาง
พ.ศ.2534 – พ.ศ.2542
กระแสการทองเที่ยวจาก “เจา
โทน” ลูกพะยูน

กลุมคนและกิจกรรมมีความหลากหลายขึ้นกวาในชวงตน สามารถแบงเปน 4 กลุม มีความภูมิใจที่มีคนรูจักเกาะลิบง และเริ่มคุนเคย
กับการมีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ นอกจากนี้ก็เริ่ม
หลักๆ คือ
1.กลุ ม นั ก ดู น ก มี กิ จ กรรมคื อ การดู น กเป น หลั ก มี ทั้ ง นั ก ดู น กชาวไทยและ มีการขายที่ดินใหนายทุนนอกเกาะดวย
ชาวตางชาติ (ชาวตางชาติสวนใหญเปนนักดูนกจากยุโรป) กลุมนักดูนกนี้จะเขามา
ชวงปลายป เนื่องจากมีนกอพยพจากเมืองหนาวมาอยูบริเวณแหลมจูโหยและหาด
ตูบ
2.กลุมนักขาวและนักหนังสือสารคดีทองเที่ยว จะเขามาทําขาวเกี่ยวกับพะยูนเปน
หลัก และแนะนําสถานที่ทองเที่ยวทั่วไปของเกาะลิบงและบริเวณใกลเคียง
3.กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยทั่วไป นั่งเรือดูพะยูนบริเวณรอบๆ เกาะลิบง และแวะมา
เยี่ยมชมเกาะลิบง
4.กลุมนักลงทุน เขามาหาซื้อที่เพื่อทํารีสอรท
90
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ระยะ
ระยะปจจุบัน
พ.ศ.2543 – ปจจุบัน
เปนชวงที่การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยมีการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทะเลตรัง

กลุมคน กิจกรรม จากภายนอก
กลุมคนและกิจกรรมมีการพัฒนามาจากระยะกลาง มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
สามารถแบงเปน 5 กลุมหลักๆ คือ
1.กลุ ม นั ก ดู น ก มี กิ จ กรรม คื อ การดู น กเป น หลั ก มี ทั้ ง นั ก ดู น กชาวไทยและ
ชาวตางชาติ โดยชาวตางชาติสวนใหญเปนนักดูนกจากยุโรปและชาวญี่ปุน กลุมนัก
ดูนกนี้จะเขามาชวงปลายป เนื่องจากมีนกอพยพจากเมืองหนาวมาอยูบริเวณแหลม
จูโหยและหาดตูบ
2.กลุมชางภาพและนักหนังสือสารคดีทองเที่ยว ที่เขามาทําสารคดีทองเที่ยว
3.กลุมนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยว มาพักที่เกาะลิบงและทองเที่ยวบริเวณเกาะใกลเคียง เชน เกาะมุก
และเกาะกระดาน
กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ตองการมาดูพะยูนและเขามาทองเที่ยวที่เกาะ ลิ
บง
4.กลุมนักลงทุน เขามาทํารีสอรทในเกาะลิบง
5.นักวิจัย/นักศึกษา มีกิจกรรมหลัก คือ ศึกษาและวิจัยในพื้นที่เกาะลิบง ตามความ
สนใจ เชน ศึกษาเรื่องพะยูน ประมงพื้นบาน

ปฏิกิริยาจากคนในชุมชน
มี ค วามภู มิ ใ จที่ มี ค นรู จั ก เกาะลิ บ ง และชอบที่ มี
นักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ เริ่มมีการประกาศขายที่
บริเวณชายหาด รวมถึง การที่ค นในเกาะใหค วาม
สนใจธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เห็นไดจากมีการ
สรางบังกาโลที่พักสําหรับนักทองเที่ยว และรวมไป
ถึงมีการรวมกลุมทํากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
และพัฒนาสูรูปแบบของโฮมสเตยเกิดขึ้นในเกาะลิ
บง

ที่มา : จากการวิเคราะห
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4.3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวที่เกาะลิบง สวนใหญจะเปนสิ่งอํานวย
ความสะดวกจากทางผูประกอบการการทองเที่ยวเปนหลัก สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
อื่นๆ ของนักทองเที่ยว เชน ศูนยขอมูล ศาลาที่พักนักทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง
กําลังอยูในขั้นดําเนินการ
1.ที่พัก เกาะลิบงมีที่พักของทางราชการ 1 แหง คือ ภายในเขตหามลาสัตวปาหมู
เกาะลิบง (แหลมจูโหย) ที่พักของเอกชน จํานวน 5 แหง คือ สองพี่นองบังกาโล เนเจอร รีสอรท
หมอม ลิบงบีช รีสอรท และเลอดูกอง และที่พักของกลุมเครือขายประมงพื้นบานอีก 18 หลัง โดยที่
พักเหลานี้มีขนาดมาตรฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และราคาที่ตางกันออกไป จากจํานวนที่พัก
เหลานี้สามารถรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด 265 คน

สองพี่นองบังกาโล

ลิบงบีช รีสอรท

ลิบงบีช รีสอรท26

ลีดูกอง แอนท ไดฟวิ่ง รีสอรท27

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในที่พัก
ภาพที่ 4.9 แสดงที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในที่พัก
26
27

www.trangonline.comlibong beach resort
www.libongresort.com
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ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดของทีพ่ ักและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในทีพ่ กั
ที่พัก
รายละอียด
ที่ตั้ง

ที่พักของกรมปาไม
หมู 1 ในเขตหามลา
สัตวปาเกาะลิบง
บานพัก และเตนท
50 คน

สองพี่นองบังกาโล

ลิบงเนเจอร บีช รีสอรท

ทีม่ า : จากการสํารวจ

รีสอรทหมอม

ลิบงบีช รีสอรท

เลอ ดูกอง ลิบง

โฮมสเตย

เรือและรถ

หมู 1 หมู 4 หมู 5 และ
หมู 7
18 หลัง
50 คน
ชาวไทย 450 บาท
ตางชาติ 750 บาท
เรือและรถ

-

แลวแตบาน

หมู 7

หมู 5

หมู 5

หมู 5

หมู 5

7 หอง และเตนท
40 คน

12 หอง
30 คน

บานพัก 2 หลัง
10 คน

28 หอง
60 คน

10 หอง
25 คน

ไมเสียคาใชจาย

400 บาท

1,100-1,600 บาท

1,500 บาท

1,000-1,200 บาท

800 บาท

เรือ

เรือและรถ

เรือและรถ(เดินเขา)

เรือและรถ

เครื่องรอนดูพะยูน
(พารามอรเตอร)

รานอาหาร

อินเตอรเน็ต
รานอาหาร

กลุมลูกคา

นักวิจัยและนักศึกษา
ทั้งชาวไทยและ
ตางชาติ

นักทองเที่ยวชาวไทย
คนที่มาธุระที่เกาะและ
นักทองเที่ยวตางชาติ
ขาจร

นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

ติดตอโดย

ขออนุญาตศูนย
ประสานงานเขตหาม
ลาสัตวปาเกาะลิบง
ลวงหนา

เจาของโดยตรง หรือ
ติดตอวันเขาพักไดเลย

จองผานอินเตอรเน็ต
หรือมากับทัวรของรี
สอรท

เจาของโดยตรง

จองผานอินเตอรเน็ต
จองผานอินเตอรเน็ต
ผานเครือขายประมง
หรือผานบริษัทนําเที่ยว หรือผานบริษัทนําเที่ยว
พืน้ บาน หรือผาน rest
จากกรุงเทพ
จากกรุงเทพฯ

-

ปรับปรุงที่รับประทาน
อาหาร

-

สรางเพิ่มอีก 17 หลัง

-

จํานวนหองพัก
รับนักทองเที่ยวสูงสุด
ราคา/หอง/คืน
การเขาถึง
สิ่งอํานวยความสะดวก

สวนใหญเปน
นักทองเที่ยวทั้งชาว
นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีชาวไทย ไทยและชาวตางชาติ
เล็กนอย

สรางเพิ่มอีก ถายอด
ปรับปรุงรูปแบบการ
นักทองเที่ยวเพิ่ม 80 % จัดการ
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การพัฒนาในอนาคต

เรือและรถ
เครื่องปรับอากาศ
อินเตอรเน็ต
รานอาหาร
สวนใหญเปน
สวนใหญเปน
นักทองเที่ยว
นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีชาวไทย ชาวตางชาติ มีชาวไทย
เล็กนอย
เล็กนอย
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2.อาหาร บริเวณชุมชนมีอาหารขายตอนเชาบริเวณยานรานคา โดยเปนอาหาร
ทั่วไปและอาหารพื้นเมือง แตหมดคอนขางเร็วเนื่องจากคนที่เกาะหาซื้อตั้งแตเชาเพื่อเตรียมออกไป
ทํางาน และมีเปนรานขายอาหารตามสั่งกระจายอยูโดยทั่วไป ประมาณ 5 ราน นอกจากนี้ในสวน
ของที่พักบางแหงมีบริการอาหารตามสั่งทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย และอาหารทองถิ่น
3.การประชาสัมพันธพื้นที่ มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งในเวปไซตของ
ทั้งไทยและตางประเทศ หนังสือและสิ่งพิมพตางๆ โดยหลักมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ศูนยประสานงานการทองเที่ยวจังหวัดตรัง และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของภาครัฐ
และเอกชน แตยังขาดการอธิบายเสนทางการเขาถึงพื้นที่นั้นๆ รวมถึงไมมีแผนที่ภาพรวมเสนทาง
และแหลงทองเที่ยวในเกาะลิบง
4.บริการนําเที่ยว บริการนําเที่ยวสวนใหญเปนรูปแบบบริการนําเที่ยวของบริษัท
นําเที่ยวและบริการนําเที่ยวของที่พัก ในสวนบริการนําเที่ยวของคนในชุมชนสวนใหญจะเปน
บริการนําเที่ยวของชาวประมงที่นักทองเที่ยวมาติดตอเอง
5.การเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น เนื่องดวยตําแหนงที่ตั้งของเกาะลิบงอยู
ทามกลางเกาะนอยใหญของทั้งจังหวัดตรังและสตูลบางสวน ไมวาจะเปนเกาะกระดาน เกาะมุกด
เกาะรอก เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง เกาะเภตรา เกาะสุกร และอื่นๆ เหลานี้สามารถเดินทาง
ถึงกันโดยงายอยูใชระยะเวลาเดินทางไมเกิน 2 ชั่วโมง
6.ความปลอดภั ย มี ค วามปลอดภั ย จากคนค อ นข า งสู ง เนื่ อ งด ว ยสภาพภู มิ
ประเทศที่เปนเกาะ อีกทั้งยังเปนสังคมที่เกื้อกูลกันจึงทําใหไมมีปญหาอาชญากรรม แตมีโอกาส
เกิดปญหาภัยธรรมชาติอยางสึนามิ อยางไรก็ตามในสวนนี้ทางเกาะไดเตรียมรับมือไวแลวโดยมี
การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณหมู 5 และมีแผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ อยูบริเวณหมู 4 และ
หมู 7 ตลอดจนมีปายชี้ทางไปยังจุดปลอดภัย เปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษกํากับกระจายทั่ว
หมูบาน

บริการอาหาร เครื่องดื่ม

บริการนําเที่ยว

ภาพที่ 4.10 แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
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4.3.4 รูปแบบ พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงภาพรวมกวางๆ ของรูปแบบ พฤติกรรมและความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยว โดยเปนขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักทองเที่ยวที่มาเกาะลิบง ดังใน
รายละเอียดในภาคผนวก
6 จากนักท องเที่ยวชาวไทยจํานวน 168 คน และนักทองเที่ย ว
ชาวตางชาติจํานวน 36 คน รวมเปน 204 คน นักทองเที่ยวชาวไทยอายุเฉลี่ย 25 ป สวนใหญมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดทางภาคใต โดยรวมมีรายได ต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน และนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ อายุเฉลี่ย 40 ป สวนใหญมาจากประเทศอเมริกา มีรายได อยูในชวง 2,501 – 4,000
ดอลลารสหรัฐฯ/เดือน ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงรูปแบบ พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักทองเทีย่ ว
รูปแบบ พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
1.จุดประสงคของการเดินทาง
2.ระยะเวลาในการทองเที่ยวรวม
3.จํานวนสมาชิกเดินทาง
4.ลักษณะการเดินทาง
5.สถานที่ทองเที่ยวที่วางแผน
เยี่ยมชม
6.ระยะเวลาที่พักบนเกาะลิบง
7.สถานที่ที่นักทองเที่ยวพัก
8.การรูจักและประสบการณตอแหลง
ทองเที่ยวในเกาะลิบง
9.กิจกรรมการทองเที่ยวในเกาะลิบง
10.คาใชจาย
-คาที่พัก
-คายานพาหนะ
-คาอาหาร
11.ความพึงพอใจตอความพรอม
-สาธารณูปโภค
-สิ่งอํานวยความสะดวก
12.ความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรม
13.การพัฒนาการทองเที่ยวที่
เหมาะสม
ที่มา : จากแบบสอบถาม

นักทองเที่ยวชาวไทย
ทองเที่ยวและพักผอน
เฉลี่ย 5 วัน
เฉลี่ย 16 คน
จัดโปรแกรมทองเที่ยวดวยตัวเอง
จ.ตรัง จ.สตูล จ.กระบี่
จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต
เฉลี่ย 3 วัน
ลิบงบีชรีสอรท
รูจักและเคยไปเพียงบางแหง
(อธิบายเพิ่มเติมในบท 5)
เลนน้ํา/วายน้ํา ถายรูป ดําน้ําตื้น
เที่ยวถ้ํา ดูนก

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ทองเที่ยวและพักผอน
เฉลี่ย 84 วัน
เฉลี่ย 3 คน
จัดโปรแกรมทองเที่ยวดวยตัวเอง
จ.ตรัง จ.สตูล จ.กระบี่

เฉลี่ย 635 บาท
เฉลี่ย 669 บาท
เฉลี่ย 156 บาท

เฉลี่ย 654 บาท
เฉลี่ย 401 บาท
เฉลี่ย 390 บาท

พอใจ น้ํา ไฟฟา ฯลฯ
พอใจ อาหาร ที่พัก ฯลฯ
พอใจความเปนสวนตัว ความ
นาสนใจของสถานที่ ฯลฯ

พอใจ น้ํา ไฟฟา ฯลฯ
พอใจ ที่พัก อาหาร ฯลฯ
พอใจความเปนสวนตัว การ
ตอนรับจากคนในทองถิ่น ฯลฯ

การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิง
วัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร

การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิง
วัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร

เฉลี่ย 12 วัน
ลิบงบีชรีสอรท
รูจักและเคยไปเพียงบางแหง
(อธิบายเพิ่มเติมในบท 5)
ถายรูป ดําน้ํา เลนน้ํา/วายน้ํา เดิน
เลนในชุมชน
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นักทองเที่ยวขี่รถจักรยานยนตมาเที่ยวบริเวณชุมชนบาตูปูเตะ

พักผอนบริเวณที่พัก

เลนน้ํา/วายน้ํา

กิจกรรมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

เลนน้ํา/วายน้ํา

เดินเลนในชุมชน

ปนเขา-ชมวิวที่ชองเขาบาตูปูเตะ

ถายรูป

เที่ยวเกาะใกลเคียง

กิจกรรมนักทองเที่ยวชาวไทย
ภาพที่ 4.11 แสดงกิจกรรมและบรรยากาศการทองเที่ยวในเกาะลิบง

นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญจะมาเพื่อพักผอนและศึกษาวิจัย โดยจะอยู
ที่เกาะลิบงเฉลี่ย 12 วัน ซึ่งนานกวาชาวไทยอยู 4 เทา ดังนั้นผูประกอบการสวนใหญจึงตองการ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมากกวา โดยมากจะมาเปนคูและเปนครอบครัว เฉลี่ย 3 คน จัดรูปแบบ
การเดินทางดวยตนเองตามความสนใจ มีการศึกษาขอมูลมาลวงหนา และวางแผนการเดินทางไป
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ยังแหลงทองเที่ยวอื่นในบริเวณใกลเคียงเกาะลิบง ซึ่งสวนใหญจะใชบริการที่พักในบริเวณใกลกับ
ชุมชนหมู 5 บานหลังเขา ในสวนของการรูจักและเคยไปเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวตางๆ ในเกาะ
พบวา สวนใหญนักทองเที่ยวรูจักพื้นที่ในเกาะลิบงเพียงไมกี่แหงเทานั้น โดยภาพรวมนักทองเทีย่ ว
ชาวไทยจะรูจักแหลงทองเที่ยวมากกวานักทองเที่ยวชาวตางชาติ แตเมื่อเทียบเปนสัดสวนการไป
เยี่ย มชมในแหล ง ท องเที่ย วนั้ น ๆ จะต่ํ า กวา
ส ว นกิ จกรรมการท อ งเที่ย วมากกว า ครึ่ ง ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยจะนิย ม เลนน้ํา/วายน้ํา เดินเลนในชุมชน และถ ายรูป ซึ่งเป นกิจกรรม
เดี ย วกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ แ ละเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของกิ จ กรรมดํ า น้ํ า ตื้ น ในเรื่ อ งของ
คาใชจาย พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยจะมีคาใชจายในสวนของยานพาหนะสูงกวานักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ เนื่องจากสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทยจะมาเพียงพักที่เกาะลิบง แลวเหมาเรือ
ออกไปเที่ยวนอกเกาะใกลเคียง เชน เกาะมุก เกาะกระดาน จะมีเพียงสวนนอยที่เที่ยวในเกาะลิบง
และบางสวนก็เปนแพ็กเกตของที่พัก ทั้งนี้ผูประกอบการดานที่พักบางแหงไมทราบวาที่เกาะมี
แหลงทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญอะไร เนื่องจากเปนคนนอกเกาะมาเปดกิจการจึงนําเสนอแต
แหลงทองเที่ยวนอกเกาะ ตางจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่จะนิยมพักผอนและเที่ยวชมอยูใน
เกาะลิบง มีแผนที่ประกอบการเดินทางและทองเที่ยวโดยไมตองพึ่งพาทัวรประเภทตางๆ แตในสวน
ของคาที่พักและคาอาหาร นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะมีการใชจายที่สูงกวา
จากการสํารวจ สามารถวิเคราะหแบงกลุมนักทองเที่ยวที่เกาะลิบง จากรูปแบบ
พฤติกรรม เปน 3 ประเภท ดังนี้
1.นักทองเที่ยวที่หาประสบการณใหม คือ เดินทางดวยตัวเอง ไมมีมัคคุเทศก จาย
ในราคาประหยัด เดินทางไปตามที่คูมือแนะนํา สวนใหญจะมาใชเกาะลิบงเปนที่พัก โดยพักใน
พื้นที่หมู 4 และ หมู 5 กิจกรรมหลักๆของนักทองเที่ยวกลุมนี้ คือ เดินเลน /วายน้ํา บริเวณใกลที่พัก
เดินเลนในชุมชน ถายรูป ออกไปเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียงเกาะลิบง เปนตน
2.นักทองเที่ยวที่ตองการเรียนรูและสนับสนุนการอนุรักษและวัฒนธรรมทองถิ่น
ใชเวลาสัมผัสในแตละแหลงทองเที่ยวนานพอสมควร และชอบเดินทางคนเดียวหรือเปนกลุมเล็กๆ
จะมาพักและทองเที่ยวเกาะลิบงโดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ เดินเลนในชุมชน ชิมอาหารทองถิ่น ทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต ออกเรือกับชาวประมง เปนตน
3.นักทองเที่ยวที่ตองการความสะดวกสบาย คือ มักจะชอบไปในสถานที่ๆ มี
ชื่อเสียง ใชเงินซื้อความสะดวกสบาย อยากเห็นความเปนทองถิ่นแตไมกลาเขาไปสัมผัสอยาง
แทจริง อยากเพียงแตถายรูปและซื้อของที่ระลึกสวนใหญจะเลือกพักบริเวณรีสอรท หมู 5 แลว
ออกไปเที่ยวพื้นที่ใกลเคียง กิจกรรมหลักๆในเกาะลิบงจึงเปนการพักผอนและเดินเลน ถายรูป
บริเวณริมหาดหนาที่พัก นอกจากนี้ บางกลุมจะมีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาดวย
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โดยภาพรวม นักทองเที่ยวสวนใหญอยูในระดับดี ไมสรางความเดือดรอนแก
ชุมชน เนื่องจากไมคอยไดยุงเกี่ยวกัน และนักทองเที่ยวที่มาสวนใหญพึงพอใจกับบรรยากาศที่
เงี ยบสงบและความสมบูรณของพื้น ที่ โดยไมไดเรียกรองสิ่งอํ านวยความสะดวกที่ เกิ นจําเปน
เพียงแตตองการใหมีมาตรฐานมากกวานี้
4.4

กลุมคนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกาะลิบง
จากการศึกษา และสํารวจภาคสนามในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง สามารถจําแนกกลุมคนที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อทําการวิเคราะห ออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 1. ผูประกอบการการ
ทองเที่ยว 2. นักทองเที่ยว 3. ประชาชนในเกาะลิบง 4. ภาครัฐ
4.4.1 ผูประกอบการการทองเที่ยว
เปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวอยางมาก เพราะมีบทบาทหลักในการลงทุน
ในธุรกิจทองเที่ยว แตจะอิงอยูกับกระแสของตลาดการทองเที่ยวและตางคนตางทําการทองเที่ยว
ในรูปแบบที่ตนตองการ ผูประกอบการในเกาะลิบง ไดแก
1) กลุมผูประกอบการรีสอรท ที่พัก ในสวนของผูประกอบการที่เปนคนนอกพื้นที่
เปน กลุ ม ธุรกิจขนาดกลางๆ มี เครื อขายการทอ งเที่ ยวระดับจัง หวัดและอัน ดามัน อยูในชมรม
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดตรัง โดยลักษณะประกอบการคอนขางจะแยกตัวออกจาก
ชุมชน สวนใหญจะใหบริการแบบครบวงจร ตั้งแตรับนักทองเที่ยวจากตัวเมือง การบริการอาหาร
เครี่องดื่ม บริการนําเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวตางๆ นอกเกาะ สวนที่เปนผูประกอบการที่พักที่เปน
คนในพื้นที่ มีเพียงแหงเดียวในเกาะเปดเปนบังกะโลเล็กๆ ไมกี่หลัง สวนใหญนักทองเที่ยวที่มาพัก
จะเดินทางมาที่เกาะเอง ซึ่งนอกจากกิจกรรมการทองเที่ยวทั่วไปจะกิจกรรมที่สัมพันธกับชุมชน
มากกวา อาจเนื่องมาจากที่ตั้งใกลกับชุมชนใหญและเปนคนในพื้นที่เอง การพยายามที่จะกระจาย
รายไดใหแกชุมชน เชน แนะนํารานคา รานอาหารในชุมชน สถานที่ทองเที่ยวในเกาะ การรวมทํา
ประมงพื้นบานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตางๆ บนเกาะ ในภาพรวมแลวรีสอรท ที่พกั บนเกาะมี
แนวโนมขยายตัวอยางชาๆ ทั้งจากผูประกอบการเดิมและจากผูประกอบการรายใหมๆ ที่กําลังเฝา
สังเกตุทิศทางการทองเที่ยว เพื่อรอโอกาสในการลงทุน
2) กลุมจัดทัวรทองเที่ยว ในทะเลตรัง ซึ่งมีทั้งที่เปนของคนในจังหวัดตรัง และ
จังหวัดใกลเคียง โดยกลุมนี้จะพานักทองเที่ยวมาแวะที่เกาะ บริเวณที่ทําการเขตหามลาสัตวปาหมู
เกาะลิบง (แหลมจูโหย) เพื่อชมพยูน หรือแวะเลนน้ํา บางกลุมแวะทานอาหารตามรีสอรท ในกลุม
ธุรกิจนี้มีการขยายตัวมาก จากนโยบายการทองเที่ยวของจังหวัดที่เนนการทองเที่ยวแบบวันเดียว
(เชาไป เย็นกลับ) แลวกลับมาพักที่ฝงหรือในตัวเมือง เพื่อลดการขยายตัวของที่พักตามเกาะโดย
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เชื่อวาเปนการรักษาสภาพแวดลอมของเกาะใหคงอยู ซึ่งเกาะลิบงเองเปนเพียงทางผาน ยังมีความ
เกี่ยวของกับวงจรทองเที่ยวลักษณะนี้อยูนอย
4.4.2 นักทองเที่ยว
เป น กลุ ม เป า หมายของการพั ฒ นาการทอ งเที่ ย ว ที่ เ ดิ น ทางมาเกาะลิ บงมี อ ยู
หลากหลายประเภท โดยคนกลุ ม นี้ จะรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วผ า นกลุ ม
ผูประกอบการเปนหลัก แบงเปน
1) กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนใหญที่พักที่เกาะเปนเวลานาน โดยวางแผน
ทองเที่ยวไปตามที่ตางๆ หลายที่ในประเทศ เนนการพักผอนอยางสงบอยูในบริเวณที่พัก และมี
ความสนใจอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนบนเกาะ
2) กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย มักเดินทางมากันเปนหมูคณะ ตามชวงเทศกาล
และมาพักในชวงเวลาสั้นๆ เนนทองเที่ยวไปตามเกาะตางๆ ในทะเลตรัง ใชเกาะลิบงเปนเพียงที่พัก
คางแรม
3) กลุมนักทองเที่ยวที่ไมไดพักคางแรมที่เกาะ เปนกลุมที่เที่ยวแบบวันเดียว หรือ
พักแรมที่เกาะอื่น โดยจะแวะไปตามสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะ ซึ่งจะใชเวลาอยูที่เกาะ
แคชวงสั้นๆ สวนมากจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทย
4.4.3 ประชาชนในเกาะลิบง
ที่อยูอาศัยและทํามาหากินบนเกาะ ถือไดวาเปนเจาของพื้นที่ เปนกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ แบงตามความสัมพันธกับการทองเที่ยว
ออกเปนกลุมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง และทางออม
4.4.3.1 ประชาชนผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรง ไดแก
1) กลุมลูกจางในรีสอรท ที่เขาไปรับจางทํางานทั่วไป ตามรีสอรทที่พัก
เชน คนขับเรือ แมบานทําความสะอาด ซื้อของ สงของ และงานบริการอื่นๆ โดยเดินทางไปกลับ
จากบานที่อยูอาศัยในพื้นที่
2) กลุมที่มีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว เปนกลุมที่มีอาชีพประจํา เชน
ทําประมงพื้นบาน ก็จะรับเปนเรือพานักทองเที่ยวเที่ยวตามเกาะ หรือการนําสัตวน้ําที่หาไดมา
จําหนายที่รีสอรทเนื่องจากใหราคาดีกวา เปนตน
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3) กลุมเครือขายทองเที่ยวชุมชน28 เปนการรวมกลุมของชาวบาน เพื่อ
ทําเรื่องการทองเที่ยว แตเดิมเปนรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนที่ชาวบานทํากันเอง ตั้งแตป 2543 มี
สมาชิกประมาณ 40 คน ในลักษณะไมเปนทางการ เนื่องจากชวงนั้นจํานวนนักทองเที่ยวยังไมมาก
ไดรับงบประมาณสนับสนุนเปนบางชวงแลวแตนโยบายขณะนั้น ตอมาในป 2545 กลุมเครือขาย
ประมงพื้นบานไดเขามารวม และเริ่มพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวชุมชนสูการทําโฮมสเตย ขณะนี้มี
เครือสมาชิกประมาณ 100 คน โดยสมาชิกทุกคนตองมีเงินฝากอยูในกลุมสหกรณออมทรัพย
เพื่อใหมีความรูสึกความเปนเจาของรวมกัน
กลุมเครือขายทองเที่ยวชุมชน ประกอบดวย 6 กลุมหลัก คือ 1.กลุม
ประมงพื้นบาน 2.กลุมสตรีแปรรูปสัตวน้ํา 3.กลุมเกษตรอินทรีย 4.กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 5.
กลุมผาบาติก 6. กลุมเยาวชนและผูสูงอายุ โดยจะใชเวลาบายหลังเสร็จจากงานประจํามาทํา
กิจกรรมของกลุม แตละกลุมจะมีกิจกรรมหลักตางกันออกไป เชน กลุมสตรีแปรรูปสัตวน้ํา จะเปน
กลุ ม จั ด แบ ง นั ก ท องเที่ ย วให เ ข า พั ก ในบ า นแต ล ะหลัง ตามความเหมาะสม และทํา หน า ที่ ดูแ ล
นักทองเที่ยว และทําอาหาร กลุมเยาวชนจะทําหนาที่นําเที่ยว กลุมผูสูงอายุจะอยูในสวนกิจกรรม
แสดงวัฒนธรรมทองถิ่น เชน รองเง็ง เปนตน โดยทางกลุมจะมีประชุมกันวันที่ 10 ของทุกเดือน
รูปแบบการรับนักทองเที่ยว โดยปกตินักทองเที่ยวที่มาพักแบบโฮมสเตย
จะมีการติดตอกลุมเครือขายประมงพื้นบานโดยตรง ซึ่งทางกลุมจะเสนอรูปแบบการทองเที่ยว
ชุมชนของกลุม พรอมทั้งขอจํากัดตางๆ ของชุมชนมุสลิมใหทราบลวงหนา เชน ไมใหนําอาหารที่
ประกอบดวยหมูเขามาในเกาะ ใหนักทองเที่ยวแตตัวใหมิดชิด ไมนุงกางเกงขาสั้น ฯลฯ ในสวนของ
คาใชจาย นักทองเที่ยวชาวไทยคิดคนละ 450 บาท/คน/คืน นักทองเที่ยวชาวตาวชาติคิดคนละ
750 บาท/คน/คืน กิจกรรมหลักๆ คือจะพานักทองเที่ยวเยี่ยมชมปาชายเลน เรียนรูวิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่ ชมการแสดงวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน รองเง็ง สิละ
การกระจายผลประโยชน สั ด ส ว นการแบ ง ผลประโยชน แบ ง เป น
เปอรเซ็นต จากกําไรที่ได ดังนี้ เขากองทุนสํารอง รอยละ 20 เขากองทุนพัฒนาอาชีพ รอยละ 20
เขากองทุนสิ่งแวดลอม รอยละ 5 เขากองทุนสวัสดิการ รอยละ 5 และปนผลแกสมาชิกที่เขารวม
รอยละ 50
ปญหาสวนใหญที่พบมาจากการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้ง
ในการนําเที่ยวและการสื่อสารถึงขอจํากัดตางๆ ขางตน เชน บอกกฎกติกาและขอหามตางๆไปแลว

28

สัมภาษณสมาชิกเครือเครือขายประมงพื้นบาน ประกอบดวย อีสมาแอน เบ็ญสะอาด อายุ 44 ป, รมิดา สารสิทธิ์
อายุ 42 ป ผูประสานงานเครือขายสตรี ต.เกาะลิบง, รัตนศักดิ์ นันตสินธุ อยุ 29 ป. เลขานุการกลุมประมงพื้นบาน. 24 ตุลาคม
2550
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เปนตนวาไมใหนุงสั้น แตเมื่อมาถึงเกาะนักทองเที่ยวกลับนุงสั้นไมเรียบรอย เจาของบานเกรงใจไม
กลาบอก
การจั ดการทอ งเที่ ย วชุ ม ชนนี้มีแ นวโน ม คนในชุ ม ชนตอ งการเข า ร ว ม
เพิ่มขึ้น เพราะถากลุมทองเที่ยวมีความมั่นคง จะสามารถเปนอาชีพเสริมแกชาวบาน เชน คนที่มี
เรือ มีรถ ก็จะมาเขารวม สวนแนวโนมจากคนขางนอกมีกลุมสนใจมาเขารวม ขณะนี้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณกําลังจะเขารวมเปนฝายประสานงานกับนักทองเที่ยวมาที่เกาะ นอกจากนี้
ทางกลุมเครือขายยังมีแนวคิดที่จะสรางรีสอรทของชุมชนอีกดวย
4.4.1.2 ประชาชนผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางออม
หมายถึง กลุมคนที่จะเขามาเกี่ยวของจากการมีนักทองเที่ยวเดินทางเขา
มาในพื้นที่ ซึ่งไดแก
1) กลุมรานคา ประกอบไปดวย รานขายของชํา รานขายอาหาร รานน้ํา
ชา โดยปกติจะรองรับคนในชุมชนเปนหลัก เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามากลุมนี้จะมีโอกาสที่จะมีรายได
เพิ่มขึ้นจากการซื้อสินคาของนักทองเที่ยว แตจะเกิดขึ้นไดเมื่อนักทองเที่ยวเขามาในชุมชน ซึ่งยัง
เปนสวนนอยเมื่อเทียบกับนักทองเที่ยวที่มาพักที่เกาะ
2) กลุ มเรือโดยสารและมอรเตอรไซดรับจ า ง บทบาทหลักมีไวบริก าร
ประชาชนในชุมชน มีทั้งคนที่ทําเปนงานประจําและมาทําเปนอาชีพเสริม เมื่อมีการทองเที่ยวเขา
มาจึงทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการรับสงนักทองเที่ยว ซึ่งเปนนักทองเที่ยวเพียงสวนนอยเมื่อเทียบ
กับจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเกาะลิบง เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญที่มาจะพักกับผูประกอบการ
ซื่งมีบริการรับสงนักทองเที่ยวจากหาดยาวถึงที่พักในเกาะลิบง
3) ผูนําทางศาสนา บทบาทหลักเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เปนผูนําทางความคิดและการดําเนินชีวิตของประชาชนในเกาะลิบง เนื่องจากชาวมุสลิม
จะใช หลักศาสนาเปนหลั กในการดํา เนิน ชีวิ ต เมื่ อมี การทองเที่ยวเขามาในเกาะกลุม ผูนํา ทาง
ศาสนาไดแสดงความเปนหวงถึงผลกระทบจากการทองเที่ยว เชน การแตงกายที่ไมเหมาะสมของ
นักทองเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงอีกมากที่จะตามมา
4) ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน) มีบทบาทเปนผูปกครองคอยดูแลทุกขสุขของ
ประชาชน เปนผูมีหนาที่เชื่อมประสานระหวางประชาชนในพื้นที่ กับภาครัฐ และภาคสวนอื่นๆ
5) กลุ ม อาสาสมั ค ร ในพื้ น ที่ เ กาะลิ บ งมี 2 กลุ ม คื อ กลุ ม อาสาสมั ค ร
ปองกันภัยฝายพลเรือน เปนกลุมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบรอยของคนในชุมชน และ
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข เปนกลุมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุภาพอนามัยของคนในชุมชน ซึ่งหากมี
นักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ กลุมเหลานี้ก็จะเขามาชวยดูแลดวย
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ทั้งประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ เปนกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ คือ แตละคนอาจมีบทบาท
และความเกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มากกวาบทบาทเดียว
4.4.4 ภาครัฐ
มี บ ทบาทหน า ที่ ห ลั ก รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลพื้ น ที่ ต ามภารกิ จ ที่ แ ตกต า งกั น ไปตาม
โครงสรางของหนวยงาน ซึ่งที่เกี่ยวของกับพื้นที่เกาะลิบง ไดแก
1) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เกาะลิบง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีหนาที่หลัก รับผิดชอบปกครอง ดูแล บริหาร พัฒนาในดานตางๆ ทั้งโครงสรางพื้นฐาน ความ
เป น อยู แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน จึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว การวางแผนพัฒนาและการสนับสนุนงบประมาณ แตยังขาดทิศทางการพัฒนาเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวที่ชัดเจน
2) เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ดูแลพื้นที่ในเขตหามลาสัตวปา ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญ
ของเกาะลิบง จึงมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่เปนหัวใจสําคัญตอระบบ
นิเวศของเกาะลิบง โดยทางหนวยงานเองไดพยายามใหความรูในเรื่องการอนุรักษผานกิจกรรม
ตางๆ เชน การจัดทําพิพิธภัณฑพะยูน การนําชมพะยูน และนก การทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคลองกับรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอยางดี แตทางหนวยงานยังมีปญหาในการทํา
ความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กับปญหาการบุกรุกเขตปา
สงวนเปนที่ทํากิน (สวนยางพารา)
3) ศูนยประสานงานการทองเที่ยวจังหวัดตรัง ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เปนหนวยงานที่เนนการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวในระดับชาติ ผานสื่อโฆษณารูปแบบตางๆ มี
เครือขายที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวในภาพรวม
ทําใหหนวยงานนี้ใหความสําคัญกับตลาดการทองเที่ยวใหญๆ และแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
4) โรงเรียนบานเกาะลิบง เปนสถานศึกษาในพื้นที่ ที่หันมาใหความสนใจในการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งดําเนินการมาไดประมาณ 1 ป ศึกษาในเรื่องวิถีชีวิต ภูมิปญญา ระบบ
นิเวศสิ่งแวดลอมของเกาะลิบง หลักสูตรดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่เองแลว ความรูดังกลาวยังสามารถนําไปใชประโยชนตอการทองเที่ยวของเกาะลิบงอีกดวย
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4.4.5 วิเคราะหความสัมพันธของผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เพื่อทําความเขาใจผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ใหเห็นเปนภาพรวม และนําไปกําหนด
แนวทางการมีสวนรวมที่เหมาะสมตอไป
แผนภูมิ 4.5 แสดงกลุมผูเกีย่ วของกับการทองเทีย่ วที่เกาะลิบง

กลุมประมงพื้นบาน
กลุมผาบาติก
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง
กลุมเกษตรอินทรีย
กลุมสตรีแปรรูปสัตวน้ํา
เยาวชนและผูสูงอายุ
รานคา รานขายของ
รานน้ําชา รานขายอาหาร
เรือโดยสาร
มอเตอรไซดรับจาง

เครือขายทองเทีย่ วชุมชน

ลูกจางรีสอรท
เรือนําเที่ยว

โรงเรียนบานเกาะลิบง
ศูนยประสานงานการทองเที่ยวจังหวัดตรัง
เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง
อบต. เกาะลิบง

คนในชุมชน

ผูนําทางศานา
ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน)
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
อาสาสมัครสาธารณสุข

(ททท.)
(กรมปาไม)

ภาครัฐ

ทองเที่ยว

ผูประกอบการ

ผูประกอบการที่พัก
ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว

นักทองเที่ยว

ชมรมผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดตรัง

ชาวไทย
ชาวตางชาติ

(ตลาดการทองเที่ยว)
กระแสการทองเที่ยว

ที่มา : จากการวิเคราะห

จากการศึกษาขางตน พบวายังมีกลุมคนในชุมชนอีกหลายสวนที่นาจะเขามามี
สวนรวม ไดแก ผูนําทางศานา ผูนําชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุมเรือขามฝาก
กลุมรถจักรยานยนตรับจาง กลุมคาขาย กลุมอาสาสมัครปองกันภับฝายพลเรือ (อปภร.) เปนตน
ซึ่งในมีผูเขามามีสวนรวมกับการทองเที่ยวเกาะลิบงหลายฝาย แตเปนลักษณะแบบตางคนตางทํา
มีการประสานงานกันนอยมาก มีผูเกี่ยวของบางสวนที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมกับการทองเที่ยวนี้
ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจวาแตละกลุมทั้งที่มีบทบาทและไมมีบทบาทในการทองเที่ยวมีความ
คิดเห็นตอการทองเที่ยวปจจุบันอยางไร รวมถึงตองการเสนอแนะประเด็นใดบางตอการทองเที่ยว
ในอนาคต
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ตารางที่ 4.11 บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมคนที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว
จากการสัมภาษณพูดคุย ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
กลุมคนที่เกี่ยวของ
1.กลุมคนในชุมชน

กลุมเครือขาย
ทองเที่ยวชุมชน

ความคิดเห็นและความรูสึกตอการทองเที่ยวปจจุบัน

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเที่ยว

การจัดการทองเที่ยวโดยผูประกอบการจากภายนอก มักมองการ
ทองเที่ยวเฉพาะเรื่องของรายได จากที่พัก อาหาร และบริการนําเที่ยว
ของตนเองเป น หลั ก ไม ไ ด ม องว า ในเกาะลิ บ งเองก็ มี จุ ด ขาย
นักทองเที่ยวเชนกัน เนื่องจากผูประกอบการเหลานั้นเปนนักลงทุน
นอกเกาะ ไมไดมีรูจักเกาะลิบงอยางแทจริง ไมสามารถนําเที่ยวใน
เกาะได แตหากเปนการการทองเที่ยวโดยเครือขายชุมชน นักทองเที่ยว
จะเห็น อะไรในชุม ชนเยอะกวา นี้ เชน แหล ง หรือ ชว งเวลา ในการดู
พะยูน และเทากับเปนการกระจายรายไดลงสูคนในชุมชนโดยตรง
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวปจจุบัน ที่จะทําใหเปนการทองเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ โ ดยชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว ม คื อ ชุ ม ชนต อ งมี รู ป แบบการ
ทองเที่ยวที่ตนเองตองการ แลวนําไปเสนอตอ ททท.จังหวัดตรัง โดย
ตองวางแผนงานทุกอยางไปใหเรียบรอย ถาทาง ททท. จังหวัดตรัง
เห็นดวยก็จะไดงบสนับสนุนมาทําโครงการ

ควรมีการแบงโซน สําหรับกิจกรรมตางๆ ใหบริเวณหลังเขาบริเวณรีสอรทเปน
การทองเที่ยวแบบทั่วไป ในสวนอื่นๆใหเปนการทองเที่ยวที่อยูภายใตกติการวมกัน
ของชุมชน โดยบริบท ของเกาะมีความเหมาะสมที่จะพัฒนา การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
ควรมีแนวทางการปองกันนักลงทุนภายนอกเพื่อนําไปสูการจัดการการทองเที่ยว
ที่เหมาะสม คือ ตองมีกฎหมายทองถิ่นควบคุมนักลงทุนภายนอก แตมีจุดออนคือ
การที่ทองถิ่นไมมีความรู การแกปญหาตรงจุดนี้
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ผูนําศาสนา

ประชาชน
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ความคิดเห็นและความรูสึกตอการทองเที่ยวปจจุบัน
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเปนสิ่งหมิ่นเหมตอหลักการของศาสนาอิสลาม การ ผู ป ระกอบการท อ งเที่ ย วในเกาะควรเป น ผู แ นะนํ า การปฏิ บั ติ ต นต า งๆ แก
จัดการทองเที่ยวพื้นที่เกาะลิบงควรมีการจัดการที่สอดคลองกับหลัก นักทองเที่ยว
ศาสนาในพื้นที่ เชน อาจมีการตั้งกฎกติกาสําหรับนักทองเที่ยว แตอาจ
ทําไดยากเพราะคนในเกาะเองก็หยอนยานเรื่องศาสนาลงไปมาก อีก
ทั้ง เป น การออกกฎตามหลั ง การทอ งเที่ ยว พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย ว
โดยรวมถือวาดี แตควรระวังเรื่องการแตงกายใหมิดชิดกวานี้
ตองการการทองเที่ยวเพราะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ชุมชนเจริญขึ้น ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานต า งๆ ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ จะได มี
นักทองเที่ยวที่มาสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่ดี ไมวุนวายและไมสราง นักทองเทีย่ วมาเพิ่มขึ้น โดยตองการใหปรับปรุงและพัฒนา
ความเดือดรอนแกชุมชน มีบางกลุมตองการใหนักทองเที่ยวระวังเรื่อง - ถนน – เปลี่ยนจากถนนลูกรังเปนคอนกรีต
การแตงกายใหมิดชิดกวานี้ แตบางสวนก็เห็นวาแตงอยางไรก็ไดตาม - น้ํา - สรางอางเก็บน้ําเพิ่มไวใชในหนาแลง
สบาย เป น วั ฒ นธรรมของเขา นอกจากนี้ ค นในชุ ม ชนยั ง มองว า - ไฟฟา - ตองการใหมีไฟฟาใชตลอด 24 ชั่วโมง
ผูป ระกอบการทอ งเที่ ยวเปนกลุม ที่เขา มาตั กตวงผลประโยชนจาก - การขนสงระหวางเกาะ ในสวนนี้มี 2 กลุมความเห็น
ทรั พยากรบนเกาะ และสรา งภาระขยะใหชุมชน โดยที่ชุม ชนไดรั บ คือ 1.ตองการแพขนานยนต เปนการพัฒนาจากเรือหางทําใหมีความปลอดภัย
ผลประโยชนจากการทองเที่ยวเพียงบางสวนเทานั้น
ยิ่งขึ้น แตไมตองการสะพานขามเกาะเพราะจะทําใหลิบงไมเปนเกาะ และมี
วัฒนธรรมจากภายนอกไหลเขามามากเกินไป ทําใหจัดการดูแลยากขึ้น
2.ตองการสะพานขามเกาะ เนื่องจากจะทําใหการเขาถึงพื้นที่สะดวกขึ้น มี
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นเนื่องจากไมตองผานพอคาคนกลาง นอกจากนี้
ยัง สามารถใหพั ฒ นาโครงสรา งพื้น ฐานในเกาะไดง า ยยิ่ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง เป น การลด
ปญหาอยูดวยกันของเด็กที่ออกไปเรียนนอกเกาะ
- ตองการใหผูประกอบการทองเที่ยวเขามีสวนรับผิดชอบตอเรื่องขยะในชุมชน
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2.กลุมภาครัฐ

อบต.เกาะลิบง

โรงเรียนบาน
เกาะลิบง

เจาหนาที่
หนวยพิทักษปา

ความคิดเห็นและความรูสึกตอการทองเที่ยวปจจุบัน
ตองการใหมีการทอ งเที่ยวในเกาะลิ บงเพราะเปนโอกาสในการ
สรางรายไดของชุมชน ทางอบต.มีแผนงานที่สนับสนุนการทองเที่ยว
ซึ่งอยูในขั้นการเตรียมการเพื่อรองกับการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น เชน
การพัฒนาถนนจากบริเวณทาเรือบานพราวไปยังบริเวณรีสอรทที่พัก
ของนักทองเที่ยว

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเที่ยว
พัฒนาเกาะลิบงใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

การทองเที่ยวเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นแนนอน ดังนั้นเพื่อใหขานรับความ ควรเปนการทองเที่ยวที่อยูในขอบขายที่ชุมชนรับไดและไมสรางความเดือดรอน
ต อ งการดั ง กล า ว ขณะนี้ ท างโรงเรี ย นบ า นเกาะลิ บ งมี ก ารจั ด ทํ า แกชุมชน และมีการสงเสริมใหมีการทองเที่ยวในเกาะ
หลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับสถานการณทองเที่ยวที่จะเขามาใน
เกาะโดยมี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของเราเพื่ อ ให นั ก เรี ย นรู จั ก
สถานที่สําคัญในเกาะ มีการทําหลักสูตรการทองเที่ยวเชิง นิเวศ และ
เรื่องปาชายเลน
ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานใหดีขึ้น
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นักทองเที่ยวที่มาที่เกาะสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่ดี มาดูพะยูน
เป น หลั ก แล ว ไปเที่ ย วที่ เ กาะอื่ น ๆ ที่ เ กาะลิ บ งมี พื้ น ที่ น า สนใจและ
สวยงามอยูหลายแหง แตขาดการเอาใจใสจากคนในชุมชน โดยที่ตั้ง
และการมีชุมชนอยูถึง 4 หมูบาน นาจะสามารถพัฒนาใหเกาะลิบง
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทะเลตรังได
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ความคิดเห็นและความรูสึกตอการทองเที่ยวปจจุบัน
การจัดการทองเที่ยวที่ผานมาไมประสบความสําเร็จเพราะ รัฐเปน
ฝายมาบอกจุด (แหลงทองเที่ยว) ใหไปพัฒนา โดยที่คนในพื้นนั้นๆ ยัง
ไมพรอมกับการทองเที่ยว ขณะนี้การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมี
การปรับแผนงานโดยเปนเพียงผูสนับสนุนการทองเที่ยวเทานั้น ไมใชผู
ศูนยประสานงานการ
วางแผนงาน
ทองเที่ยว
จังหวัดตรัง

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเที่ยว
การที่จะบอกวาบริเวณไหนจะเปนแหล งท องเที่ยว ตองมี การตกลงกับ คนใน
ชุมชนกอนวา เขายอมรับหรือไม เขาตองการแบบไหน
สวนการทองเที่ยวในเกาะลิบง ตองสรางใหเกิดความตางของการทองเที่ยว เปน
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และเนื่องจากเปนเกาะที่มีชุมชน จึงตองมีการ
แบงโซนกิจกรรมการทองเที่ยวและชุมชน เพื่อไมใหชุมชนเดือดรอน เชน การแตง
กายที่ไมเหมาะสมของนักทองเที่ยวอาจจะตองจํากัดบริเวณ โดยหัวใจของการ
ท อ งเที่ ย วอยู ที่ เ รื่ อ งการตลาด การโปรโมตการท อ งเที่ ย วแบบไหน เราก็ จ ะได
นักทองเที่ยวแบบนั้น การโปรโมตพื้นที่จะเปนตัวกรองนักทองเที่ยวที่จะเขามาได

3.ผูประกอบการ

ผูประกอบการการ
ทองเที่ยว

ตองการนักทองเที่ยวมาเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยเปดรับนักทองเที่ยว
ทุกกลุม และไมไ ดมีกฎกติกาใดๆ ในการเขา พั ก นอกจากหาก
นักทองเที่ยวตองการกิจกรรมแคมปไฟจะจัดใหไปทํากิจกรรมในพื้นที่
ที่หางออกจากบริเวณชุมชน นอกจากนี้ยังมองวาคนในชุมชนเปนกลุม
ที่ ส ร า งป ญ หาขยะในพื้ น ที่ ทํ า ให แ หล ง ท อ งเที่ ย วมี ทั ศ นี ย ภาพไม
สวยงาม

ตองการใหมีการปรับปรุงและพัฒนา
- ถนน - ใหสะดวกสบายขึ้น
- การจัดการขยะ - เนื่องจากเปนตัวทําลายทัศนียภาพของเกาะ และทําใหดูไม
สะอาด
- บริเวณแหลงทองเที่ยวควรมีปายอธิบายความสําคัญของพื้นที่
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4.กลุมนักทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย

นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

ความคิดเห็นและความรูสึกตอการทองเที่ยวปจจุบัน

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการทองเที่ยว

ชอบเกาะลิ บ งเพราะเป น เกาะที่ ยั ง คงความเป น ธรรมชาติ อ ย า ง อยากใหพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอมกวานี้
สมบูรณ
ชอบเกาะลิบงเพราะเปนเกาะที่มีเสนห ยังมีธรรมชาติสมบูรณและ อยากใหเกาะลิบงคงความเปนธรรมชาติและเงียบสงบแบบนี้
เงียบสงบ ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มาทํ าลายบรรยากาศ ในสวนการพัฒนาการทองเที่ยวตองทําอยางระมัดระวัง นอกจากนี้มีการปรับปรุง
เรื่องการจัดการขยะและความปลอดภัยในการเดินทางระหวางเกาะและบริเวณ
ความเปนเกาะ
ทาเรือ

ที่มา : การสัมภาษณ (รายชื่อผูใหสัมภาษณในภาคผนวก)
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ตาราง 4.12 สรุปบทบาทของกลุมคนที่มีสว นเกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว โดยแบงตามมุมมองตอบทบาทของแตละกลุม ดังนี้
มุมมอง
ตอบทบาท

ประชาชนเกาะลิบง

-ควรประพฤติตนเปนเจาบานที่ดี มี
ประชาชนเกาะลิบง สวนรวมในการวางแผน
และรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น
-ควรเข า มาสนั บ สนุ น งบประมาณ
ภาครัฐ
โครงสรางพื้นฐานของการทองเที่ยว

ภาครัฐ

ผูประกอบการทองเที่ยว

-ให ค วามร ว มมื อ ในการรั ก ษา -ประพฤติตนเปนเจาบานที่ดี
สิ่งแวดลอม
-ควรมีความรับผิดชอบเรื่องขยะ

-สนับสนุ นโครงสร า งพื้น ฐานและ -สนั บ สนุ น โครงสร า งพื้ น ฐานและ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของการ การจัดการขยะของการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
-ควรรักษาสิ่งแวดลอม
-ให ค วามร ว มมื อ ในการรั ก ษา -ควรชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม
-บอกขอจํากัดของพื้นที่
สิ่งแวดลอม
ผูประกอบการ
-เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ -แนะนํ า นั ก ท อ งเที่ ย วให เ ที่ ย วใน
ทองเที่ยว
จากการทองเที่ยว
เกาะ ลิบง
-แนะนําแหลงทองเที่ยวในชุมชน
-โดยรวมเป น นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ดี แต -นํารายไดสูชุมชน
-ได รั บ ความพึ ง พอใจจากการ
นักทองเที่ยว
บางคนแตงกายไมเหมาะสม
ท อ ง เ ที่ ย ว สู ง สุ ด แ ล ะ พั ก เ ป น
เวลานาน
ที่มา : จากการวิเคราะห

นักทองเที่ยว
-ประพฤติตนเปนเจาบานที่ดี
-ควรมีความรับผิดชอบเรื่องขยะ
-ควรเขามาจัดการเรื่องขยะ

-มีทั้ง ที่ตองการใหพั ฒนาสิ่ง อํานวย
ความสะดวก และไมตองการใหมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ

-ไมสรางความเดือดรอนแกชุมชน
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4.5 ทัศนคติของประชาชนในเกาะลิบงตอการทองเที่ยว
จากการตอบแบบสอบถามของคนในชุมชน ทั้ง 4 หมูบาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ 268 คน คิดเปนรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ดังแสดงในภาคผนวกที่ 7 ในสวนของ
ทัศนคติตอการทองเที่ยวและการมีสวนรวมของประชาชน พบวา คนในชุมชนสวนใหญตองการให
มี ก ารท อ งเที่ ย วในเกาะลิ บ งและมี ค วามรู สึ ก ชอบการท อ งเที่ ย วเนื่ อ งจากความเกี่ ย วข อ งกั บ
นักทองเที่ยวยังมีไมมาก ดังนั้นทัศนคติเชิงลบตอการทองเที่ยวจึงมีนอย อีกทั้งเชื่อวาการทองเที่ยว
จะสามารถพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเกาะ และเปนโอกาสในการสรางรายไดแกชุมชน ทั้งนี้เห็น
ควรวาผูที่เกี่ยวของทุกฝายควรเขามามีสวนรวมกับการทองเที่ยวโดยเห็นวากลุมที่ควรเขารวม
สูงสุด คือ คนในพื้นที่และผูนําชุมชน เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ตองการเขารวม
5 เปนพื้นที่ที่ใกลชิด
พบวา ประชาชนในหมู 5 ตองการเขามามีสวนรวมสูงสุด เพราะหมู
นักทองเที่ยวสูงกวาพื้นที่อื่นๆ ในสวนกิจกรรมที่แตละกลุมตองการเขารวมสวนใหญเปนกิจกรรมที่
กอใหเกิดรายไดที่สอดคลองกับลักษณะการประกอบอาชีพ เห็นไดชัดเจน เชน กลุมประมง กลุม
นักเรียน/นักศึกษา และกลุมคาขายจะตองการเขารวมในสวนการนําเที่ยวหรือใหบริการ เปนตน
และพบวา ชวงอายุ 31-50 ป ซึ่งเปนชวงวัยทํางานเปนกลุมที่ตองการเขามามีสวนรวมสูงสุด สวน
รูปแบบการทองเที่ยวที่ตองการพบวา ในเชิงพื้นที่คนในชุมชนไมตอ งการใหมีกิจกรรมการทองเที่ยว
บริเวณมัสยิดสูงสุด เนื่องจากเปนศาสนสถานไมตองการใหมีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากเปน
พื้นที่ที่ตองสํารวมเปนอยางสูง และไมตองการใหคนตางศาสนาเขามาวุนวาย นอกจากนี้บริเวณ
รอบบ า นพั ก อาศั ย เป น อี ก พื้ น ที่ ที่ ต อ งการความเป น ส ว นตั ว จึ ง ไม ต อ งการให เ กิ ด กิ จ กรรมการ
ทองเที่ยว ดังนั้นหากมีการจัดการทองเที่ยวบริเวณชุมชนจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ สวนกิจกรรม
หลักๆ ที่ประชาชนไมตองการ คือ กิจกรรมแคมปไฟ สวนใหญมาจากความคิดเห็นของประชาชน
หมู 5 เนื่องจากเปนพื้นที่ใกลชิดกับนักทองเที่ยวและสงผลโดยตรงตอประชาชนบริเวณนั้น สวนอีก
กิจกรรมที่ไมตองการคือปนเขาโดยสวนใหญมาจากความคิดเห็นของประชาชนหมู 4 ซึ่งเปน
บริเวณที่มีเขาบาตูปูเตะ ในสวนนักทองเที่ยวที่ตองการควรเปนผูที่ไมกระทําผิดหลักตามแนว
ศาสนาอิสลาม มีการแตงกายมิดชิด และไมกระทําการใดๆ ที่จะกอใหเกิดความรําคาญแกชุมชน
ดั ง นั้ น รู ป แบบการท อ งเที่ ย วที่ ค นในชุ ม ชนคิ ด ว า น า จะเหมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ คื อ การ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ตามลําดับ
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4.6 สรุปสถานการณการทองเที่ยวเกาะลิบง
การท อ งเที่ย วของเกาะลิบ งในภาพรวมยังไมสู ง มาก แต มี แ นวโน ม จะเติ บ โตขึ้ น อย า ง
ตอเนื่อง มีสวนมาจากการไหลของนักทองเที่ยวกระแสหลักฝงอันดามัน และจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของเกาะลิบงเอง โดยนักทองเที่ยวที่ยวเขามาในชวงเทศกาล และชวงปลายป-กลางป
การจัดการทองเที่ยวของเกาะลิบงมี 2 สวน คือ 1.การจัดการโดยผูประกอบการทองเที่ยว(นายทุน
นอกเกาะ) ถือเปนการทองเที่ยวหลักในขณะนี้ และ 2.การจัดการทองเที่ยวชุมชน โดยการจัดการ
โดยผูประกอบการทองเที่ยว จะกระจุกตัวอยูบริเวณ หมู 5 เนื่องจากมีบรรยากาศดี นักทองเที่ยวที่
พักสวนใหญเปนชาวตางชาติจะพักเปนเวลานานเนนการพักผอนอยูในเกาะ นักทองเที่ยวชาวไทย
จะใชเวลาสั้นกวาเนนเหมาเรือไปเที่ยวนอกเกาะ สวนการจัดการทองเที่ยวชุมชนสวนใหญจะอยู
บริเวณชุมชน หมู 4 และ 7 เปนรูปแบบที่กําลังพัฒนา จึงมีนักทองเที่ยวในกลุมนี้ไมสูงนัก
4.6.1 กิจกรรมการทองเที่ยว
กลุมพื้นที่ทํากิจกรรมทองเที่ยวเปน 3 กลุมหลัก คือ
1. บริเวณหลังเขา เนื่องจากเปนบริเวณที่พัก มีกิจกรรมหลัก คือ เลนน้ํา / วายน้ํา เดิน
เลนบริเวณชายหาด ถายรูป
2. บริเวณหนาบาน เปนชุมชนขนาดใหญ มีเปนกิจกรรม คือ เดินเลนในชุมชน ทํา
กิจกรรมวิถีชีวิต ชมทัศนียภาพบริเวณสะพาน ถายรูป
3. บริเวณแหลมจูโหย เพราะเปนบริเวณสงเสริมการทองเที่ยว จึงทําใหมีนักทองเที่ยว
จากเกาะอื่นมาเที่ยวดวย กิจกรรมหลัก คือ เลนน้ํา/วายน้ํา ดูนก ดูพะยูน เดินตามเสนทางศึกษา
ธรรมชาติปาชายเลน
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เกี่ยวเนื่อง คือ บริเวณบานพราว เนื่องจากเปนทาเรือโดยสารเชื่อม
การเดินทางระหวาง เกาะลิบงกับแผนดินใหญ (แตมีนักทองเที่ยวใชบริการเพียงบางสวนเทานั้น
เพราะมีนักทองเที่ยวบางกลุมเหมาเรือมายังบริเวณที่พักโดยตรง)
จากกิจกรรมขางตน พบวา กิจกรรมสวนใหญ ลวนเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อประเมินสถานการณกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ พบวา มีกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ ใ นมี ค วามโดดเด น ต า งจากพื้ น ที่ อื่ น เช น การดู น กอพยพจากเมื อ งหนาว การสั ง เกต
พฤติกรรมสัตวใกลสูญพันธุอยางพะยูน เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นในพื้นที่ เชน ศึกษา
ธรรมชาติ ดูนก เที่ยวถ้ํา พายเรือคะยัก/แคนนู เปนตน แตกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษยังไมมี
ความหลากหลาย อีกทั้งไมมีผูนํา/ถายทอดใหความรูในกิจกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่ไมเหมาะสมเขามาพรอมการทองเที่ยวกระแสหลัก
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4.6.2 ประเด็นปญหา
ปญหาที่พบจากการทองเที่ยวในขณะนี้ คือ
1.การกระทบกระทั่ ง ระหวา งกลุม คนในชุ ม ชนหมู 5 กั บ ผู ป ระกอบการที่ พั ก
เนื่องจากผูประกอบการไมตองการใหประชาชนในเกาะลิบงเขามายุงเกี่ยวบริเวณรีสอรทที่พัก จึง
นําสุนัขมาเลี้ยง ซึ่งโดยหลักศาสนาอิสลาม สุนัขถือเปนสัตวตองหาม
2.นักทองเที่ยวไมทราบวัฒนธรรมของเกาะ จึงมีการประพฤติตัวไมเหมาะสม
เชน การแตงกายที่ไมมิดชิดเดินในบริเวณชุมชน หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน
3.ปจจุบันมีการซื้อขายที่ดินบริเวณหาดทุงหญาคา แกนายทุนนอกเกาะเพื่อ
สรางเปนที่พักนักทองเที่ยว ซึ่งเปนการซื้อขายพื้นที่ในเขตปาสงวน โดยใชใบภบท.5 เปนเอกสาร
การซื้อขาย
4.จากการกระจายตั ว ตามพื้ น ที่ ต า งๆ ของนั ก ท อ งเที่ ย วทํ า ให ท ราบว า
นักทองเที่ยวรูจักและเยี่ยมชมเพียงบางพื้นที่ในเกาะ เชน บริเวณ ชุมชนตางๆ เพราะสามารถเขาถึง
ไดงาย และบริเวณแหลมจูโหย หาดตูบ รวมถึงสะพานหินธรรมชาติ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีชื่อเสียง
และไดรับการประชาสัมพันธเปนแหลงทองเที่ยวของเกาะลิบง สวนพื้นที่อื่นๆ นักทองเที่ยวรูจักและ
เยี่ยมชมคอนขางนอยทั้งที่ยังมีพื้นที่นาสนใจอีกหลายแหง สวนหนึ่งเกิดจากการไมไดรับความ
สนใจเขามาพัฒนาพื้นที่นั้นอยางตอเนื่อง
4.6.3 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทองเที่ยว
รู ป แบบการท อ งเที่ ย วในเกาะลิ บ งป จ จุ บั น ที่ จั ด การโดยผู ป ระกอบการ จะมี
ลักษณะใชพื้นที่เกาะเปนเพียงที่พัก และเนนการทองเที่ยวในทะเลตรัง โดยพยายามไมยุงเกี่ยวกับ
ชุมชน ซึ่งตางจากการทองเที่ยวที่จัดการโดยเครือขายชุมชน ที่พยายามสรางกิจกรรมการทองเที่ยว
ใหเกิดขึ้นในเกาะ เปนผลดีตอชุมชนในหลายๆ ดาน เชน การสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นตน
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การสรางงานสรางรายได เพิ่มความมั่นคงใหเศรษฐกิจชุมชน ดัง
แสดงในแผนภูมิที่ 4.6 และ แผนภูมิที่ 4.7
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แผนภูมิ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทองเทีย่ ว
ทองเที่ยวทะเลตรัง

ทองเที่ยวทะเลตรัง

การจัดการโดยผูประกอบการ

การจัดการโดยกลุม เครือขายชุมชน

ที่พัก

ทองเที่ยวธรรมชาติ เรียนรูว ถิ ีชวี ติ เยี่ยมชมพื้นที่ ที่พัก
ประวัติศาสตร

เกาะลิบง

เกาะลิบง

การจัดการทองเที่ยวโดยผูประกอบการ

การจัดการทองเที่ยวโดยกลุมเครือขายชุมชน

ที่มา : จากการวิเคราะห

แผนภูมิ 4.7 แสดงการกระจายรายไดของการจัดการทองเทีย่ ว
กองทุนสํารอง

รายได

คนในชุมชน
เกาะลิบง

ผูประกอบการ
ทองเที่ยว
รายไดอยูที่ผูประกอบการเปนหลัก
การจัดการทองเที่ยวโดยผูประกอบการ

กองทุนสิ่งแวดลอม

กองทุนพัฒนาอาชีพ

รายได
กองทุนสวัสดิการ

สมาชิกที่เขารวม

รายไดกระจายสูกองทุนตางๆ และสมาชิกที่เขารวม
การจัดการทองเที่ยวโดยกลุมเครือขายชุมชน

ที่มา : จากการวิเคราะห

ในสวนของการกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยว การทองเที่ยวเปนธุรกิจที่
อาศัยทรัพยากรในพื้นที่เปนตนทุน ในการสรางรายได ซึ่งควรมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
ทั้งในสวนของผูประกอบการและประชชนในเกาะลิบง
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4.6.4 ศักยภาพของชุมชนในการสรางการมีสวนรวม
จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมคนตางๆ พบวา กลุมคนที่เกี่ยวของทุกกลุม
ตางตองการการทองเที่ยว ซึ่งมีเหตุผลในความตองการที่แตกตางกันไป คนในชุมชนตองการใหมี
การพัฒนาการทองเที่ยวเพราะเชื่อวาการทองเที่ยวจะเขาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหกับเขา สวน
นักทองเที่ยวก็ตองการใหมีการทองเที่ยวเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เงียบสงบ ไรการปรุงแตง ยังคงความ
เปนธรรมชาติสูง และโดยภาพรวมทุกกลุมตางเห็นวาการทองเที่ยวจะชวยใหเศษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
โดยการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นตองอยูภายใตขีดความสามารถที่เกาะลิบงจะสามารถรองรับไดทั้งทาง
กายภาพและทางสังคม นอกจากนี้ยงั มีขอเสนอแนะใหพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและปรับปรุง
ความพรอมตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว จัดการเรื่องขยะใหดีขึ้น โดยในสวน
ของนักทองเที่ยวคอนขางพอใจกับธรรมชาติและความเปนสวนตัวของพื้นที่ และไดเสนอแนะใหมี
การควบคุมรูปแบบการทองเที่ยวใหอยูในขอบเขตที่ชุมชนสามารถรองรับได คือ สอดคลองกับ
หลักการทางศาสนา และอยูภายใตขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
หากพิจารณาในสวนของกลุมคนในชุมชน ถือวาเปนชุมชนที่มีความพรอมในการ
เขามามีสวนรวมเพราะมีความพรอมครบตามศักยภาพของชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการ
จัดการการทองเที่ยวเชิง นิเวศ ตามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
อธิบายใน การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิง นิเวศทางทะเล โดยสรุปคือ
1.ตัวชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวเกี่ยวเนื่องกับระบบ นิเวศ ชุมชนแสดงออก
ถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ มีภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรอนุรักษ
และชุมชนยังตองพึ่งพาระบบ นิเวศโดยรอบ
2.มีกลุมคนในชุมชนสนใจการจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดรวมกลุมควบคู
กับการประกอบอาชีพหลัก
3.มีการประสานความรวมมือทั้งจากภายในและภายนอกนําโดยกลุมเครือขาย
ประมงพื้นบานเริ่มมีการรวมกลุมทําเรื่องการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยซึ่งมีแนวโนมจะไดรับความ
รวมมือและสนับสนุนเปนอยางดีจากคนในชุมชนและกลุมคนนอกเกาะ ทั้งดานวิชาการและการ
ติดตอประสานงานซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และเทากับเปนการชวยกัน
ปกปองทรัพยากรอันมีคาไวดวย
ทั้งนี้คนในชุมชนเห็นวาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนรูปแบบที่เหมาะตอการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่เกาะลิบง และพรอมที่จะเขามามีสวนรวมระดับตางๆ เชน การรักษาวัฒนธรรม การรวม
แสดงความคิดเห็น เปนตน
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บทที่ 5
ทรัพยากรการทองเที่ยวและศักยภาพแหลงทองเทีย่ ว
ดวยความสมบูรณของระบบ นิเวศที่กอใหเกิดความหลากหลายและความโดดเดนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในเกาะ ผสานกับประวัติศาสตรความเปนมา
อันยาวนาน เปนฐานทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญและเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเกาะลิบง
การศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยวครั้งนี้ ใชการจําแนกทรัพยากรการทองเที่ยวเปน 3 ดาน ตาม
แนวคิดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดแก ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทางวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม และทางประวัติศาสตร โดยผูศึกษาและกลุมเครือขายทองเที่ยวชุมชนไดรวมกัน
ระบุพื้ น ที่ทองเที่ยวและทํ าการประเมินศักยภาพแหลง ทองเที่ย ว เพื่อนําไปใชประกอบในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเกาะลิบงตอไป ดังนั้นในบทนี้จึงแบงเนื้อหาที่ทําการศึกษา
ออกเปน
5.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม
5.2 ทรัพยากรทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
5.3 ทรัพยากรทางประวัติศาสตร
5.4 ประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
5.1

ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เกาะลิบงและบริเวณโดยรอบมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรมาก โดยมีพื้นที่ที่เขาใน
เกณฑพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ1 ไดรับการจดทะเบียนเปน พื้นที่ชุมน้ําอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม - เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง - ปากน้ําตรัง จังหวัดตรัง2 เปนพื้นที่ชุมน้ํา
ลํ า ดั บ ที่ 1,182 ในทะเบี ย นพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระหว า งประเทศ มี เ นื้ อ ที่ 515,745 ไร
นอกจากนี้พื้นที่บางสวนของเกาะลิบงยังเปนพื้นที่เขตปาสงวนอีกดวย

1

สํานักงานโยบายและแผนสิ่งแวดลอมและ Danish Cooperation on Environment and Development, เอกสารชุด
พื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย เลม 5,(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542) หนา 25
2
(NEWSLETTER กุมภาพันธ 2546 ฉบับที่ 76)
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แผนที่ 5.1 แสดงขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําหมูเกาะลิบง

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม3

ภาพที่ 5.1 แสดงความสมบูรณของระบบ นิเวศเกาะลิบง จาก www.libongresort.com

3

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมและ Danish Cooperation on Environment and Development, เอกสารชุด
พื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย เลม 5,(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542) หนา 92

118
ในสวนระบบ นิเวศ ของเกาะลิบง ประกอบดวย ปาบก หาดทราย ปาชายเลน หญาทะเล
และแนวปะการัง
ปาบก สวนใหญอยูทางดานตะวันตกของเกาะลิบงตลอดแนวเหนือใตและตั้งอยู
ในเขตอนุรักษ ประกอบดวย 1.ปาดิบชื้น ถือเปนแหลงตนน้ําของคลองหลายสาย ซึ่งนํามาใชใน
การทําประปาหมูบา น 2.ปาโปรง กระจายตัวอยูในปาดิบชื้น และพื้นที่สวนยางพารา 3.ปาชายหาด
พบถัดออกจากแนวปาโปรงที่ติดกับชายฝง ซึ่งบริเวณปาบกนี้จะพบพันธุไมนานาชนิดและสัตวปา
จํานวนมาก
หาดทราย บริเวณ หมู 5 บานหลังเขา จะพบเปนหาดทรายทอดยาว มี 2 ชวง คือ
หาดทรายบริเวณชุมชนหมู 5 และบริเวณหาดทุงหญาคา สวนบริเวณ หมู 4 และ หมู 7 จะมีหาด
ทรายเพียงเล็กนอยสวนใหญเปนเลนโคลน)
ปาชายเลน สวนใหญอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ครอบคลุมพื้นที่
หมู 1 และบริเวณเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง (แหลมจูโหย) มีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่
เกาะ หลังจากยกเลิกสัมปทานปาโกงกางทําใหปาชายเลนแถบนี้กลับมาสมบูรณอีกครั้ง
หญาทะเล พบมากบริเวณชายฝงบานบาตูปูเตะไปรอบฝงตะวันออกถึงบริเวณ
บานพราว รวมพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,750 ไร4 เปนพื้นที่ที่มีหญาทะเลหนาแนน
สามารถพบหญาทะเลถึง 9 ชนิด5 จาก 12 ชนิดที่พบในประเทศไทย6 เปนแหลงอาหารที่สําคัญของ
พะยูนฝูงใหญที่สุดของประเทศไทย บริเวณนี้สามารถพบพืชที่มีขนาดเล็ก สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
จนถึงสัตวมีกระดูกสันหลังชั้นสูง จําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน พะยูน บริเวณนี้จะมีปริมาณของ
สัตวน้ํามากกวาในบริเวณที่เปนที่โลง
ปะการัง พบแนวปะการังชนิดหินปูน ปะการังแข็งเกือบทุกชนิดตลอดแนวทาง
ดานตะวันตกของเกาะ แตสวนใหญไดรับความเสียหายจากการระเบิดปลา ซึ่งขณะนี้บริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะ มีแนวปะการังกําลังเติบโตทดแทนแนวเดิมที่ถูกทําลายไป ปะการังแข็งที่
พบในแถบนี้ ไดแก ปะการังตาขาย ปะการังดอกไม ปะการังกอนรูปสมอง ปะการังพุมไม และ
ปะการังเขากวาง นอกจากนี้ยังพบดอกไมทะเลครก และฟองน้ําเคลือบหิน อยูประปราย สวนสัตว
4

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมและ Danish Cooperation on Environment and Development, เอกสารชุด
พื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย เลม 5,(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542) หนา 93
5
หญาทะเล 9 ชนิด ไดแก 1.หญาชะเงาใบสั้นสีน้ําตาล 2.หญาใบกลมหรือใบมะกรูด 3.หญาชะเงาใบสั้นปลองยาว
4.หญาชะเงาใบสั้นสีเขียวปลายใบแฉก 5.หญาผมบาง 6.หญาใบสน 7.หญาใบเตา 8.หญาชะเงาใบยาว 9.หญาทะเลชนิดนี้เพิ่งสํารวจ
พบและอยูระหวางศึกษารายละเอียด (สกว. อัดสําเนา)
6
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญา จ.ตรัง โดยคณะกรรมการฝายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 หนา 110
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ทะเลที่พบชุกชุมในแถบแนวปะการัง ไดแก ปลิงดํา หอยเมน กุงดีดนักกลาม ปูหินสองสี ปูใบลาย
มวง

ปาบก

ปาชายหาด

แนวหญาทะเลบริเวณ หมู 4 และ หมู 7

ฝูงพะยูนบริเวณเกาะลิบง8

หญาทะเล7

ปาชายเลน

ปะการัง

สิ่งมีชีวิตในระบบ นิเวศของเกาะลิบง

ภาพที่ 5.2 แสดงระบบนิเวศ และความหลากหลายของเกาะลิบง

7
8

www.sarakadee.com/web (ภาพโดยโยชิอิ นากานิชิ)
www.sarakadee.com/web (ภาพโดย สุรศักดิ์ ทองสุกดี)
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ปาบก-ปาดิบชื้น
ปาชายหาด
เลนโคลน
หาดทราย

ปาบก-ปาโปรง
ปาชายเลน

หญาทะเล

หญาทะเล

ปะการัง

ปะการัง

ภาพที่ 5.3 แสดงรูปตัดขวางระบบ นิเวศเกาะลิบง

ความสัมพันธทางกายภาพของระบบ นิเวศเกาะลิบง เริ่มจากแผนดินที่มีปาบก
และหาดทราย ถัดลงมาเปนปาชายเลน ซึ่งเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําที่สําคัญของระบบ นิเวศ
ชายฝง รวมทั้งเปนแนวปองกันการพังทลายของชายฝง และเปนแนวดักตะกอนจากฝงกอนลงสู
ทะเล ชวยปองกันไมใหหญาทะเลที่อยูถัดไปมีโคลนหรือตะกอนมาทับถม และแหลงหญาทะเลยัง
เปนแนวดักตะกอนอีกชั้นหนึ่งกอนที่จะถึงแนวปะการัง ในทางกลับกัน แนวปะการังและแหลง
หญาทะเลยังชวยชะลอความเร็วของคลื่นและลมกอนที่จะถึงแนวชายฝงหรือปาชายเลนอีกดวย9
ซึ่งความสัมพั นธทางกายภาพเหลานี้เปนสวนสําคัญของการเชื่อมโยงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ นิเวศของเกาะลิบงและบริเวณใกลเคียง หากระบบนิเวศใดมีการเปลี่ยนแปลง
ยอมจะสงผลกระทบสูระบบนิเวศสวนอื่นๆ ดวย
จากความสัมพันธของระบบ นิเวศขางตนแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ ของ
ระบบ นิเวศในเกาะลิบง อีกทั้งธรรมชาติยังไดมอบระบบ นิเวศอันพิเศษ คือ เปนแหลงหญาทะเล
ผืนใหญ ที่คงความสมบูรณที่สุด ทําใหเกาะลิบงและบริเวณโดยรอบเปนที่อยูอาศัยสําคัญของ
สัตวคุมครองประเภทที่ 210อยางพะยูน โดยปลายป 2549 ที่ผานมา กลุมนักวิจัยชาวไทยและ
ญี่ปุน ลงพื้นที่สํารวจและศึกษาพฤติกรรมพะยูนที่จังหวัดตรัง จากการสํารวจ11 กาญจนา อดุลยา

9

สุชาติ บรรจงการ. การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงหญาทะเล กรณีศึกษา ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.
ตรัง. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหนา 141
9
ทองทะเลตรัง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต เขต 2 (นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง) เปนเอกสารแนะนําเที่ยว
(จัดโดยอนุสัญญา CITES ไวใน APPNDIX 1)
10
ทองทะเลตรัง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต เขต 2 (นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง) เปนเอกสาร
แนะนําเที่ยว (จัดโดยอนุสัญญา CITES ไวใน APPNDIX 1)
11
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นุโกศล12 ประเมินวามีประชากรพะยูนทางฝงทะเลอันดามัน มีประมาณ 200 ตัว จากที่พบใน
ประเทศทั้ ง หมดเพี ย ง 250 ตั ว (โดยบริ เ วณเกาะลิ บ งเป น แหล ง ที่ พ บพะยู น หนาแน น ที่ สุ ด )
จากจํ า นวนประชากรพะยู น ที่ ค อ นข า งน อ ย สื บ เนื่ อ งมาจากข อ จํ า กั ด หลายประการรวมถึ ง
พฤติกรรมการมีลูกครั้งละ 1 ตัว ทําใหมีการขยายพันธุไดไมมากนัก แตกลับมาพบพะยูนฝูงใหญที่
แหลมจูโหยจํานวนถึง 50 ตัว13 และพบบริเวณรอบๆ เกาะลิบงเปนประจํา จึงทําใหเกาะลิบงไดรับ
ความสนใจจากทั้งนัก นิเวศวิทยา นักวิจัย ตลอดจนนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
อยางตอเนื่อง พะยูนจึงถือเปนฐานทรัพยากรการทองเที่ยวและจุดดึงดูดที่สําคัญของเกาะลิบง
ดวยสภาพภูมิประเทศที่มีความตางกันภายในเกาะลิบง ไดสรางระบบ นิเวศที่มี
ความหลากหลาย มีทั้ง ปาบก ปาชายหาด ปาชายเลน หญาทะเล ปะการัง ทําใหเกาะลิบงเปน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพรอมใหผูที่สนใจไดมาเรียนรูและศึกษาระบบนิเวศ โดย
สามารถจัดกิจกรรมทองเที่ยวทางนิเวศ เชน การเดินศึกษาธรรมชาติ การดูนก ดูพะยูน พายเรือค
ยัก/แคนนู เพื่อศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน ซึ่งสามารถระบุแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของ
เกาะลิบง ดังแผนที่ 5.6 ไดดังนี้
เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง (แหลมจูโหย) เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิ
บง (แหลมจูโหย) ตั้งอยูในหมู 1 บริเวณปลายแหลมทางทิศตะวันออกของเกาะ มีทรัพยากรปา
ชายหาดที่อุดมสมบูรณซึ่งเปนที่วางไขของเหลานกประจําถิ่นและนกอพยพ นกอพยพจะมาในราว
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ อีกทั้งบริเวณนี้เปนแหลงหญาทะเลที่สมบูรณจึงทําใหพบ
พะยูนมาวายเวียนบริเวณนี้เสมอ
คลองโตะขุน เปนคลองที่ไหลผาน หมู 1 และหมู 7 เชื่อมตัวเกาะทางทิศเหนือ
(ทาเรือบานพราว) ตลอดเสนทางจะไดสัมผัสกับธรรมชาติปาชายเลนที่มีตนโกงกางอุดมสมบูรณ
เปนแหลงอาหาร วางไขและแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน
บอน้ําทะเลจืด อยูในหมู 4 ใกลกับทาเทียบเรือบานบาตูปูเตะ หางจากฝง
ประมาณ 300-400 เมตร เปนบอน้ําจืดแตอยูในทะเล ตอนน้ําขึ้นจะกลืนไปกับทะเลและปรากฎ
ใหเห็นเมื่อน้ําลง พบเมื่อ 50 ปที่แลว ชวงที่เกาะลิบงแหงแลงมาก ประชาชนขาดแคลนน้าํ จืด มีคน
เห็นฝูงนกจํานวนมากบินลงมากินน้ําอยูจึงเขาไปดูริมน้ํา ปรากฏวาเปนน้ําจืด จึงไดนําเอาทอ
ซีเมนตไปวางเพื่อปองกันน้ําเค็มและใชมาจนถึงปจจุบัน

12

หัวหนากลุมวิจัยสัตวทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัด
ภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center)
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เขาบาตูปูเตะ (เขามุกดา) ตั้งอยูริมทะเลที่หมู 4 ถือเปนสัญลักษณของ
หมูบาน หากมองจากภายนอกจะเห็นเปนภูเขาธรรมดาๆ แตเมื่อเขาไปสัมผัสดานในของถ้ํา ซึ่ง
เรียกกันวา ถ้ําชาวเล จะเห็นถึงความงดงามตระการตา ภายในถ้ํามีหินงอกหินยอยสะทอนแสง
และมีรองรอยของโลงศพและโครงกระดูกสมัยโบราณ ซึ่งคาดวาเปนที่เก็บศพชาวเลในสมัยกอน
เมื่อขึ้นไปถึงชั้นสามจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศนของทะเล แนวหญาทะเลและอาจได
เห็นพะยูน เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุดจะเปนพื้นขรุขระและมีหินแหลมๆ ที่เกิดจากการโดนลมโดนฝน
จากบนนี้จะมองเห็นเกาะลิบงทั้งเกาะรวมถึงแผนดินใหญดวย

เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง

คลองโตะขุน

บอน้ําทะเลจืด
เขาบาตูปูเตะ
ภาพที่ 5.4 แสดงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (1)

ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด อยูใน หมู 4 เปนสวนหนึ่งของเขตหามลาสัตว
ปาหมูเกาะลิบง ตั้งอยูริมฝงทะเล มีหาดทรายสีทองสวยงาม น้ําใสสะอาด รมรื่นดวยตนไมและ
สั ต ว ป า บริ เ วณหน า ที่ ทํ า การฯ สามารถดู ฝู ง ปลาและปะการั ง ได ทั้ ง ยั ง มี แ หล ง ตกปลา
นักทองเที่ยวสามารถพักภายในบริเวณที่ทําการฯ หรือจะกางเตนทริมชายหาดก็ได นอกจากนีย้ งั มี
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เสนทางเดินเทา (Walk way) เดินเลียบชายหาดในชวงที่น้ําลด ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร14
ชมทรัพยากรชายฝงไปถึงบานหลังเขา หมู 5 ได
ทุงหญาคา อยูในหมู 5 มีหาดทรายสีขาวที่ทอดยาวตลอดชายฝงบรรยากาศ
เงียบสงบ ทะเลลาดลึก มีโขดหินรูปทรงแปลกตากระจายทั่วไป หากโชคดีอาจไดพบเตาทะเลตัว
ใหญ แตการเดินทางติดตอระหวางทุงหญาคากับบานหลังเขาคอนขางลําบาก
อาวโตะเก อยูในหมู 5 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลิบง ภายในหนวย
พิทักษปาบานหลังเขา น้ําทะเลสีสวย หาดทรายขาวนวล มีชายหาดกวางและตื้นเหมาะสําหรับ
การเลนน้ํา หากโชคดีอาจไดพบปลาตูหนาหรือปลาไหลหูดําซึ่งเปนปลาสองน้ํา แหลงอาศัยในน้ํา
จืดจะพบบริเวณลําหวยลําคลองและสามารถพบเห็นไดงายในชวงฤดูฝน
สะพานหินธรรมชาติ ตั้งอยูหมู 5 เปนหินซึ่งมีลักษณะแปลกตา เกิดจากการ
กัดเซาะของน้ําทะเลจนเปนโพรงขนาดใหญ ชวงน้ําลงสามารถเดินลอดใตโพรงสะพานได ชวงน้ํา
ขึ้นจะเห็นสะพานเปนเพียงกองหินขนาดใหญ สีน้ําตาลแดงคลายศิลาแลงลอยอยูกลางทะเล

ทุงหญาคา

ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด

อาวโตะเก
สะพานหินธรรมชาติ
ภาพที่ 5.5 แสดงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (2)
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ทิพยอุสา จันทกุน อายุ 29 ป. เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม. 27 มกราคม 2551
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ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา หรือหนวยพิทักษปาทุงหญาคา15 ตั้งอยูที่หมู 5
บริเวณทุงหญาคา ไดรับการประกาศเปนเขตหามลาเมื่อป พ.ศ.2509 เปนหนวยยอยของเขตหาม
ลาสัตวปาหมูเกาะลิบง สมัยกอนมีกวางอาศัยอยูมาก แตในปจจุบันลดลงเปนจํานวนมากจน
เกือบสูญพันธุ ขณะนี้สัตวสวนใหญที่พบ ไดแก ลิง แลน ชะมด ตัวนิ่ม เปนตน การเดินทางมายังที่
ทําการพิทักษปาหลังเขาหรือหนวยพิทักษปาทุงหญาคา คอนขางลําบาก และเพิ่งเริ่มเปดใหมีการ
ทองเที่ยวเมื่อไมนานมานี้
น้ํ า ตกนิ ร นาม ตั้ ง อยู ที่ ห มู 5 บริ เ วณป า ใกล กั บ ที่ ทํ า การพิ ทั ก ษ ป า หลั ง เขา
สามารถเดินตามทางเทาเขาไปจะพบแองน้ําและน้ําตกสายเล็กๆ ไหลลงสูทะเลทางบานหลังเขา
คนในพื้นที่ใหชื่อวา “น้ําตกนิรนาม”
แหลมโตะชัย ตั้งอยูหมู 1 ทางดานเหนือของเกาะ ตรงหัวแหลมเปนชายหาดสี
ขาวทอดยาวขนานไปกับแนวปาสน น้ําทะเลใสสะอาด บริเวณปลายแหลมมีลักษณะเปนเนินเขา
และมีถ้ํา ภายในมีวัตถุโบราณ จํานวนมาก เชน แหวน กําไล แจกัน และเครื่องถวยชาม ชาวบาน
เรียกถ้ํานี้วา “ถ้ําสมบัติ” ปจจุบันมีผูไปเปดรานขายอาหารในบริเวณดังกลาวทําใหคนไปเที่ยวกัน
มากขึ้น
หาดตูบ อยูทางตะวัน ออกของเกาะลิบง ถัดจากแหลมจูโหย ยามน้ําขึ้นจะ
เปลี่ยนสภาพเปนเกาะตูบ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ยามน้ําลด จะเปนพื้นที่ทรายและดิน
โคลน กวางประมาณ 4 ไร และจะมีสัตวจําพวก กุง หอย ปู ปลา จํานวนมากติดคางบนเลน ซึ่ง
เปนแหลงอาหารอันสมบูรณของนกนานาชนิด เปนที่รูจักกันดีในหมูนักดูนก16 ชวงที่เหมาะสําหรับ
การดูนก คือ ชวง 6-11 ค่ํา เนื่องจากน้ําจะขึ้นลงนอยมีเวลาเฝามองนกไดนาน นอกจากนี้ชวง
ประมาณ เดือนพฤศจิกายน - เมษายน ของทุกป จะมีนกนานาพันธุ ราวๆ หมื่นตัว จากแถบ ไซบี
เรีย อพยพหนีหนาวมาอยูบริเวณนี้
เกาะกวาง (เกาะเหลาสา) อยูทางทิศตะวันตกของเกาะลิบง มีสภาพเปนปา
เกาะขนาดเล็ก พื้นที่ชายฝงสวนใหญเปนกรวดและหิน มีพื้นทรายเพียงเล็กนอยสวยงามแปลกตา
ไมมีคนอาศัยอยู ยามน้ําลดสามารถเดินจากบริเวณชุมชนหมู 5 ถึงกันได
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สัมภาษณ ทวี บัวบาน อายุ 44 ป. หัวหนาหนวยพิทักษปาหลังเขา 3 พฤษภาคม 2549
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ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา

แหลมโตะชัย

หาดตูบ
เกาะเหลาสา
ภาพที่ 5.6 แสดงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ (3)

จากขางตนเห็นไดวาเกาะลิบงยังคงธรรมชาติที่สมบูรณสูงมากทั้งยังเปนแหลงหากินที่
สําคัญของพะยูน จึงทําใหพื้นที่หลายแหงมีความนาสนใจและมีสวนเสริมใหเกาะลิบงมีความ
พิเศษตางจากพื้นที่เกาะอื่นๆ
5.2

ทรัพยากรดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
จากการที่เกาะลิบงมีภูมิประเทศเปนเกาะ อีกทั้งเปนชุมชนที่ผสมผสานกันระหวางกลุม
ชาวเลที่ อ าศั ย อยู เ ดิ ม กั บ กลุ ม คนมุ ส ลิ ม ที่ เ ข า มาอยู ใ หม จึ ง ทํ า ให มี วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ที่
เฉพาะตัว ผูกพันกับทองทะเลอันดามันเปนสวนใหญ ซึ่งถือวาเปนฐานทรัพยากรที่มีคุณคาเปน
เอกลักษณของพื้นที่และมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยภาพรวมประกอบไปดวย
5.2.1 วิถีชีวิตของชาวประมง
ชุ ม ชนประมงมุ ส ลิ ม จะกระจายตั ว ไปตามชายฝ ง ทะเลของเกาะลิ บ ง และ
หนาแนนบริเวณชุมชนของทุกหมูบาน โดยมีวิถีชีวิตที่แตกตางออกไปจากชุมชนในเมืองและ
ชุมชนอื่นๆ โดยหมูบานชาวประมงจะมีความเขมงวดในการรักษาประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม
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อยางมาก17 โดยใชกลไกทางศาสนาในการควบคุม สวนลักษณะการทําประมงพื้นบาน จะขึ้นกับ
ระบบน้ําเปนสําคัญ โดยผลัดเปลี่ยนไปตามวันขางขึ้นขางแรม ดังแผนภูมิที่ 5.1 และสามารถทํา
ประมงไดตลอดป ดังตารางที่ 5.1 วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบาน ผูชายจะออกไปทําประมงกลาง
ทะเล และใหผูหญิงทําหนาที่แกะสัตวน้ําออกจากอวนเพื่อเตรียมนําไปสงที่แพปลาหรือขายเอง
สวนการทําประมงตามแนวชายฝง เชน หลกกุง หาหอย จะมีทั้งชายและหญิง นอกจากนี้เวลาวาง
จากการทําประมงก็จะมาชวยกันซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ ตามบานพัก หรือถานอกฤดูกาล
จับสัตวน้ํา ก็จะพบเห็นการซอมบํารุงเรือ18 ขูดตัวเพรียง หรือตะไครน้ําใตทองเรือ เปลี่ยนแผน
กระดานหรือไมที่ผุ ตอกหมันยาชัน ทาสีใหม และทาสีกันเพรียง บริเวณตามแนวชายหาด

หาปลาริมฝง

ชาวประมงกําลังดึงอวนขึ้น (www.research.kahaku.go.th)

ทําไซปู

จังโกย หรือหยอง

17
18

หลกกุง

แกะสัตวน้ําที่จับไดออกจากอวน

ไซปู
เครื่องมือจับสัตวน้ําของชาวประมงพื้นบาน

กระชังเลี้ยงปลา

ราง ( 3-10-06)แผนการจัดการการทองเที่ยวยั่งยืนแบบบูรณาการ:เกาะลิบง เรียบเรียงโดยดร.อนงค ชานะมูล
เลม สกว หนา 66
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เรือของชาวประมงพื้นบานจอดเรียงรายตามแนวสะพานหลีกภัย
ภาพที่ 5.7 แสดงวิถีชีวิตและกิจกรรมของชาวประมงพื้นบาน

แผนภูมิที่ 5.1 แสดงวงจรแสดงน้ําขึน้ น้าํ ลงในชวงเวลาตางๆ

ที่มา : สัมภาษณกลุมประมงพื้นบานเกาะลิบง

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลที่เกาะลิบง ดังแผนภูมิที่ 5.1 ทําใหทุกวันจะมีน้ําขึ้น
และน้ําลง วันละ 2 ครั้ง น้ําจะขึ้นสูงทุกๆ 12 ชั่วโมง โดยประมาณ และหลังจากน้ําขึ้นเต็มที่แลว
ระดับน้ําจะเริ่มลดลง ใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง19 นอกจากนี้มีชวง น้ําเกิด-น้ําตายดวย น้ําเกิดคือ
ภาวะที่น้ําขึ้นสูงสุดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา และแรม 15 ค่ํา สวนน้ําตายคือภาวะที่น้ําขึ้น-ลงระดับต่ํา
ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ํา และวัน แรม 8 ค่ํา20 ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตของประมงพื้นบานเกาะลิบง
19
20

www.scithai.com
www.greenworld.or.th
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ตารางที่ 5.1 แสดงวงจรการจับและพบสัตวนา้ํ ในรอบปและตามระบบจันทรคติ ของประมงพืน้ บานเกาะลิบง
ประเภท
สัตวน้ํา

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

ขางขึ้น
8

9

10

11

12

กุง
กุงกุลา
เคย
ปลาทู/
ปลา
ปลาเกา
ปลากะพง
ปลา
ปลากระบ
ปลากุเลา
ปลาอังโกย
ปู (โดย
ปู (โดยไซ
หมึกหอม
หมึกดอง
ปลิงทะเล
แมงกะพรุ
กาหมาด
เตา/พะยูน
หอยชักตัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ขางแรม
10

11

หัวค่ํา
หัวค่ํา

12

13

14

15

1

2

3

หัวรุง
หัวรุง

4

5

หัวค่ํา
หัวค่ํา

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

หัวรุง
หัวรุง

ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
กลางวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
กลางวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
ตลอดวัน
กลางวัน

หมายถึง พบไดมาก

หมายถึง พบไดมากนอย

หมายถึง ไมพบเลย

หมายถึง ชวงเวลาที่พบสัตวน้ํา

ที่มา : จากการสัมภาษณสัมภาษณแกนนํากลุมประมงพื้นบานเกาะลิบง21

สัมภาษณแกนนํากลุมประมงพื้นบานเกาะลิบง วันที่ 18 ตุลาคม 2550 เวลา 17.00
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21
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5.2.2 วิถีชีวิตของชาวสวนยาง
โดยทั่วไปวิถีชีวิตของชาวสวนยางมักไมกระจุกตัวอยูรวมกันเปนชุมชน มีบานพัก
อาศัยกระจายตัวอยูในสวนยางซึ่งในเกาะลิบงเองบางสวนก็เปนเชนนั้น แตโดยมากจะกระจุกตัว
อยูบริเวณชุมชน เนื่องดวยสภาพภูมิประเทศเปนเกาะและมีภูเขาสูง หลายครอบครัวจึงประกอบ
อาชีพประมงและสวนยางควบคูกันไป และเลือกที่จะมาอาศัยอยูตามแนวชายฝงมากกวาในสวน
ยางซึ่งยังคงวิถีชีวิตเหมือนชาวสวนยางทั่วไป คือ จะออกไปกรีดยางตั้งแตเชามืด (กรีดไดเฉพาะ
วั น ที่ ฝ นไม ต ก ดั ง นั้ น ช ว งกรี ด ยางจึ ง เป น ช ว งฤดู ร อ น) เมื่ อ น้ํ า ยางไหลออกมาจะรองด ว ย
กะลามะพราว จากนั้นนําน้ํายางที่ไดผสมกับน้ําสม (น้ํากรด) เพื่อใหมีความแข็งตัว ตั้งพักไว 1 คืน
แลวจึงนําไปรีดดวยเครื่องออกมาเปนยางแผน ซึ่งจะตองนําไปตากแหงกอนแลวนําไปขาย22 เนื่อง
ดวยชุมชนเกาะลิบงสวนใหญประกอบอาชีพนี้ ดังนั้นจึงสามารถพบเห็น การกรีดยาง การทํา
ยางพาราแผน และแผนยางที่ตากอยูไดโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังพบวาชาวสวนยางพาราสวนใหญ
จะเขานอนเร็วเพราะตองตื่นไปกรีดยางตั้งแตเชามืด และกลับมาพักที่บานหรือตามรานน้ําชา
ในชวงบายๆ

ภาพที่ 5.8 แสดงสวนยางพาราและขั้นตอนการทํายางแผน

5.2.3 วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมการกิน
จังหวัดตรั งเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารการกิ น เกาะลิบงเองก็มี
อาหารคาวหวานหลากหลาย แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของพื้นที่ เนื่องดวยสภาพสังคมที่
เรียบงาย ไมตองแขงขันกับเวลามากนัก ดังนั้นอาหารการกินจึงมักประกอบกันเองภายในบานเปน
หลัก จะมีหาซื้อบางในสวนของมื้อเชา ประเภท ขาวแกง ไกทอด ฯลฯ และขนมตางๆ ซึ่งจะหาซื้อ
ตามรานน้ําชา/กาแฟ หรือเรียกวา “รานโกป” ซึ่งจะเปดทั้งวัน โดยภายในรานจะมีขนมทั่วไปและ
ขนมพื้นบาน ที่สด ใหม จากการทําสงของคนในเกาะ นอกจากนี้บางแหงจะขายโรตีควบคูไปดวย
22

เจริญศรี จิเหลา อายุ 38 ป. ทําสวนยางพารา. 2 พฤษภาคม 2549
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ทั้ ง นี้เ นื่ อ งดว ยหลัก การทางศาสนาที่ไมสนับสนุ น ใหมีส ถานบั น เทิ ง ห า มยุ ง เกี่ ย วกับเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล รานน้ําชาหรือรานโกปนี้ จึงไดรับความนิยม เปนแหลงพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ ยามวางของผูชายในชุมชน

บรรยากาศภายในรานน้ําชา

โรตีและกาแฟ

ภาพที่ 5.9 แสดงความหลากหลายของอาหารและขนมในเกาะลิบง

วัฒนธรรมการแตงกาย
จากขอกําหนดทางศาสนาในเรื่องการแตงกาย ที่คนในเกาะลิบงนํามาเปนหลัก
ปฏิบัติ จะเห็นไดวามุสลิมชายไมนิยมสวมกางเกงขาสั้นเลยหัวเขา และสตรีมุสลิมนิยมนุง ผาปาเตะ
ใสเสื้อแขนยาวและมีผาคลุมศีรษะ ไมนิยมนุงกระโปรงและใสเสื้อแขนสั้นหรือเสื้อไมมีแขน
พิธีเขาสุหนัต (มาโซะยาวี)
คือการขลิบอวัยวะเพศชายซึ่งทํากันในวัยเด็กหรือตั้งแตหลังคลอด เปนพิธีกรรมที่
สําคัญอยางหนึ่งของคนไทยมุสลิม ถือกันวามุสลิมที่แทจริงควรเขาสุหนัต ถาไมเขาถือวาไมเปน
มุสลิมที่สมบูรณ
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การแตงงานของชาวไทยมุสลิม 23
การแต ง งานของชาวไทยมุ ส ลิ ม ต อ งแต ง งานกั บ คนที่ เ ป น มุ ส ลิ ม ด ว ยกั น จะ
แตงงานกับคนตางศาสนาไมได ดังนั้น ในกรณีที่เปนคนนอกศาสนาจะตองใหเขานับถือศาสนา
อิสลามดวยความศรัทธาเสียกอน
พิธีฝงศพชาวไทยมุสลิม 24
พิธีศพของมุสลิมใชวิธีการฝง โดยปกติแลวตองฝงภายใน 24 ชั่วโมง ที่สุสาน (กุ
โบร) ผูไปชวยงานหรือเยี่ยมครอบครัวของผูตายแตงกายธรรมดาไมมีการแตงดําไวทุกข
วันฮารีรายอ
1.วันฮารีรายอหรือวันอิฎิลฟตรี เปนวันรื่นเริง เนื่องจากสิ้นสุดการถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน เปนการกลับเขาสูสภาพเดิม ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเปนเดือนที่สิบ
ทางจันทรคติ จะมีการบริจาคทานแกคนแกหรือคนยากจน อาจเรียกวา วันรายอฟตเราะห ก็ไดหลัง
จากนั้นจะไปละหมาดที่มัสยิด และมีการขอขมาจากเพื่อน มีการเยี่ยมเยียนญาติพี่นองที่อยูใกล
และไกลออกไปรวมถึงมีการเลี้ยงอาหารดวย
2. วันฮารีรายอหัวญี หรือวันรายออิฎิลอัฎฮา คําวา อัฎฮา แปลวา การเชือดพลี
เปนการเชือดสัตวเพื่อเปนอาหารแกประชาชนและคนยากจน อิฎิลอัฏฮา จึงหมายถึงวันรื่นเริงเนื่อง
ในวันเชือดสัตวพลี ตรงกับวันที่สิบของเดือนซุลฮจญะ เปนเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจญ ที่
เมืองเมกกะของชาวมุสลิมทั่วโลก ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้วา วันอีดใหญ ในวันนี้จะมี
การละหมาดรวมกันและเชือดสัตวเชน วัว แพะ แกะ แลวแจกจายเนื้อสัตวเหลานั้นแกคนยากจน
การละเลนพื้นบาน
การละเลนพื้นบานของเกาะลิบงลวนเปนการละเลนที่สะทอนถึงวิถีชีวิตแถบทอง
ทะเลอันดามันซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของเนื้อหาและคํารองตางๆ การละเลนพื้นบานที่สามารถ
พบเห็นไดในปจจุบัน ไดแก สะบา สะบาสองแถว หมากขุม วิ่งเปยว ลากเตาะ หมากเก็บกระโดด
ยาง หมาชิงเสา ทอยเสน เดินกะลา มอหรือซิมเบอ เปากบ เตยฉับโผง ขบลูกยาง ยิงยาง เตนเชือก
และขี่มาชิงเมือง โดยการละเลนเหลานี้สวนใหญเปนการละเลนของเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย

23

กระทรวงศึกษาธิการ, เสนอ คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธ.ค.2542,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดตรัง, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2544), หนา 213
24
กระทรวงศึกษาธิการ, เสนอ คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธ.ค.2542,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดตรัง, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2544), หนา 209-210
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การละเล น ที่เ ป น เพีย งคํ า บอกเลา จากผูสู ง อายุ ไม มีแสดงใหเ ห็ น จริง แล ว หรื อมี เ ฉพาะโอกาส
สําคัญๆ เทานั้น ไดแก สิละ รองเง็ง เปนตน
สิละ หรือกาหยง เดิมเปนศิลปะการตอสูของชาวไทยมุสลิม ที่เนนการรายรํา
มากกวาศิลปะการตอสูแบบสมจริง ทารายรําของสิละมีทั้งเขา ศอก แตอาวุธที่สําคัญคือ มือ มีลีลา
การเคลื่อนไหวที่สงางาม ซึ่งนําตนแบบมาจากมาลายู โดยการนําเขามาของคนยุคแรกๆ ที่อพยพ
เขามาอยูบนเกาะลิบง ใชแสดงในงานมงคลตางๆ เชน งานแตงงาน ในพิธีรับขบวนเจาบาวที่บาน
ของเจาสาว หรือขบวนรับสะใภที่บานของเจาบาว และพิธีเขาสุหนัต จัดเพื่อความสนุกสนาน การ
แตงกายของนักกีฬาสิละ มุงเนนที่ความสวยงามเปนสําคัญ เชน มีผาโพกศีรษะ สวมเสื้อคอตั้ง นุง
กางเกงขายาว มีผาโสรง เรียกวา ผาซอเกต ลายสดสวมทับพรอมกับมีผาลือปกคาดเอว หรือคาด
เข็มขัดทับโสรงใหกระชับ เครื่องดนตรีที่ใช คือ โทน ฆองและปยาว
รองเง็ง มีการนํารองเง็งมาเผยแพรในเกาะลิบงเมื่อประมาณ 150 ป ตนกําเนิด
ของรองแง็งมาจากมาลายู เมื่อมีการอพยพเคลื่อนยายถิ่นฐานทํามาหากิน มีการนําศิลปะชนิดนี้
มาเผยแพรแกหมูชาวเลบนเกาะตาง ๆ ทางฝงทะเลอันดามัน ศิลปะรองเง็งในเกาะลิบงซึ่งถือเปน
ศิลปะรองเง็งตนฉบับแทและดั้งเดิม คํารอง ทํานองเปนภาษามลายูและไดเผยแพรผสมผสานกับ
รองเง็งชาวเล ตอมามีการประยุกตใชกับคนรุนหลัง ภาษาในการขับรองจึงกลายมาเปนภาษาถิ่น
บอกถึงวิถีชีวิต การเกี้ยวพาราสีของหนุมสาว ใชแสดงในงานมงคลตางๆ เชน งานแตงงาน และพิธี
เขาสุหนัต แสดงเปนหมูคณะชาย-หญิง หรือเฉพาะหญิง มีเครื่องดนตรีที่ใชคือ ไวโอลิน รํามะนา
โหมง หรือฆอง

กลุมเด็กผูหญิงเลนกระโดดยาง

เด็กๆ เตรียมเลนวิ่งเปยว

กลุมนักดนตรีประมงพื้นบาน

ภาพที่ 5.10 แสดงวิถีชีวิตและวัตนธรรม-การละเลนพื้นบาน

นอกจากนี้ยังมีคําคลองจอง คํารองเลนอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง เพลงตางๆ
เชน เพลงเปล ถือเปนภูมิปญญาชาวบานบนเกาะลิบง แสดงใหเห็นโลกทัศน และภูมิปญญาของ
คนบนเกาะลิบงในดานการเมือง การปกครอง การประกอบอาชีพ ฯลฯ ซึ่งมีคุณคาทางวัฒนธรรม
เนื้อหาของเพลงแฝงไวดวยสาระ เปนการปลูกฝงคุณธรรม และเปนการเรียนรูทางภาษาใหกับเด็ก
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ขั้นพื้นฐานอยางมีระบบระเบียบ ทําใหเด็กรูสึกอบอุนขณะหลับ และ ลาอู เปนเพลงพื้นบานทํานอง
มาลายูแตใชภาษาไทยในการขับรอง
จากขางตนสามารถสรุปกิจกรรมทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเกาะลิบง ไดดังนี้
ตารางที่ 5.2 สรุปกิจกรรมทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเกาะลิบง
กิจกรรมหลัก
ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน

กิจกรรม
-ออกเรือกับชาวประมงพื้นบาน

ศึกษาวิถีชีวิตของชาวสวนยางพารา -กรีดยางพารา
-ทํายางพาราแผน
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีมุสลิม
วัฒนธรรมการกิน
-ทานโรตี อาหารเชา
-น้ําชา
วัฒนธรรมการแตงกาย
พิธีเขาสุหนัต (มาโซะยาวี)
การแตงงาน
พิธีฝงศพ
วันฮารีรายอ
การละเลนพื้นบาน
-การละเลนเด็ก
-รองเง็ง สิละ

ชวงเวลา
ทุ ก วั น ดั ง แสดงรายละเอี ย ด
ในตาราง 5.1
-เชามืด วันที่ฝนไมตก
-บาย-เย็น
-เฉพาะชวงเชา
-ตลอดวัน
-วันศุกรบาย ผูชายจะสวมชุด
เพื่อเขาพิธีละหมาดรวม
-ไมแนนอน
-ไมแนนอน
-ไมแนนอน
-ตามปฏิทินจันทรคติ
-พบเห็นโดยทั่วไป
-งานมงคลตางๆ

ที่มา : จากการวิเคราะห

จากกิจกรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมขางตนซึ่งสามารถระบุแหลงทองเที่ยวทางวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของเกาะ ดังแผนที่ 5.6
ชุมชนบานพราว เปนชุมชน หมู 1 ตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะบริเวณปาก
คลองบานพราว เปนที่ตั้งทาเรือ ทําใหชุมชนบานพราวเปนศูนยกลางของการเดินทางระหวางเกาะ
กับตรัง
ชุมชนบานบาตูปูเตะ เปนชุมชนหมู 4 ตั้งอยูทางดานใตของเกาะมีเขาบาตูปู
เตะเปนสัญลักษณ เปนชุมชนใหญ เปนที่ตั้งของหนวยงานสถานที่สําคัญตางๆ เชน มัสยิดประจํา
เกาะ สะพานหลีกภัย และอื่นๆ จึงมีคนจากหมูบานอื่น แวะเวียนเขามาในพื้นที่เสมอ
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ชุมชนบานหาดทรายแกว เปนชุมชนหมู 7 ตั้งอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต
ของเกาะ ขยายตัวมาจากบานบาตูปูเตะ มีรานคาหลายราน เปนชุมชนขนาดใหญสุด
ชุมชนบานหลังเขา เปนชุมชนหมู 5 ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของเกาะ ตัวชุมชน
หางจากชุมชุนอื่นๆ บนเกาะ เปนชุมชนขนาดเล็ก บริเวณดานขางชุมชนมีหาดทรายยาว ถัดไปเปน
แนวโขดหิน และปะการังน้ําตื้น น้ําทะเลสีเขียวมรกต
สะพานหลีกภัย ตั้งอยูหมู 4 เริ่มแรกใชเปนทาเทียบเรือโดยสารของเกาะลิบง
แตตอมายายทาเรือโดยสารไปอยูบริเวณที่ทาเรือบานพราว25 ทาเรือสะพานหลีกภัย จึงเปนจุด
พักผอนของคนในชุมชน

ชุมชนบานพราว(หมู 1)

ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)

ชุมชนบานหลังเขา(หมู 5)

ชุมชนบานหาดทรายแกว(หมู 7)

สะพานหลีกภัย
ภาพที่ 5.11 แสดงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
25

สัมภาษณ อีสมาแอน เบ็ญสะอาด อายุ 44 ป. สมาชิกกลุมประมงพื้นบานเกาะลิบง 4 พฤษภาคม 2549
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จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหทราบวาชุมชนบนเกาะเปนชุมชนมุสลิม ที่ยังคงวิถีชีวิต
ความเปนพื้นบานตองพึ่งพาธรรมชาติอยูมากซึ่งตางจากสภาพสังคมปจจุบันทั่วไป ในสวนนี้จึงถือ
เปนฐานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสําหรับผูท่ีมีความสนใจศึกษาชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
ทอ งถิ่น ตลอดจนภู มิปญญาต า งๆ ไมว า จะเปน วิธีคิด ตามแนวศาสนา หรือภูมิปญ ญาในการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งอัธยาศัยไมตรีที่เปนมิตร ไดสรางเสนหใหเกาะลิบงยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเปน
จุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่ดีสูเกาะลิบงและยังสามารถทําควบคูกับการอนุรักษวัฒนธรรมของเกาะ
5.3

ทรัพยากรทางประวัติศาสตร
จากการที่เกาะลิบงและบริเวณโดยรอบเปนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน
เคยเป น ที่ ตั้ ง ของเมื อ งมาแล ว ถึ ง 3 ช ว ง ทํ า ให พื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง ของเกาะลิ บ งมี ค วามสํ า คั ญ ใน
ประวัติศาสตรของจังหวัดตรัง ฝงทะเลอันดามัน และของประเทศมาเลเซียอีกดวย ปจจุบันเรื่องราว
หลายอยางของเกาะลิบงไดเลือนหายไปพรอมกาลเวลา มีนอยคนนักที่จะรูจักเกาะลิบงในมุม
ประวัติศาสตร หรือแมกระทั้งคนในพื้นที่เองก็แทบไมมีใครรูหรือที่รูก็ไมไดใหความสนใจ ทั้งที่ยังมี
พื้นที่บางสวนยังคงรองรอยที่สามารถบอกเรื่องราวเหลานี้ได
ประวัติศาสตรและพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน
เกาะลิบงถือเปนเกาะหนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของภาคใต โดยไดรับการ
บันทึกในเอกสารตางประเทศสมัยอยุธยา ในฐานะเมืองที่มีทรัพยากรอันมีคาโดยเฉพาะรังนก
นางแอน แตหลังจากแพศึ กสงครามโดนทํา ลายยอยยับก็ ก ลายเปนเพียงชุมชนเล็กๆ อย างไร
ก็ตามดวยความกวางขวางของผูนําและภูมิประเทศที่เอื้อตอการติดตอคาขายกับเมืองตางๆ ทําให
เกาะลิบงเปนที่รูจักอีกครั้งในฐานะเมืองทาคาขายที่สําคัญ ทั้งเปนจุดพักและนัดหมายตางๆ กอน
ขามไปยังฝงตะวันออก ตอมามีการเปลี่ยนนโยบายเมืองใหลิบงเปนที่ตั้งฐานทัพ ทําใหการคาขาย
ลดลงผูคนยายออกและเปนเมืองรางในที่สุด จนกระทั้งสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีกลุมคนเขามาตั้ง
ชุมชนใหมอีกครั้ง จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรสามารถแบงชวงเวลาในการตั้งถิ่นฐาน
ของเกาะเปน 3 ชวงใหญๆ คือ
ชวงที่ 1 พ.ศ.2204 - พ.ศ.2310
ชวงที่ 2 พ.ศ.2310 - พ.ศ.2365
ชวงที่ 3 พ.ศ.2433 - ปจจุบัน
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ชวงที่ 1 พ.ศ.2204 - พ.ศ.2310 หัวเมืองมาลายู
ยุคปกครองโดย ตนกู อะหมัดตายุดดิน มัดรํา ชะ พ.ศ.2204-2249
ป พ.ศ.2204 เกาะลิ บ งในช ว งนี้ เ ป น หั ว เมื อ งหนึ่ ง ของมาลายู ที่ ขึ้ น กั บ ไทย
ปกครองโดย ตนกู อะหมัดตายุดดิน มัดรํา ชะ26 สันนิษฐานวาตัวเมืองนาจะอยูบริเวณเตาเผาถาน
ที่บานพราว ในพื้นที่ หมูที่ 1 บานโคกสะทอน ในปจจุบัน และการที่สุลตานเมืองเคดาหใหโอรสมา
ปกครองเกาะลิบงนาจะตองการเขามาดูแลเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอันมีคา
โดยเฉพาะรังนกนางแอนที่มีอยูมากเปนสินคาสงออกไปยังประเทศจีน สามารถทํารายไดเปน
จํานวนมาก ดังรายงานของ ฟรานซิส ไลท และเจมส สกอส27 ตนกู อะหมัดตายุดดิน มัดรํา ชะ
ปกครองเมืองไดถึงป พ.ศ.2249 แลวกลับไปครองราชยเปนสุลตานเมืองเคดาหอยูประมาณ 2 ป ก็
เสด็จสวรรคต 28 ความเปนเมืองของเกาะลิบงดํารงอยูมาไดยาวนานแคไหนไมปรากฏหลักฐาน
ชัดเจน แตสันนิษฐานวาไมนอยกวารอยป (รวมตั้งแตยุคของตนกู อะหมัดตายุดดิน มัดรํา ชะ )
หลังจากนั้นชวง พ.ศ.2307 พมาไดจัดทัพแบบกองโจรยกลงมาตีหัวเมืองปกษใตไดหลายเมือง
รวมทั้งเกาะลิบงดวย เมื่อมีชัยก็เผาเมือง ริบทรัพยสินแลวทิ้งเมืองไป
ชวงที่ 2 พ.ศ.2310 – พ.ศ.2362 เมืองทาคาขายของตรัง
ยุคปกครองโดย โตะบังกาหวา พ.ศ.2310-ประมาณ พ.ศ.2350
หลังจากที่ถูกพมาทําลายยอยยับเหลือเปนชุมชนเล็กๆ พ.ศ.2310 มีเพียงโตะบัง
กาหวาเทียบไดกับตําแหนงกํานันเปนผูปกครองเมือง เมื่อ พ.ศ.2330 เมืองตรังไดรวบเอา เกาะ
ลิบงเขามาไวในปกครอง29 ใหโตะบังกาหวา ไดรับราชการในตําแหนงเดิมและมีหนาที่จัดเก็บ
รวบรวมรังนกนางแอน ปลิงทะเล ตามเกาะตางๆ ในแถบทะเลนี้และจัดเก็บภาษีสงไปยังเมืองตรัง
และเมืองหลวง ดวยความชอบดังกลาวรัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น มี

26

“ตนกูลิยาอุดดินมัดรํา ชะ (Tunku Thiaudin Mukaram Shah I) สุลตานเมืองเคดาห (ไทรบุรี) ไดมอบหมายใหโอรส 2
องค ปกครองเมืองที่เปนเกาะ โดยใหตนกู อะหมัดตายุดดิน มัดรํา ชะ ปกครองเมืองปูเลาลิบง (เกาะลิบง) และใหตนกู อะตาลินลา
มะหะหมัด ชะ (Tunku Attaulluh Mohamad Shah) ปกครองเมืองปูเลาปนัง (เกาะหมากหรือเกาะปนัง)” (เรื่องเดียวกัน, หนา 15)
27
“เกาะและทะเลแถบเมืองไทรบุรี จนกระทั่งถึงเมืองมะริดนั้นเปนเขตผลประโยชนของไทรบุรีทั้งสิ้น ทุกๆปจะมีเรือของ
ชาวไทรบุรีเปนจํานวนมากถึง 1,000 ลํา ที่เขามาเก็บรังนกนางแอน และปลิงทะเล โดยมีลักษณะเปนเจาภาษีที่จะคอยจัดเก็บภาษี
อากรอีกทอดหนึ่ง” (www.โรงเรียนสภาราชินี)
28
“ลิบง : เมืองเกา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลมที่ 14 (พิมพใน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ): 6880
29
“ในชวงรัชกาลที่ 1 ขณะที่พระภักดีบริรักษ (พระยาตรังคสีไหน) เปนเจาเมืองตรังทานไดเสนอขอยุบเมืองตรัง
(ขณะนั้นขึ้นตอเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําตรัง นาจะอยูบริเวณบานขาแขกหรือบานนาทามในปจจุบัน)
กับเมืองภูรา (ตั้งอยูทางตะวันออกของแมน้ําตรัง) เขาดวยกัน ทางดานเกาะลิบงอยูในชวงที่ปลอดอํานาจจากเมืองเคดาห (ไทรบุรี)
จึงเปนไปไดวาเมืองตรังไดรวบเอาเกาะลิบงเขามาไวในปกครอง” (เรื่องเดียวกัน, หนา 6886)
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บรรดาศักดิ์เปน “พระเพชรภักดีศรีสมุทรสงคราม” ดํารงตําแหนงพระปลัดเมืองตรัง ทําใหทานมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักมากกวาเดิม ทั้งเปนผูบุกเบิกการคาขายทางเรือกับตางชาติขึ้นเปนครั้งแรกของ
เมืองตรัง30 ที่บริเวณคลองสะพานชางใน พ.ศ.233531 ประกอบกับโตะบังกาหวา เปนที่รูจักในหมู
ชาวมาลายูและชาวทะเลทั้งหลาย32 ทําใหชุมชนบนเกาะลิบงมีรายไดและเปนที่รูจักอยางมาก
ตอมาพระภักดีบริรักษ เจาเมืองตรังตองคดีและถูกเรียกตัวเขากรุงเทพ ทําให
พระเพชรภักดีศรีสมุทรสงครามไดเลื่อนขึ้นเปนพระปลิบง ดํารงตําแหนงเจาเมืองตรังและเกิดความ
ขัดแยงกับพระยานคร (พัด) ดังนั้นในป พ.ศ.2347 จึงโอนเมืองตรังไปขึ้นกับกรุงเทพ และการวา
ราชการตางๆ ก็ยายไปดําเนินการบนเกาะลิบงบริเวณบานพราว33 ซึ่งเปนไปดวยความราบรื่น โดด
เดนในเรื่องการจัดเก็บภาษีและยังขยายเขตการเก็บรังนกไปจนถึงเมืองมะริดสรางรายไดเปน
จํานวนมาก สามารถซื้อปนใหญหลายกระบอก ทั้งยังมีการสรางกําแพงเมือง ขุดสระขนาดใหญบน
เขาเพื่อเก็บน้ําจืดดวย เมื่อพระปลิบง (โตะบังกาหวา) ถึงแกอสัญกรรม ทางราชธานีโปรดใหเจา
ปะแงรัน ขึ้นเปนหลวงฤทธิสงครามดํารงตําแหนงเจาเมืองตรังคนตอไป
ยุคปกครองโดย หลวงฤทธิสงคราม หลังป พ.ศ.2350-พ.ศ.2354
หลวงฤทธิสงคราม(เจาปะแงรัน) เปนบุตรเขยของโตะปงกาหวา ปกครองเมือง
ตรัง แตเนื่องจากยังขาดประสบการณ จึงใหเมืองตรังขึ้นกับเมืองสงขลา34 เกาะลิบงในยุคนี้ยังคง
ความเปนเมืองทา มีการติดตอคาขายกับทางเคดาหมาโดยตลอด และในป พ.ศ.2352 มีศึกพมา
ยกมาตีหัวเมืองปกษใต ลิบงเปนที่ชุมนุมทัพเรือจากหัวเมืองปกษใตและมาลายูไดมีการสรางปอม
ปราการและเสาหลักบริเวณบานพราว โดยหลวงฤทธิสงครามไดนําทัพเขารวมสงครามอยางกลา
หาญ หลังจากนั้นในป พ.ศ.2354 หลวงฤทธิสงคราม ถึงแกกรรม จึงใหพระอุภัยราชธานี มาดํารง
ตําแหนงเจาเมืองตรังคนตอไป

30

เรื่องเดียวกัน, หนา 6887
ซึ่งหมายถึง ทาเกาะลิบง ปจจุบันเรียกคลองที่เคยเปนทาเทียบเรือแหงนี้วาคลองพานชาง (เอกสารหอสมุดเคดาห
Wan Shamsudin. Yusof, KEDAH DARULAMAN DALAM SEJARAH LIKU-KU PERJUANGAN MENUJU KEMERDEKAAN
1792-1957, 1992 แปลโดย อาจารยมูหมัด สมบูรณ บัวหลวง ในป พ.ศ.2545 อางถึงใน อีสมาแอน เบ็ญสะอาดและคณะ,
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการสืบสานตํานาน “ตะลิบง” สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, หนา 106
32
เนื่องจากไดเขารวมในการตอตานการลาอาณานิคมของอังกฤษ ทั้ง 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2329 และครั้งที่ 2 เมื่อ
พ.ศ.2334) (เรื่องเดียวกัน, หนา 106
33
“ลิบง : เมืองเกา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลมที่ 14 (พิมพใน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เลมสีแดง): 6887
34
ขณะนั้น เมืองสงขลา มีพระยาสงขลา(บุญฮุย) เปนผูปกครองเมือง
31
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ยุคปกครองโดยพระอุภัยราชธานี พ.ศ.2354-ประมาณป พ.ศ.2365
เมื่อพระอุภัยราชธานี มาดํารงตําแหนงเจาเมืองตรังไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองใหม 35 โดยยายเมืองตรังจากเกาะลิบงมาอยูที่ควนธานี และไดมีการปรับปรุงพัฒนาเกาะ
ลิบ งให เ ป น ท า เที ย บเรื อต า งประเทศ ซึ่ง มี เ รื อต า งชาติ เ ข า มาคา ขายเป น ประจํา สิ น คา สํา คั ญ
โดยเฉพาะชางและดีบุกถูกสงไปไกลถึงอินเดีย ยุคนี้การคาขายกับตางชาติเจริญรุงเรืองมาก แต
หลัง พ.ศ.2362 ไดปรับเปลี่ยนนโยบายเกาะลิบงจากเมืองทาคาขายมาเปนที่ตั้งฐานทัพเรือ36 และ
ทําใหเกาะลิบงคอยๆ ลดบทบาทความสําคัญทางการคาลง ประชากรทยอยออกจากเกาะและ
กลายเปนเมืองรางในที่สุด
ชวงที่ 3 พ.ศ.2433 – ปจจุบัน เกาะลิบงในปจจุบัน
ชวงสรางชุมชนปจจุบัน-พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
เกาะลิบงเริ่มกลับมาเปนเมืองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย เนื่องจาก พระ
ยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีเจาเมืองตรัง ไดพัฒนาเมืองในหลายดานและไดมีการนํายางพารา
เขามาปลูกในเกาะ รวมทั้งมีการตั้งดานเก็บภาษีอยูบริเวณแหลมจูโหย แตหลังจากนี้ไมนานเมื่อมี
การสรางทาเรือขนาดใหญที่กันตัง สงผลใหทาเรือเกาะลิบงคลายความสําคัญลง
เกาะลิบงในชวงตนนาจะเปนที่อยูของคน 2 กลุม คือ ชาวเล 37 เปนพวกที่ใช
ชีวิตในทะเลเปนสวนใหญ ไมสวมเสื้อ อาศัยอยูดานทิศใตบริเวณคลองเคียนจนถึงเขาบาตูปูเตะ
สวนกลุมที่อพยพเขามาใหมเปนมุสลิมอยูทางดานทิศเหนือบริเวณบานโคกสะทอน ขณะนัน้ มีเพียง
3 ตระกูล คือ หาดเด็น จิเหลา และสารสิทธิ์ จํานวน 5 ครัวเรือน ใชชีวิตบนบกเลี้ยงชีพดวยการทํา
ไรและประมง มีการปลูกสรางบานเรือน ตอมาคอยๆ ขยายไปทางดานใตที่บานบาตูปูเตะหรือ หนา
บาน หมูที่ 4 และขยายไปบานหลังเขา หมูที่ 5 เปนที่สุดทาย จนเกิดความผสมกลมกลืนกันทาง

35

ในสวนการปกครองไดมีการแยกกลุมระหวาง ไทยพุทธและไทยมุสลิม โดยใหพระปลัดเมืองไทรบุรีดูแลฝายมุสลิม
และแบงมุสลิมออกเปน 2 สวน ตามถิ่นอาศัย คือ ฝายทะเลใหตั้งอยูที่พระมวง และฝายบกใหตั้งอยูที่ยานซื่อ ยานตาขาว (“ลิบง :
เมืองเกา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลมที่ 14 (พิมพใน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม
2542 ): 6887
36
เนื่องจากเมืองไทรบุรีเริ่มออกหางจากสยาม (เรื่องเดียวกัน, หนา 6889)
37
ชาวเล แบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ ตามสายสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ
1.อูรักลาโวย อาศัยอยูแถบเกาะลังกาวี มาเลเซีย เกาะลันตาและเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่
หมูเกาะ
อาดัง จังหวัดสตูล เกาะลิบง จังหวัดตรัง หาดราไว และเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต
2.มอเกล็น อาศัยอยูบริเวณแหลมหลา จังหวัดภูเก็ต และชายฝงทายเหมือง ตะกั่วปา จังหวัดพังงา
3.มอเกน อาศัยอยูตามเกาะตางๆ ทางตอนใตของพมา รวมถึงเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา (แนะนําเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา หนา 16 )
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วัฒนธรรมกับชุมชนชาวเล และเริ่มมีการติดตอคาขายกับชุมชนภายนอกใกลเคียงอยางกันตัง ทํา
ใหทาเรือเกาะลิบงกลับมาคึกคักอีกครั้ง
หลังจากที่มีการตั้งถิ่นฐานและรวมกลุมเปนชุมชนที่คอนขางจะแนนอนแลว
ประกอบกับอยูในชวงที่มีการพัฒนาประเทศจึงเริ่มมีการวางโครงสรางพื้นฐานของชุมชนโดย
เริ่ม ตน ที่ ก ารสร า งโรงเรี ย นแห ง แรกขึ้ น ในเกาะเมื่อ พ.ศ.2482 จากนั้ น พัฒ นาในส ว นของ การ
คมนาคม สาธารณสุข ไฟฟา ประปา โทรคมนาคม ตามลําดับ ในสวนของการคมนาคมภายใน
เกาะแตเดิมจะใชการเดินเทา ตอมาเมื่อ พ.ศ.2500 เริ่มมีการนํารถจักยานยนตมาใช และเมื่อ พ.ศ.
2525 เริ่มมีรถจักรยานยนตรับจางวิ่งรับสงภายในเกาะ สวนการเดินทางระหวางเกาะเปลี่ยนจาก
การใชเรือแจวมาเปนเรือหางยาว
เมื่อป พ.ศ.2524 มีการประกาศเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง รวมหมู 5
บริเวณชุมชนทุงหญาคา (ดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนเขาของ หมูที่ 5 ทําให หมูบานนี้ มี 2 ชุมชน
คือ ชุมชนบานหลังเขาอยูทางดานใต และชุมชนทุงหญาคาอยูทางดานเหนือ) ชาวบานชุมชนทุง
หญาคาจึงยายออกจากเขตหามลา ทําใหไมมีชุมชนอยูบริเวณนี้ แตเมื่อ ปพ.ศ.2525 คนจากเกาะ
สุกร เขามาเชาพื้นที่บริเวณทุงหญาคา เพื่อปลูกแตงโม ตอมาก็เริ่มปลูกบาน ปลูกสวนยาง และ
ชักชวนลูกหลานเขามาอยูเพิ่มในพื้นที่ จึงทําใหเกิดชุมชนใหมอีกแหงบริเวณทุงหญาคา 38
เมื่อมีการสรางสาธารณูปโภคขึ้นแลวนั้น ชาวบานใหความสําคัญกับการศึกษา
ทั้งสายศาสนาและสายสามัญศึกษามากขึ้น39 ตอมามีการสงลูกไปเรียนนอกเกาะ เชน จังหวัด
ปตตานี เมืองไทรบุรี รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
แมวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะมีมาพรอมกับการเริ่มตั้งชุมชนใหมอีกครั้ง แตขณะนี้
ยังคงดําเนินพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการพัฒนาการทองเที่ยวที่เริ่มขยายตัวขึ้นในเกาะ
ลิบง

38

สัมภาษณ นายบาวนุย สารสิน อายุ 68 ป, 28 มีนาคม 2550 เวลา 09.50 น. ณ สองพี่นองบังกะโล
การศึกษาของคนบนเกาะลิบงในอดีตใชความจํา ถายทอดเปนบทกลอน นิทาน และการบอกเลาเปนหลักตอมาไดรับ
อิทธิพลจากศาสนา มีโตะครู (ผูมีความรูในดานศาสนาอิสลามเปนอยางดี) มาสอนในหมูบาน โดยใชกีตาบยาวี (ตําราภาษามลายู)
ซึ่งโตะครูจะไปสอนเด็กตามบาน โดยไมคิดคาสอน
39
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แผนที่ 5.4 แสดงแหลงที่ตั้งตัวเมืองตรังในชวงเวลาตางๆ

ภูรา

ตรังภูรา
นาทาม

กันตัง

ลิบง

ที่มา : จากการวิเคราะห
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ชวง
ชวงที่ 1
พ.ศ.2204
ถึง
พ.ศ.2310

ตารางที่ 5.3 แสดงบทสรุปการตั้งถิน่ ฐานในแตละชวงของเกาะลิบง
สาระสําคัญ
- ลิบงเปนหัวเมืองมาลายูที่ขึ้นกับไทย ตัวเมืองอยูบริเวณเตาเผาถานบานพราว สรางรายได
จํานวนมากจากรังนกนางแอนและปลิงทะเล คงความเปนเมืองมาจนถึงปพ.ศ.2307 พมาตี
เมืองยอยยับ

บริเวณชุมชน
เตาเผาถานบานพราว

สรุป : เปนชวงที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
หัวเมืองมาลายู

- ในชวงแรกเหลือเปนชุมชุนเล็กๆ อยูบริเวณเตาเผาถานบานพราว ที่เหลือจากสงคราม ดวย
การบริหารงานที่ดีของโตะบังกาหวาจึงทําใหลิบงกลับมาเปนชุมชนที่สรางรายไดมหาศาล
จากรังนกนางแอนและปลิงทะเลอีกครั้ง รวมถึงเปนเมืองทาที่สําคัญ โดยทาเทียบเรือจะอยู
ชวงที่ 2
บริเวณคลองพานชาง ตอมาในปพ.ศ.2347 ยายการวาราชการของเมืองตรังมาที่เกาะลิบง
พ.ศ.2310
ไดประมาณ 17 ป จึงยายเมืองตรังไปที่ควนธานี และใหลิบงเปนเมืองทาตางประเทศ มีเรือ
ถึง
ตางชาติเขามาเทียบทามากมาย รุงเรืองเปนอยางมาก แตหลังจากนั้นประมาณ 10 ป มีการ
พ.ศ.2362
เปลี่ยนนโยบายใหเกาะลิบงเปนฐานทัพเรือ การคาขายจึงซบเซาลง ผูคนทยอยยายออกจาก
เกาะและกลายเปนเมืองรางในที่สุด
สรุป : เปนชวงที่มีความรุงเรืองจาการเปนเมืองทา และเปนที่ตั้งของเมือง

เตาเผาถานบานพราว
คลองพานชาง

เมืองทาคาขาย
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ชวง

สาระสําคัญ
ชวงสรางชุมชน
- ลิบงในชวงกอน พ.ศ.2433 ทางตอนใตบริเวณเขาบาตูปูเตะถึงคลองเคียนเปนที่อยูอาศัยของ
ชุมชนชาวเล
- เมื่อป พ.ศ.2433 มีการตั้งดานเก็บภาษีบริเวณแหลมจูโหย และเริ่มมีกลุมมุสลิมอพยพเขามา
อยูทางเหนือของเกาะบริเวณบานโคกสะทอน หลังจากนั้นไมนานเมื่อมีการสรางทาเรือขนาด
ใหญที่กันตังแลว ทําใหทาเรือที่เกาะลิบงคลายความสําคัญลง

ชวงที่ 3
พ.ศ.2433 ชวงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ในสวนของชุมชนมุสลิมเริ่มมีการขยายชุมชนลงมาทางใตผสมกลมกลืนกับชาวเล และขยาย
ถึง
ปจจุบัน
ไปยังบานหลังเขา
คนจากเกาสุกร
- ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ.2525 คนจากเกาะสุกรอพยพเขามาปลูกแตงโมภายในพื้นที่เขต
หามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง บริเวณทุงหญาคา และชักชวนลูกหลานเขามามากขึน้ จึงมีชมุ ชน ม.5 บานหลังเขา
เพิ่มมาอีกแหง

บริเวณชุมชน
กลุมชุมชนมุสลิม
บานโคกสะทอน

กลุมชุมชนชาวเล
เขาบาตูปูเตะ

สรางชุมชน

กลุมชุมชนชาวเล

ม.7 บานหาดทรายแกว
ม.4 บานบาตูปูเตะ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สรุป : เปนชวงที่มีการตั้งชุมชนใหมอีกครั้ง เริ่มแรกเปนชุมชนประมง และเริ่มทําสวนยางควบคู
โดยมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมาตั้งแตการสรางชุมชนจนถึงปจจุบัน
ที่มา : จากการวิเคราะห
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แผนที่ 5.5 แสดงพัฒนาการการตั้งถิน่ ฐานของเกาะลิบงในแตละชวงเวลา
แหลมโตะชัย

แหลมโตะชัย

ที่ทําการพิทักษปา
แหลมจูโหย
เขาบาตูปูเตะ

ชวงที่ 1 พ.ศ.2204 - พ.ศ.2249
หัวเมืองมาลายู
เก็บภาษีจากรังนกและปลิงทะเล

ที่ทําการพิทักษปา
แหลมจูโหย
เขาบาตูปูเตะ

ชวงที่ 2 พ.ศ.2310 – พ.ศ.2362
เมื่องทาคาขาย
เปนชวงการคาขายกับเมืองตางๆ

ที่ทําการพิทักษปา
แหลมจูโหย
เขาบาตูปูเตะ

ชวงที่ 3 พ.ศ.2433 - ปจจุบัน
ชุมชนปจจุบัน
เปนชวงสรางสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
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ที่มา : จาการวิเคราะห

แหลมโตะชัย
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จากประวัติศาสตรขางตนจึงทําใหสามารถระบุพื้นที่ที่ยังเหลือรองรอยทางประวัติศาสตร
ตามชวงเวลา ดังแผนที่ 5.6
ชวงที่ 1 พ.ศ.2204 - พ.ศ.2249 ในชวงนี้ไมมีพื้นที่ที่เหลือรองรอยทางประวัติศาสตร
ชวงที่ 2 พ.ศ.2310 – พ.ศ.2362 มีพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรในชวงนี้ ไดแก
สุสานพระยาลิบง ตั้งอยูในหมู 1 มีสภาพเปนเนินดินเตี้ยๆ ขนาดประมาณ 1x3
เมตร มีเสาหลักไมเคี่ยมแกะสลักปกหัวทาย สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เปนทอนกลมซึ่งบงบอกวา
เปนเพศชาย ใกลเนินดินนี้มีตนกระทอนใหญอายุประมาณรอยป และมีแนวขุดคูบริเวณใกลเคียง
ซึ่งเชื่อกันวาเปนคูเมืองในอดีต สุสานพระยาลิบงนี้อยูในบริเวณสวนยางของนายอดิศักดิ์ บาโงย มี
การดูแลหลุมศพโตะบังกาหวาเหมือนญาติผูใหญ ดังนั้นในวันฮารีรายอ ของทุกป ลูกหลานจะมา
อานคัมภีรอัลกุรอาน ที่หลุมฝงศพซึ่งถือเปนพิธีกรรมสําคัญที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจนปจจุบัน
ทุ ง หั ว คนหรื อ ที่ สี น หั ว คน ตั้ ง อยู ใ นหมู 1 บริ เ วณปากคลองบ า นพร า วฝ ง
ตะวันตก มีลักษณะเปนปาชายหาด เขาใจวาอดีตสมัยที่ดาโตะบังกาหวาปกครองลิบงเคยเปน
ดินแดนประหารนักโทษ
สระน้ําโบราณที่ควนสระ ตั้งอยูในหมู 1 บริเวณทางทิศตะวันตกของหมูบาน
เปนสระน้ําโบราณ รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 36x50 เมตร ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นในสมัยโตะบัง
กาหวา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในหนาแลง ปจจุบันตื้นเขินมากแลว
คลองพานชาง ตั้งอยูในหมู 1 ทางทิศตะวันออกของปากคลองบานพราวกอน
ถึงแหลมจูโหยเขาไปภายในคลองประมาณ 20 เมตร ทองคลองลาดชันเปนวงคลายอาวใตน้ํา ใน
สมัยโบราณสามารถนําเรือสําเภาน้ําหนัก 100 ตัน มาจอดได การใชคลองนี้นาจะเริ่มมาตั้งแตสมัย
โตะบังกาหวา ตอมาในสมัยของรัชกาลที่ 5 คลองพานชางยังคงใชเปนเพียงทาเทียบเรือ และเปนที่
ตรวจสภาพเรือขณะที่รอน้ําขึ้นเพื่อเดิ
นทางไปจังหวัดภูเก็ต และพบวา40 มีซากเรือโบราณจม
อยูบริเวณนี้ดวย
น้ําตกเจาพระยา อยูในหมู 4 ตองเดินเทาเขาไปประมาณ 100 เมตร จะพบ
น้ําตกเล็กๆ ใกลแนวปาชายหาดหลังเขาบาตูปูเตะ เชื่อกันวาเจาเมืองลิบงมาอาบน้ําตกแหงนี้ ซึ่งก็
เปนที่มาของชื่อน้ําตกเจาพระยา
กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง ตั้งอยูในหมู 1 บริเวณฝงตรง
ขามกับทาเรือบานพราว ปจจุบันเห็นเพียงซากไมเคี่ยมเพียงไมกี่เสา โผลพนทรายขึ้นมาประมาณ
1 ฟุต โดยปอมปราการ และเสาหลักคายเหลานี้ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2352 ในสมัยหลวงฤทธิสงคราม

40

สัมภาษณกลุมประมงพื้นบาน 17 ต.ค.50

147

ทุงหัวคน

สุสานพระยาลิบง

กําแพงไมเคี่ยม
สะพานชาง
ภาพที่ 5.12 แสดงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

ชวงที่ 3 พ.ศ.2433 - ปจจุบัน
คลองเคียน อยูในเขตหมู 7 บานหาดทรายแกว สมัยโบราณลําคลองมีขนาด
กวาง มีตนตะเคียนขึ้นเปนจํานวนมากชาวบานจึงเรียกชื่อสั้นๆ ตามชื่อตนไม ความสําคัญในการ
ประกอบพิธี “ตะเลาะบาลอ” ซึ่งเปนประเพณี การลอยเรือของชาวเลเพื่อสะเดาะเคราะห ใน
สมัยกอนจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง ระหวางขึ้น 13 ค่ําและแรม 1 ค่ํา ของเดือน 6 และเดือน 11 และมีการ
รองเพลงเตนรําฉลองกันตอเนื่อง 3 วัน 3 คืน ในการทําพิธีมีการตัดเล็บ ตัดผม และสิ่งสกปรกออก
จากรางกายใสลงในเรือ เซนไหวดวย ขาวสาร เกลือ ขนมแดง ขนมขาว เคย (กะป) และผลไมตางๆ
ในการลอยเรือหามคนที่อยูบนฝงหันไปดูเรือ เพราะเชื่อวาถามีคนหันไปดูเรือ โชครายจะไมหมดสิ้น
จากหมูบาน เมื่อ 10 ปที่ผานมา พิธีกรรมดังกลาวยกเลิกไป เพราะขัดกับหลักคําสอนของศาสนา
อิสลาม ปจจุบันสภาพคลองแคบและตื้นเขินลง ตนตะเคียนเหลืออยูเพียงเล็กเนื่องจากชาวบานตัด
ไปใชตอเรือ
แหลมปนหยง (หัวแหลม) ตั้งอยูหมู 4 บานบาตูปูเตะ ถัดเขาไปจากเขา บาตูปู
เตะ และเปนที่ตั้งของศาลาทวด อยูบริเวณปลายแหลมตรงปากรอง มีความเชื่อกันวา ทวดแหลม
ปนหยงเปนงูตัวสีขาวมีอายุหลายรอยป บางครั้งมีคนเห็นเปนคนแกใสเสื้อคลุม (ยูบะ) สีขาวมีเครา
ยาว สถานที่น้เี ปนที่พึ่งทางใจของชาวเล สมัยกอนเปนสถานที่บนบานสานกลาวขอใหโชคดีในการ
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ออกเรือไปหาปลาในทะเล และเปนที่พึ่งขอพรสะเดาะเคราะหของชาวเลเพื่อใหหายจากโรคราย
เรียกวา “พิธีฟาดฟ” หรือ “ฟาดเคราะห” โรคดีเอาไว โรครายออกไป ชาวประมงจะจุดประทัด เพื่อ
บนบานใหไดปลามากๆ จะทําบุญบูชาทวดใชขาว ขาวเหนียวไกปง พิธีกรรมนี้ไดสูญหายไปแลว
พรอมกับพิธีกรรมอื่นๆ ที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม เพราะเปนความเชื่อ ไมไดมาจากหลักการของ
ศาสนาอิสลามที่แทจริง

คลองเคียน
แหลมปนหยง (หัวแหลม)
ภาพที่ 5.13 แสดงพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของชาวเล

บอน้ําหินโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยูที่หมู 1 บริเวณใกลกับเตาเผาถาน
คาดวาเปนบอที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 ตัวบอสรางดวยอิฐดินเผาขนาดใหญ ยังอยูในสภาพดี แต
ไมไดมีการใชงานแลว
ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยูที่หมู 1 บริเวณเขาจอ
หนอง มีรองรอยหมุดหลักหลงเหลืออยู เปนลานจอดเครื่องบินของทหารญี่ปุนในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2
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เตาเผาถานบานพราว ตั้งอยูในหมู 1 บริเวณเดียวกับกําแพงเมืองเกา มีรูปทรงและ
ลักษณะคลายกะลาผาครึ่งวางคว่ําระดับพื้นดิน รัศมีประมาณ 4 เมตร ประตูใสฟนสูงประมาณ
1.5 เมตร สรางดวยอิฐดินเผา เลิกใชมาตั้งแตป 2525 เพราะหมดสัมปทานปาไมโกงกางเผาถาน

ภาพที่ 5.14 เตาเผาถานบานพราว

ดวยความเปนมาอันยาวนานนี้ ทําใหเกาะลิบงมีความนาสนใจหลากหลายกวา
พื้นที่อื่นๆ ซึ่งความเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรนี้สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่ทองเที่ยวได เพื่อสราง
ความหลากหลายของกิจกรรมและสรางทางเลือกแกนักทองเที่ยว อีกทั้งเปนการกระตุนใหคนใน
เกาะลิบงหันมาสนใจประวัติศาสตรของพื้นที่ยิ่งขึ้น
จากฐานทรัพยากรทั้ง 3 ดานขางตน สามารถระบุเปนแหลงทองเที่ยวไดถึง 29 แหง ซึ่งไม
สามารถพัฒนาทั้งหมดไดพรอมกัน จึงตองมีการประเมินหาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวแตละแหง
เพื่อนําไปประกอบการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเกาะลิบงตอไป ดังแผนที่ 5.6
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5.4

ประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
ในการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวจะประเมินใน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประเมินคุณคา
ของพื้นที่ และสวนที่ 2 ประเมินพรอมดานการทองเที่ยว ซึ่งจะประเมินจากขอมูลการตอบ
แบบสอบถามของประชาชน และนักทองเที่ยว จากนั้นจึงนํามาใหกลุมเครือขายการทองเที่ยว
ชุมชนเกาะลิบงตรวจสอบและปรับแก โดยเปนการตรวจสอบรวมกันทีละหัวขอและดูผลสรุปใน
ภาพรวมเพื่อใหถูกตองและมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
สวนที่ 1 ประเมินในสวนคุณคาของพื้นที่ ซึ่งคุณคาของพื้นที่ หมายถึง สิ่งที่มีอยู
ในตัวเองของแตละพื้นที่ เปนสิ่งที่ยากจะสรางเสริมหรือปรับปรุงซึ่งจําแนกคุณคาเปน 3 ดาน ตาม
ฐานทรัพยากรขางตน โดยแตละดานมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังนี้
ดานที่ 1 ธรรมชาติสิ่งแวดลอม การประเมินคุณคาของพื้นที่ดานสิ่งแวดลอม
ของการศึกษาครั้งนี้จะใหความสําคัญกับเอกลักษณของพื้นที่ บรรยากาศ/ความสวยงาม และ
ความสมบูรณของธรรมชาติ
ดานที่ 2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม การประเมินคุณคาของพื้นที่ดานวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ของการศึกษาครั้งนี้จะใหความสําคัญกับเอกลักษณเฉพาะถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม และ
ความหลากหลายของกิจกรรม
ดานที่ 3 ประวัติศาสตร การประเมินคุณคาของพื้นที่ดานประวัติศาสตร ของ
การศึกษาครั้งนี้จะใหความสําคัญกับความสําคัญทางประวัติศาสตร ความเกาแก และรองรอยที่
เหลือ
เกณฑการแบงระดับคะแนน หากคะแนนคุณคาดานใดอยูในชวง
ระหวาง 0 – 5 คะแนน
เปนระดับคะแนนต่ํา
ระหวาง 6 – 10 คะแนน
เปนระดับคะแนนสูง
สวนที่ 2 ประเมินในสวนความพรอมดานการทองเที่ยว ซึ่ง หมายถึง สิ่งอํานวย
ความสะดวกดานตางๆ ที่มนุษยจัดสรางใหแกแหลงทองเที่ยว โดยในการวิเคราะหครั้งนี้ แบง
ออกเปน 4 ดาน ใหคะแนนตามลําดับความสําคัญ คือ การเขาถึงและสิ่งอํานวยความสะดวก มี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน สวนการเปนที่รูจักและความตองการของชุมชน มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ดานที่ 1 การเขาถึง ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว
ในพื้นที่ พื้นที่ใดมีการเขาถึงที่สะดวกสบายจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหตัดสินใจไปพื้นที่นั้นงายขึ้น
ดานที่ 2 สิ่งอํานวยความสะดวก ในการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวนี้
หมายถึง สิ่งที่มีไวสําหรับบริการในพื้นที่นั้นๆ ไดแก จุดพักสําหรับนักทองเที่ยว ศูนยขอมูล รานคา
หองน้ํา เปนตน
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ดานที่ 3 การเปนที่รูจัก เปนตัววัดความเปน ที่รูจักของพื้นที่นั้นๆ จากการรูจัก
พื้น ที่ ของกลุม คนในชุ ม ชนเกาะลิบ งและนัก ทอ งเที่ย ว ได ม าจากการตอบแบบสอบถาม ของ
ประชาชน ทั้ง 4 หมูบาน จํานวน 134 คน นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 84 คน และนักทองเที่ยว
ตางชาติ 18 คน นํามาหาคารอยละเฉลี่ย และจัดเปนกลุมชวงคะแนน
ดานที่ 4 ความตองการของชุมชนพัฒนาใหเปนพื้นที่ทองเที่ยว เปนตัววัดแนวทาง
ที่ชุมชนตองการใหพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ ไดมาจากการตอบแบบสอบถามของ ประชาชน ทั้ง 4
หมูบาน จํานวน 134 คน และจัดเปนกลุมชวงชั้น
โดยใชเกณฑคะแนนในการแบงระดับเพื่อใหเห็นภาพรวมและงายแกการทําความ
เขาใจ ดังนี้
ผลรวมคะแนนระหวาง 0 – 15 คะแนน
เปนระดับคะแนนต่ํา
ผลรวมคะแนนระหวาง 16 – 30 คะแนน
เปนระดับคะแนนสูง

ประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวรวมกับคนในชุมชน

สัมภาษณคนในชุมชน

ในชุมชนกําลังตอบแบบสอบถาม

เขารวมประชุม

ภาพที่ 5.15 แสดงการมีสวนรวมของคนในชุมชนในกระบวนการศึกษา

153
ตารางที่ 5.4 แสดงการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเกาะลิบง

ที่มา : จากการวิเคราะห

การเปนที่รูจัก

(10)
0
0
3
5
0
3
0
4
0
0
0
10
10
10
8
0
0
4
0
5
2
0
0
0
0
0
0
5
1

(10)
9
9
10
0
8
8
8
8
8
0
5
0
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0

(10)
2
2
4
9
2
4
2
4
4
5
6
9
9
9
7
1
8
3
3
9
6
6
4
5
1
2
6
6
6

(5)
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
2
4
3
3
4
3
3
2
3
2
2
3
5
3

(10)
0
0
0
6
0
0
0
0
9
0
0
9
9
7
0
0
0
2
5
9
0
6
0
7
0
0
8
0
0

(5)
3
4
5
5
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
3
3
4
5
4
5
5
5
4
4
3
3
5
5
3

รวม

การเขาถึง
สงอานวยความ
สะดวก

(10)
8
3
3
0
5
8
5
10
10
10
8
0
0
8
8
4
10
10
10
0
10
10
10
10
4
3
10
10
8

ชุ ม ชนต อ งการให
พัฒนา

ประวัติศาสตร

ประเมินความพรอมของพื้นที่

วิถีชีวิต

พื้นที่
1.ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน
2.สระน้ําโบราณที่ควนสระ
3.สุสานพระยาลิบง
4.ชุมชนบานพราว (หมู 1)
5.เตาเผาถานบานพราว
6.กําแพงเมืองเกา ปอมปราการฯ
7.บอน้ําหินโบราณสมัย รัชกาลที่ 5
8.สะพานชาง
9.เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง
10.คลองโตะขุน
11.คลองเคียน
12.ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
13.ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7)
14.สะพานหลีกภัย
15.บอน้ําทะเลจืด
16.น้ําตกเจาพระยา
17.เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ)
18.แหลมปนหยง(หัวแหลม)
19.ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด
20.ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5)
21.หาดทุงหญาคา
22.อาวโตะเก
23.สะพานหินธรรมชาติ
24.ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา
25.น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน)
26.ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลก
27.แหลมโตะชัย
28.หาดตูบ
29.เกาะกวาง/เกาะเหลาสา

ประเมินคุณคาพื้นที่

ธรรมชาติ

ประเมิน

(30)
7
8
12
23
7
10
8
10
20
12
14
27
26
24
13
6
16
13
15
27
14
20
10
19
6
7
22
16
12
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5.4.1 ผลการประเมินคุณคาของพื้นที่
หากแยกพิจารณาคุณคาแตละดาน พบวา
พื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติสูง คือมีคะแนน 6-10 คะแนน มีจํานวน 18 แหง
ประกอบไปดวย ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง สะพาน
ชาง เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) คลองโตะขุน คลองเคียน สะพานหลีกภัย บอน้ํา
ทะเลจืด เขาบาตูปูเตะ(เขาตูเตะ) แหลมปนหยง(หัวแหลม) ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด หาดทุง
หญาคา อาวโตะเก สะพานหินธรรมชาติ หนวยพิทักษปาบานหลังเขา แหลมโตะชัย หาดตูบ และ
เกาะกวาง/เกาะเหลาสา โดยพื้นที่เหลานี้จะครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ยกเวนในสวนที่เปนตัวชุมชน
และพื้นที่ที่มีคุณคาต่ํา ดังแสดงในแผนที่ 5.7
พื้นที่ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมสูง คือมีคะแนน 6-10 คะแนน มี 4 แหง ประกอบ
ไปดวย ชุมชนบานบาตูปูเตะ(หมู 4) ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) สะพานหลีกภัย และบอน้ํา
ทะเลจืด จะพบวาพื้นที่ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมสูงจะอยูบริเวณตัวชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงชุมชน
ดังแสดงในแผนที่ 5.8
พื้นที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรสูง คือมีคะแนน 6-10 คะแนน มี 9 แหง
ประกอบไปดวย ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน สระน้ําโบราณที่ควนสระ สุสานพระยาลิบง เตาเผาถาน
บานพราว กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง บอน้ําหินโบราณสมัย ร.5 สะพานชาง เขต
หามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) และลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย
พื้นที่เหลานี้สวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณทางเหนือของเกาะ อยูในเขตพื้นที่หมู 1 เนื่องจากแต
เดิมพื้นที่ทางดานเหนือของเกาะลิบงเคยเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณที่มีความรุงเรือง และเปนเมือง
ทาที่สําคัญถึง 2 ยุคมากอน และบริเวณทางดานใตของเกาะลิบงซึ่งเคยเปนที่ตั้งของชุมชนชาวเล
และเปนพื้นที่แรกๆของเกาะที่มีการขยายตัวมาจากชุมชนเดิมทางดานเหนือ ทําใหทั้ง 2 บริเวณ
ดังกลาวมีเรื่องราวมากมายและหลายแหงยังมีรองรอยทางประวัติศาสตรหลงเหลือเพื่อคอยบอก
เลามาเปนมาของเกาะลิบง ดังแสดงในแผนที่ 5.9

155

155

156

156

157

157

158
5.4.2 ผลการประเมินความพรอมทางการทองเที่ยวของพื้นที่ พบวา
พื้นที่ที่มีความพรอมสูง คือมีคะแนน 16-30 คะแนน มี 11 แหง ประกอบไปดวย
ชุมชนบานพราว (หมู 1) เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู
4) ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) สะพานหลีกภัย เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ) ชุมชนบานหลังเขา
(หมู 5) อาวโตะเก หนวยพิทักษปาบานหลังเขา แหลมโตะชัย และหาดตูบ
พื้นที่ที่มีความพรอมต่ํา คือมีคะแนน 0-15 คะแนน มี 18 แหง ประกอบไปดวย
ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน สระน้ําโบราณที่ควนสระ สุสานพระยาลิบง เตาเผาถานบานพราว กําแพง
เมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง บอน้ําหินโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 สะพานชาง คลองโตะขุน
คลองเคียน บอน้ําทะเลจืด น้ําตกเจาพระยา หาดทุงหญาคา สะพานหินธรรมชาติ ลานจอด
เครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน) แหลมปนหยง (หัวแหลม) ที่ทําการ
พิทักษปาแหลมทวด และเกาะกวาง/เกาะเหลาสา ดังแสดงในแผนที่ 5.10
5.4.3 ศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
จากคุณคาพื้นที่และความพรอมทางการทองเที่ยวขางตน เมื่อนํามาวิเคราะหเพื่อ
หาศักยภาพในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สามารถจัดกลุมศักยภาพตามแนวการพัฒนา ได 3 กลุม
1.กลุม A
เปนกลุมที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวสูง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มี
คุณคาสูง ความพรอมทางการทองเที่ยวสูง ดังนั้นการพัฒนากลุมนี้จึงไมตองมีการลงทุนมาก
เนื่องจากมีคุณคาและพรอมอยูแลว ดังนั้นจึงถือวาแหลงทองเที่ยวในกลุมนี้เปนแหลงทองเที่ยว
หลัก
2.กลุม B เปนกลุมที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวปานกลาง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่
มีคุณคาสูง ความพรอมทางการทองเที่ยวต่ํา การพัฒนากลุมนี้ ตองเปนการเพิ่มเติมในสวนความ
พรอมทางการทองเที่ยว หรือเปนพื้นที่มีคุณคาต่ํา ความพรอมทางการทองเที่ยวสูง เนื่องจาก
คุณคาของพื้นที่เปนสิ่งที่ไมสามารถเพิ่มเติมได ดังนั้นการพัฒนากลุมนี้ตองเปนการนําความพรอม
ที่มีอยูหรืออาจเปนการเพิ่มเติมกิจกรรมที่นาสนใจมาเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในกลุม
พื้นที่นี้ และถือวาแหลงทองเที่ยวในกลุมนี้เปนแหลงทองเที่ยวรอง
3.กลุม C เปนกลุมที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวต่ํา เนื่องจากเปนพื้นที่มีคุณคา
ต่ํา ความพรอมทางการทองเที่ยวต่ํา ดังนั้นกลุมนี้จึงจัดใหเปนกลุมที่มีการพัฒนาการทองเที่ยวเปน
ลําดับสุดทาย และเปนสวนเสริมในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
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5.4.3.1 ผลการประเมินศักยภาพทางธรรมชาติ ดังแสดงในแผนที่ 5.11
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางธรรมชาติสูง มี 7 แหง ไดแก ที่ทําการพิทักษปา
หลังเขา เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) อาวโตะเก แหลมโตะชัย สะพานหลีกภัย เขา
บาตูปูเตะ (เขาตูเตะ) และหาดตูบ
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางธรรมชาติปานกลาง มี 11 แหง ไดแก สะพานชาง
สะพานหินธรรมชาติ คลองโตะขุน แหลมปนหยง(หัวแหลม) หาดทุงหญาคา ทุงหัวคนหรือที่สีนหัว
คน กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง เกาะกวาง/เกาะเหลาสา บอน้ําทะเลจืด คลอง
เคียน และที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางธรรมชาติต่ํา มี 7 แหง ไดแก สระน้ําโบราณที่ควน
สระ สุสานพระยาลิบง เตาเผาถานบานพราว บอน้ําหินโบราณสมัย ร.5 น้ําตกเจาพระยา
ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และน้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน)
พื้นที่ที่ไมมีศักยภาพทางธรรมชาติ มี 4 แหง ไดแก ชุมชนบานพราว (หมู
1) ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4) ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) และชุมชนบานหลังเขา (หมู 5)
เนื่องจากไมมีคุณคาทางธรรมชาติ
แผนภูมิที่ 5.2 แสดงผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
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1.ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน
2.สระน้ําโบราณที่ควนสระ
3.สุสานพระยาลิบง
4.ชุมชนบานพราว (หมู 1)
5.เตาเผาถานบานพราว
6.กําแพงเมืองเกา ปอมปราการฯ
7.บอน้ําหินโบราณสมัย ร.5
8.สะพานชาง
9.เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง
10.คลองโตะขุน
11.คลองเคียน
12.ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
13.ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7)
14.สะพานหลีกภัย
15.บอน้ําทะเลจืด
16.น้ําตกเจาพระยา
17.เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ)
18.แหลมปนหยง(หัวแหลม)
19.ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด
20.ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5)
21.หาดทุงหญาคา
22.อาวโตะเก
23.สะพานหินธรรมชาติ
24.ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา
25.น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน)
26.ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลก
27.แหลมโตะชัย
28.หาดตูบ
29.เกาะกวาง/เกาะเหลาสา

161

161

162
5.4.3.2 ผลการประเมินศักยภาพทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังแสดงในแผน
ที่ 5.12
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสูง มี 3 แหง ไดแก สะพาน
หลีกภัย ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) และชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมปานกลาง มี 4 แหง ไดแก
บอน้ําทะเลจืด ชุมชนบานพราว (หมู 1) ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5) และหาดตูบ
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่ํา มี 6 แหง ไดแก กําแพง
เมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง สะพานชาง แหลมปนหยง(หัวแหลม) สุสานพระยาลิบง หาด
ทุงหญาคา และเกาะกวาง/เกาะเหลาสา
พื้นที่ไมมีที่มีศักยภาพทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม มี16 พื้นที่ คือ ทุงหัวคน
หรือที่สีนหัวคน สระน้ําโบราณที่ควนสระ เตาเผาถานบานพราว บอน้ําหินโบราณสมัยรัชกาลที่ 5
ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน) คลองเคียน เขตหามลา
สัตวปาหมูเกาะลิบง คลองโตะขุน น้ําตกเจาพระยา เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ) ที่ทําการพิทักษปา
แหลมทวด อาวโตะเก สะพานหินธรรมชาติ ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา และแหลมโตะชัย เนื่องจาก
เปนพื้นที่ที่ไมมีคุณคาวิถีชีวิต
แผนภูมิที่ 5.3 แสดงผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเทีย่ วทางวิถีชวี ิตและวัฒนธรรม
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ความพรอมของพื้นที่
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1.ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน
2.สระน้ําโบราณที่ควนสระ
3.สุสานพระยาลิบง
4.ชุมชนบานพราว (หมู 1)
5.เตาเผาถานบานพราว
6.กําแพงเมืองเกา ปอมปราการฯ
7.บอน้ําหินโบราณสมัย ร.5
8.สะพานชาง
9.เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง
10.คลองโตะขุน
11.คลองเคียน
12.ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
13.ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7)
14.สะพานหลีกภัย
15.บอน้ําทะเลจืด
16.น้ําตกเจาพระยา
17.เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ)
18.แหลมปนหยง(หัวแหลม)
19.ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด
20.ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5)
21.หาดทุงหญาคา
22.อาวโตะเก
23.สะพานหินธรรมชาติ
24.ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา
25.น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน)
26.ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลก
27.แหลมโตะชัย
28.หาดตูบ
29.เกาะกวาง/เกาะเหลาสา
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5.4.3.3 ผลการประเมินศักยภาพทางประวัติศาสตร ดังแสดงในแผนที่ 5.13
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางประวัติศาสตรสูง มี 1 แหง ไดแก เขตหามลาสัตว
ปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย)
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางประวัติศาสตรปานกลาง มี 9 แหง ไดแก ลานจอด
เครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สระน้ําโบราณที่ควนสระ สุสานพระยาลิบง เตาเผาถานบาน
พราว กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ คายหลักเมือง บอน้ําหินโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 สะพานชาง
เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ) และทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางประวัติศาสตรต่ํา มี 3 แหง ไดแก คลองเคียน
แหลมปนหยง(หัวแหลม) และน้ําตกเจาพระยา
พื้นที่ที่ไมมีศักยภาพทางประวัติศาสตร มี 16 แหง ไดแก คลองโตะขุน
ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4) ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) สะพานหลีกภัย ที่ทําการพิทกั ษปา
แหลมทวด ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5) หาดทุงหญาคา อาวโตะเก สะพานหินธรรมชาติ เกาะกวาง/
เกาะเหลาสา น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน) แหลมโตะชัย หาดตูบ ที่ทําการพิทักษปาบานหลังเขา
ชุมชนบานพราว (หมู 1) และบอน้ําทะเลจืด เนื่องจากไมมีคุณคาทางประวัติศาสตร
แผนภูมิที่ 5.4 แสดงผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร
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1.ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน
2.สระน้ําโบราณที่ควนสระ
3.สุสานพระยาลิบง
4.ชุมชนบานพราว (หมู 1)
5.เตาเผาถานบานพราว
6.กําแพงเมืองเกา ปอมปราการฯ
7.บอน้ําหินโบราณสมัย ร.5
8.สะพานชาง
9.เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง
10.คลองโตะขุน
11.คลองเคียน
12.ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
13.ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7)
14.สะพานหลีกภัย
15.บอน้ําทะเลจืด
16.น้ําตกเจาพระยา
17.เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ)
18.แหลมปนหยง(หัวแหลม)
19.ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด
20.ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5)
21.หาดทุงหญาคา
22.อาวโตะเก
23.สะพานหินธรรมชาติ
24.ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา
25.น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน)
26.ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลก
27.แหลมโตะชัย
28.หาดตูบ
29.เกาะกวาง/เกาะเหลาสา
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมของศักยภาพพื้น ที่ขา งตน จะเห็น ได ว าแต ละพื้ น ที่มี
ศั ก ยภาพในแต ล ะด า นที่ แ ตกต า งกั น ไป โดยในภาพรวมเกาะลิ บ งเป น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และทางประวัติศาสตร ตามลําดับ
ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเลือกใหความสําคัญในแหลง
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพระดับกลางและระดับสูงกอน เพราะเปนพื้นที่ที่สามารถพัฒนาไดไมยากนัก
จากการประเมินศักยภาพขางตนทําใหทราบถึงคุณคาและความพรอมทางการ
ทองเที่ยวของแตละพื้น ซึ่งจากผลการประเมินนี้สอดคลองกับรูปแบบและกิจกรรมทองเที่ยวใน
ปจจุบันที่ไดจากการลงสํารวจพื้นที่และจากแบบสอบถามในเชิงพื้นที่จากทั้งนักทองเที่ยวและคน
ในชุมชน โดยพื้นที่ที่มีความพรอมสูงจะเปนพื้นที่ที่เปนที่รูจัก สวนพื้นที่ที่มีความพรอมต่ําก็จะเปน
พื้นที่ที่รูจักกันนอยและไมรจู ักเลย ดังแสดงในแผนที่ 5.10
เมื่อพิจารณาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที่
นั้นๆ ในภาพรวม พบวา มีนักทองเที่ยวกระจุกตัวอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพทางวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก แตพื้นที่มีศักยภาพทางธรรมชาติสูง
บางแหงกลับมีนักทองเที่ยวไมมากนัก สวนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทางประวัติศาสตรเปนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพควบคูกับศักยภาพดานอื่นๆ จึงทําใหมีนักทองเที่ยวพอสมควร ทั้งที่บางครั้งนักทองเที่ยว
ไมทราบดวยซ้ําวาพื้นที่ที่ไปเปนพื้นที่ที่มีคุณคาดานประวัติศาสตร เนื่องจากคนในชุมชนเองก็ไม
คอยทราบประวัติศาสตรความเปนมาของเกาะเชนกัน ดังแสดงในแผนที่ 5.15 - 5.17
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประสบการณการทองเที่ยวในเชิงกลุมพื้นที่ พบวา นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ มีระดับการรูจักพื้นที่นอยกวานักทองเที่ยวชาวไทย แตระดับการไปเยี่ยมชมจะสูงกวา
โดยนักทองเที่ยวจะรูจักและเคยไปในกลุมชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4) ชุมชนบานหาดทรายแกว
(หมู 7)และชุมชนบานหลังเขา (หมู 5) ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ธรรมชาติ การที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่กลุมนี้สูง เพราะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและความ
พรอมสูง กลุมพื้นที่หลังเขาเปนบริเวณที่พักของนักทองเที่ยว มีรีสอรทและบังกาโล 3 แหง สวน
ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4) และชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) เปนพื้นที่ยานคาขายและมี
ผูคนพลุกพลานที่สุดของเกาะ สามารถเดินเลนไดไมนากลัวและเขาถึงไดงายตางจากกลุมพื้นที่ทุง
หญาคา กลุมแหลมทวดและกลุมชุมชนบานพราวบางสวน ซึ่งคอนขางเงียบสงบและเขาถึงไดยาก
จึงทําใหมีนักทองเที่ยวไมมากนัก ดังแสดงการเปรียบเทียบในตารางที่ 5.5
จากการประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษขางตนทําให
สามารถประเมินภาพรวมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาะลิบงไดบางสวนเทานั้น ดังนั้น
ในบทตอไปจึงมีการพิจารณาถึงความพรอมทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของพื้นที่ เพื่อนําไปสูการ
วางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป
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ตารางที่ 5.5 แสดงบทสรุปศักยภาพและเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวในแตะละพืน้ ที่
ศักยภาพพื้นที่
ตารางสรุปพื้นที่ทองเที่ยว

ธรรมชาติ วิถีชีวิต

ประวัติ
ศาสตร

-

1.ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน
2.สระน้ําโบราณที่ควนสระ
3.สุสานพระยาลิบง
4.ชุมชนบานพราว (หมู 1)

-

-

5.เตาเผาถานบานพราว
6.กําแพงเมืองเกา ปอมปราการ ฯ

-

7.บอน้ําหินโบราณสมัยรัชกาลที่ 5
8.สะพานชาง
10.คลองโตะขุน

-

11.คลองเคียน

-

9.เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง

12.ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
13.ชุมชนบานหาดทรายแกว(หมู 7)

-

-

14.สะพานหลีกภัย
15.บอน้ําทะเลจืด

-

16.น้ําตกเจาพระยา

-

17.เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ)

-

-

18.แหลมปนหยง(หัวแหลม)
19.ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด
20.ชุมชนบานหลังเขา (หมู 5)

-

21.หาดทุงหญาคา
22.อาวโตะเก
23.สะพานหินธรรมชาติ
24.ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา

-

26.ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามฯ

-

27.แหลมโตะชัย

-

25.น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน)

28.หาดตูบ
29.เกาะกวาง/เกาะเหลาสา

ที่มา : จากการวิเคราะห

-

การรูจักและเคยไป
นักทอง นักทอง
คนใน
เที่ยว
เที่ยว
พื้นที่
ไทย
ตางชาติ
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บทที่ 6
วิเคราะหสมรรถนะในการรองรับทางการทองเที่ยว
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมถือเปนทรัพยากรการ
ทองเที่ยวหลักของเกาะลิบง ดวยความหลากหลายของทรัพยากรนี้จึงทําใหเกาะลิบงมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว สรางความนาสนใจใหกับพื้นที่ แตหากความสมบูรณของธรรมชาติหรือวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่นหมดไป ความนาสนใจของพื้นที่ก็หมดลงดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษา
ขอจํากัดตลอดจนขีดความสามารถในดานตางๆ เพื่อนําไปหาความเหมาะสมของกิจกรรมและ
จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใชทรัพยากรในพื้นที่ แตการที่จะคํานวณสมรรถนะออกมาเปนตัวเลขที่
แนนอนเปนสิ่งที่ยากมากเนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ซึ่งทางสํานักงานวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการคํานวณในภาพรวมไวแลว และเพื่อใหเกิดความ
สมบูรณในการนําไปใชจริง ดังนั้นในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงหาขีดความสามารถในการรองรับ
ทางการทองเที่ยวโดยพิจารณาจากขอจํากัดตางๆของพื้นที่ และสรุปมาเปนขอควรระวังในพื้นที่
ต า งๆ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความเหมาะสมในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว สามารถแยกพิ จ ารณาขี ด
ความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยวเปน 3 สวน คือ 1.ทางระบบนิเวศ 2.ทางกายภาพ 3.
สั ง คม และพิ จ ารณาถึ ง การพั ฒ นาในอนาคตควบคู ด ว ยเพราะจะเป น ส ว นที่ ม าขยายขี ด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่
ขีดความสามารถในการรองรับ/ขอจํากัดของพื้นที่ ทางระบบนิเวศ
1.ระบบนิเวศ จากการหาขีดความสามารถในการรองรับทางระบบนิเวศ โดยสํานักวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร 1 พบว า เกาะลิ บ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องป า ไม
คอนขางมาก โดยเฉพาะพื้นที่บนภูเขา ปาไมเหลานี้มีความสําคัญตอการรักษาความชุมชื้นของดิน
และเปนแหลงตนน้ําของเกาะ ขณะนี้สัตวปาของเกาะลิบงมีเหลืออยูนอย
ซึ่งจากการศึกษาในพื้นที่ พบวา มีความสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับทาง
ระบบ นิเวศดังกลาว คือ ดวยพื้นที่เกาะเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ชุมน้ํานานาชาติ และพื้นที่รอบเกาะ
เปนแหลงอาศัยของพะยูน ดังนั้นระบบ นิเวศของเกาะจึงลวนมีความสําคัญยิ่ง ไดแก
ปาดิบชื้น บริเวณเขาสูงทางดานตะวันตก อยูภายในเขตพื้นที่ปาสงวน บริเวณนี้
ถือเปนแหลงตนน้ําจืดของเกาะลิบง มีความเปราะบางมาก หากมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาเปนการ

6.1
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รุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกยางพาราหรือกิจกรรมอื่นใด ก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณน้ําจืดของ
เกาะลิบงได
ปาชายเลน อยูทางตะวันตกของเกาะ เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําที่สําคัญของเกาะ
ลิบงและบริเวณโดยรอบ มีความเปราะบางทางธรรมชาติ ไมควรมีกิจกรรมใดๆ เขาไปรบกวนใน
ลักษณะที่เปนการทําลาย เพราะหากปาชายเลนลดลงจะสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรสัตวนา้ํ
และกระทบถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบานได
หญาทะเล อยูบริเวณตะวันออกของเกาะจากทางเหนือลงมาทางใต เปนแหลง
หญทะเลผืนใหญที่มีความสมบูรณมาก แตมีความเปราะบางและเสียหายไดงาย ดังนั้นจึงตอง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกหญาทะเล ไมวาจะเปนการเหยียบย่ํา หรือ
ปลอยของเสียลงยังแหลงหญาทะเลโดยตรง
ระบบนิเวศของเกาะลิบง ปาไม ปาชายเลน ปะการัง และหญาทะเล ตองรักษาไวเพราะ
เปนพื้นที่เปราะบางทางธรรมชาติ แมวาการเปลี่ยนแปลงของระบบ นิเวศดังกลาวจะไมไดมีผลมา
จาการทองเที่ยวก็ตาม แตในอนาคตไมควรมีการขยายการทองเที่ยวเขาไปมีสวนในการทําลาย
หรือลดความสมบูรณของระบบ นิเวศลงเนื่องจากจะสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ซึ่ง
รวมถึงสัตวใกลสูญพันธุอยางพะยูน ดังนั้นกิจกรรมบริเวณที่เกี่ยวของกับระบบ นิเวศจึงตองไดรับ
การดูแลอยางใกลชิด
2.การบําบัดน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียถือเปนการชวยรักษาสภาพแวดลอมกอนที่จะไหล
ล ง สู ธ ร ร ม ช า ติ โ ด ย ต ร ง จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น น้ํ า เ สี ย โ ด ย สํ า นั ก ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2 ในป 2550 จะมีน้ําเสียที่เกิดจากชุมชนและนักทองเที่ยว ประมาณ
200 ลบ.ม./วัน ซึ่งปริมาณน้ําเสียดังกลาวยังไมมากพอที่จะตองพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียที่ได
มาตราฐานเพื่อบําบัดกอนปลอยสูธรรมชาติได
แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาในพื้นที่เห็นไดชัดเจนวาแนวโนมในอนาคตประชากรและ
นักทองเที่ยวบนเกาะ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหาก
เป น น้ํ า เสี ย ที่ มีสารเคมีป นเป อ นก็ จ ะกอใหเ กิด ความเสีย หายยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง เหล า นี้ จ ะสง ผลกระทบ
โดยตรงตอระบบ นิเวศและสัตวทะเลตามแนวชายฝง ไมวาจะเปนหญาทะเลแหลงอาหารที่สําคัญ
ของพะยูน เตาทะเล รวมไปถึงทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงประมงพื้นบานดวย ดังนั้นจึงตองระวัง
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เรื่องการปลอยน้ําเสียลงยังแหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะชุมชนทั้ง 4 แหง เพราะมีประชากรและ
นักทองเที่ยวอาศัยอยูหนาแนนกวาพื้นที่อื่นๆ ของเกาะ
3.ขยะมูลฝอย จากการประเมินประมาณขยะมูลฝอย โดยสํานักงานวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 พบวาในป 2550 จะมีขยะที่เกิดจากประชาชนในเกาะลิบงและ
นักทองเที่ยวอยูที่ 2,500 กก./วัน หรือ 9,125 ตัน/ป ซึ่งแผนการกอสรางเตาเผา 1 เตา ขนาด 250
กก./ชม. (ปฏิบัติงาน 10 ชม.) จะไมสามารถรองรับไดตั้งแตป 2555
จากการศึกษาในพื้นที่แมจะไมไดคํานวณออกมาเปนตัวเลขที่ชัดเจน แตทําใหทราบวา
ขยะเปนอีกปญหาสําคัญของแหลงทองเที่ยวที่เปนเกาะเนื่องจากมีพื้นที่อยูจํากัด ปริมาณขยะและ
ของเสียจะแปรผันตามจํานวนนักทองเที่ยวและประชากรที่เพิ่มขึ้น และจากแนวโนมการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของจํานวนประชากรเกาะลิบงและนักทองเที่ยวที่จะเขามาในพื้นที่ เทากับวาจมี
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามมาดวย ในสวนสวนขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนในชุมชน มีการจัดการโดย
นํ า ไปทิ้ ง บริ เ วณที่ ทิ้ ง ขยะของเกาะซึ่ ง ขณะนี้ บ ริ เ วณนี้ มี ข ยะเต็ ม ไม ส ามารถรองรั บ ได อี ก แล ว
ประชาชนจึงตองจัดการขยะเองโดยการเผา บางก็ทิ้งลงทะเล ปจจุบันเกาะลิบงกําลังประสบปญหา
ขยะบริเวณชุมชนและชายหาด ในสวนภาคธุรกิจทองเที่ยวก็เทากับนักทองเที่ยวเปนผูนําวัสดุนอก
เกาะเขามาแปรสภาพเปนขยะและทิ้งไวบนเกาะ ซึ่งขยะมูลฝอยจํานวนนี้กระจายอยูในที่พักของรี
สอรทบนเกาะ ซึ่งทางรีสอรทจะมีการจัดการเผาหรือขุดหลุมฝงเอง ซึ่งอยูในขีดความสามารถที่
สถานบริการจะรองรับได
6.2

ขีดความสามารถในการรองรับ/ขอจํากัดของพื้นที่ ทางกายภาพ
1.อาคาร การใชที่ดิน และที่พัก จากการประเมิน ขีดความสามารถในการรองรับการ
พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว โดยสํานักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4 พบวา การ
พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว โดยใชกฎกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมอาคารของเกาะสมุย หรือตาม
กรอบที่เ หมาะสมทางกายภาพ ยัง สามารถบริ การห อ งพั ก สู ง สุ ดไดสูง มาก แตห ากกํา หนดให
เขมงวดขึ้นตามความคิดเห็นของนักทองเที่ยว พบวา จะสามารถรองรับการทองเที่ยวเทียบไดกับ
สถานบริการที่พัก 1,000-1,250 หอง หรือจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดประเมิน 2,500 คน-วัน/วัน
ที่พัก จากการศึกษาในพื้นที่พบวา ปจจุบันที่พักสําหรับนักทองเที่ยวที่เกาะลิบงมีให
เลือกตามความตองการของนักทองเที่ยวโดยขณะนี้มีที่พักประเภทรีสอรทบังกะโลจํานวน 4 แหง
3

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
4
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สามารถพักได 165 คน มีโฮมสเตย จํานวน 18 หลัง สามารถพักได 50 คน และที่พักของปาไม
สามารถพักได 50 คน รวมเปนสามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มาพักคางคืนไดสูงสุดจํานวน 265
คน/วัน ซึ่งถือวายังอยูภยใตขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว ที่สํานักงาน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการประเมินไว
ก อ ส ร า ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม อ า ค า ร จ า ก นี้ จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ ธ ร ณี พิ บั ติ ภั ย ท า ง
กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศ กฎกระทรวงเกี่ยวกับการกอสรางและควบคุมอาคาร ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2548 โดยสรุป คือ กําหนด
บริเวณที่ 1 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปนระยะ
50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล ภายในบริเวณที่ 1 หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแต
อาคารเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร และมีพื้นที่นอยกวา 75 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลัง
หางกันไมนอยกวา 4 เมตร
บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ตลอดแนวเขาไปอีกเปน
ระยะ 150 เมตร ภายในบริเวณที่ 2 หามบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีความสูงไมเกิน 12 เมตร ฯลฯ
บริเวณที่ 3 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ตลอดแนวเขาไปอีกเปน
ระยะ 300 เมตร ภายในบริเวณที่ 3 หามบุคคลใดกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร ฯลฯ
บริเวณที่ 1
50 m.

บริเวณที่ 2
150 m.

บริเวณที่ 3
300 m.

รูป 6.1 แสดงรูปตัดระยะการกอสรางและควบคุมอาคาร
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และจากนโยบายและแผนแมบทเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน เกาะลิบง5
ไดมีการวางแนวทางการวางแผนและกอสรางในทองถิ่น ที่ชาวบานและคนในชุมชนเห็นดวย ดังนี้
“พื้นที่หามกอสราง” รีสอรทและบังกาโล ไดแก
- พื้นที่ภายในระยะ 50 เมตร วัดจากระดับน้ําทะเล/แนวชายฝง
- พื้นที่ภายในระยะ 50-100 เมตร จากหนาผา
- หามมีการกอสรางใดๆ บนภูเขา หินผา และในทะเล
อาคารที่สรางตองเปนอาคารเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดไมเกิน 4X5 เมตร หางจากตึกอื่นๆ ไมนอยกวา 5
เมตร ควรสรางเปนรูปแบบสถาปตยกรรมทองถิ่นและใชวัสดุที่มีในทองถิ่น
จากขอกําหนดนี้มีผลโดยตรงตอภาคธุรกิจการทองเที่ยวที่กําลังจะขยายและเกิดขึ้นใน
เกาะลิบงตอไป
2.ไฟฟา จากการประเมินขีดความสามารถในการรองรับเรื่องไฟฟา โดยสํานักงานวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 พบวา เมื่อพิจารณาถึงความตองการของผูประกอบการ
และประชาชนถือวาเกาะลิบงอยูในภาวะขาดแคลนไฟฟา
สอดคลองกับการลงไปศึกษาในพื้นที่ซึ่ง พบวามีการจายกระแสไฟฟาในชวงเวลา 8.0013.00 น. และ 17.00-24.00 น. เทานั้น เนื่องจากโรงไฟฟามีกําลังในการผลิตไมสูงนัก ดังนั้นนอก
ชวงนอกเวลาจายกระแสไฟฟากิจกรรมที่ตองใชไฟฟาโดยทั่วไปตองหยุดลง ยกเวนบางบานที่มี
เครื่องปนไฟสํารองเปนของตนเองซึ่งมีเพียงสวนนอย ดังนั้นในสวนภาคธุรกิจการทองเที่ยวเหลา
ผูประกอบการที่พั กแตละแหงจึงแกปญหาโดยจัดเตรียมเครื่องปนไฟสํารองไว และใชสําหรับ
ชวงเวลาที่มีนักทองเที่ยวมาพักดวย
3.น้ําอุปโภค-บริโภค จากการประเมินขีดความสามารถในการรองรับเรื่องน้ําอุปโภคบริ โ ภค โดยสํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร 7 พบว า ปริ ม าณน้ํ า ใช มี
คอนขางเพียงพอ แตหากไดมีการขยายตัวสูงขึ้นน้ําใตดินที่สะสมไวใชในฤดูแลงจะรองรับไดเพียง
3 ลบ.ม./ชม. ซึ่งโอกาสสํารองน้ําจากภายนอกคอนขางยากและลงทุนสูง ปริมาณน้ําดังกลาว

5

โครงการความรวมมือไทย-สวีเดน เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดตรัง, แผนการใชที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเกาะลิบง (ราง), (2550), หนา 32
6
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
7
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สามารถรองรับนักทองเที่ยวเฉลี่ย 120 คน-วัน/วัน และรองรับประชากรทองถิ่นดวย หรือสําหรับ
หองพัก 60 หอง
การการศึกษาในพื้นที่ พบวา น้ําจืดถือเปนอีกทรัพยากรที่มีอยางจํากัดบนเกาะ เนือ่ งจาก
ไมมีระบบประปาเปนเพียงประปาหมูบานจากอางเก็บน้ําขนาดเล็ก และจากบอน้ําตื้นที่กระจาย
อยูทั่วไป น้ําที่ใชจึงเปนน้ําจากผิวดินแปรผันตามสภาพภูมิอากาศในแตละป บางปไมประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําแตบางปก็ประสบปญหาอยางหนัก โดยปกติจะขาดแคลนน้ําในชวงฤดูรอน
ซึ่ง ตรงกั บชว งที่ มีนั ก ทอ งเที่ ย วเข า มาในพื้น ที่ ในส ว นของนัก ทอ งเที่ยวไมไดรับผลกระทบใดๆ
เนื่องจากทางที่พักมีการจัดเตรียมน้ําเก็บไวในแท็งกแลว ดังนั้นผูที่เดือดรอนจึงเปนประชาชนใน
พื้นที่ หากมีการพัฒนาการใชน้ําบาดาลและระบบการกักเก็บน้ําผิวดินก็จะชวยขยายสมรรถนะได
6.3

ขีดความสามารถในการรองรับ/ขอจํากัดของพื้นที่ ทางสังคม
ในการประเมินสมรรถนะในการรองรับ/ขอจํากัดของพื้นที่ ทางสังคม เปนการประเมิน
เฉพาะพื้นที่ ขึ้นอยูกับความตองการตลอดจนความคิดเห็นตางๆของกลุมคน จากการศึกษาความ
ตองการของคนในชุมชนและนักทองเที่ยว จึงนํามาสรุปเปนสมรรถนะในการรองรับทางสังคมดังนี้
1.ประชาชนเกาะลิบง จากการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของประชาชน
เกาะลิบงตอการทองเที่ยว โดยสํานักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 พบวา
ประชาชนมีทัศนคติยอมรับใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นได และมีความตองกรใหพัฒนา ในเรื่อง น้ําดื่ม
น้ําใช ไฟฟา ทาเรือ และสิ่งแวดลอม ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับของประชาชนในพื้นที่ตอ
การขยายตัวของการทองเที่ยวยังมีอยู หากประชาชนไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยว
และการพัฒนานั้นไมมผี ลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่งจากการลงไปศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ พบวา บริเวณที่ประชาชนเกาะลิบงมีไมตองการ
ใหมีนักทองเที่ยว คือ บริเวณมัสยิด และบริเวณบานพักอาศัย
สวนกิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งคนในชุมชนเห็นดวยใหมีได ไดแก กิจกรรมดําน้ําตื้น, เที่ยว
ถ้ํา, ดูนก, พายเรือคยัก/แคนนู, ตกปลา, หลกกุง, เที่ยวน้ําตก และชมแหลงประวัติศาสตร สวน
กิจกรรมที่คนในชุมชนมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยใหมี ไดแก ถายรูป เลนน้ํา/วายน้ํา เดินเลนใน
ชุมชน ดูพะยูน ดําน้ําลึก ปนเขา และออกเรือกับชาวประมง ดังตารางที่ 6.1

8

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
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ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบกิจกรรม ของนักทองเทีย่ วปจจุบัน ตอความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนตอกิจกรรมของนักทองเทีย่ ว
กิจกรรม
ถายรูป
เลนน้ํา/วายน้ํา
ดําน้ําตื้น
เดินเลนในชุมชน
เที่ยวถ้ํา
ดูพะยูน
ดูนก
พายเรือคยัก/แคนนู
ตกปลา
ดําน้ําลึก
หลกกุง(หากุง)
ปนเขา
ชมแหลงประวัติศาสตร
เที่ยวน้ําตก
ออกเรือกับชาวประมง
แคมปไฟ
ที่มา : จากแบบสอบถาม

กิจกรรมของนักทองเที่ยว
ปจจุบัน (%)
71.73
64.58
63.29
55.06
37.40
33.23
27.18
21.83
15.97
14.38
13.29
11.71
10.52
10.22
8.33
7.14

ความตองการของประชาชนเกาะลิบง
ตอกิจกรรมของนักทองเที่ยว (%)
98.13
88.50
100.00
99.25
100.00
99.63
100.00
100.00
100.00
99.63
100.00
82.46
100.00
100.00
99.25
70.15

จากตารางที่ 6.1 พบวา กิจกรรมการทองเที่ยวเกือบทั้งหมดที่มีในเกาะลิบงยกเวน
กิ ก รรมแคมป ไ ฟ ล ว นเป น กิ จ กรรมที่ ป ระชาชนเกาะลิ บ งต อ งการให มี ทั้ ง สิ้ น แต จ ากภาพรวม
กิจกรรมทองเที่ยวเหลานี้ยังมีอยูไมมากนัก เนื่องจากไมมีการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเหลานี้อยาง
จริงจัง ทั้งที่มีนักทองเที่ยวใหความสนใจ ดังนั้นจึงถือเปนโอกาสในการนํากิจกรรมเหลานี้ไปพัฒนา
เปนกิจกรรมการทองเที่ยวของเกาะลิบง ตอไป
ในสวนของพฤติกรรม คือ ตองการนักทองเที่ยวที่ไมกระทําการใดๆ ที่ผิดหลัก
ศาสนาอิสลาม ตองการนักทองเที่ยวที่แตงกายมิดชิดโดยเฉพาะในบริเวณชุมชน และไมสงเสียง
อึกทึกรบกวนผูอื่น โดยในสวนของหลักศาสนาอิสลามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของนักทองเทีย่ วจะ
ประกอบไปดวย
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1.การไมนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือหมู มาบริโภคในเกาะลิบง
2.การไมนําสุนัขมาที่เกาะลิบง
3.การแตงกายที่มิดชิดของนักทองเที่ยวในพื้นที่สาธารณะของชุมชน
4.ไมอนุญาตใหคนตางศาสนาเขาไปในเขตพื้นที่ประกอบศาสนกิจในมัสยิด
2.นักทองเที่ยว จากการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของนักทองเที่ยว โดย
สํานักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 พบวา นักทองเที่ยวเห็นชอบที่จะมีการ
ประกาศเขตคุมครองสิ่งแวดลอม มีการควบคุมสถานประกอบการ แตไมสนับสนุนการสรางทาเรือ
ถาวร ถนนรอบเกาะ และไมเห็นดวยกับการสรางบังกะโลบนโขดหิน
ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับการลงไปศึกษาในพื้นที่ พบวา นักทองเที่ยวที่มาสวน
ใหญพึงพอใจกับบรรยากาศที่เงียบสงบและความสมบูรณของพื้นที่ โดยไมเรียกรองสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ เ กิ น จํ า เป น เพียงแตตอ งการให มี ม าตราฐานกวา นี้ และคิดวา เกาะลิบงสมควร
พัฒนาการทองเที่ยวในเชิงธรรมชาติตอไป
6.4

แนวโนมการพัฒนาในอนาคต
โครงการและแนวโนมการพัฒนาในอนาคต เปนสวนที่จะมาสนับสนุนความพรอมทางการ
ทองเที่ยวและอาจเปนสวนที่มาเพิ่มสมรรถนะดานตางๆ ของพื้นที่ใหสูงขึ้นดวย
1.ถนน เนื่องจากทางองคกรบริหารสวนตําบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง เห็นวาเกาะลิบงมี
การขยายตัว ของธุ ร กิ จ การทอ งเที่ย วเพิ่ม ขึ้ น อย า งต อเนื่ อง 10 อี ก ทั้ งได รับ ความสนใจจากกลุ ม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนอยางมาก แตการคมนาคมบนเกาะยังมีปญหาอยูมาก จึงจะมีการ
ปรับปรุงถนน ใหเปนถนนคอนกรีตมีความกวาง 5 เมตร ความยาว 7.065 กิโลเมตร โดยเริ่มจาก
ทาเรือ หมู 1 บานพราว ผานทาง หมู 4 และ หมู 7 โดยไปสิ้นสุดที่หมู 5 หลังเขา จากการสํารวจ
ตองใชงบประมาณทั้งสิ้น 18 ลานบาท ทั้งนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดจะออกให 11 ลานบาท
และอบต.เกาะลิบง ออกอีก 7 ลานบาท ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินการ โดยเริ่มมีการสํารวจ
พื้นที่ในบางสวนไปแลว นอกจากนี้ยังมีเสนทางอื่นๆ ที่มีแผนการจะขยายและปรับปรุง11 ไดแก
ถนนสายแหลมโตะชัย ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ถนนสายบานกลาง ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร ถนน
สายคลองโตะขุน ระยะทาง 1.97 กิโลเมตร และถนนสายแหลมปนหยัง ระยะทาง 2 กิโลเมตร รวม
9

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, รายงานหลัก การศึกษากําหนดแนวทางการควบคุมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทเกาะ จังหวัดตรัง. เสนอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,ไมระบุป)
10
นสพ. เดลินิวส วันที่ 11 พฤษภาคม 2550
11
สัมภาษณ คุณสะปอี เทศนํา, อายุ 37 ป. รับราชการ เลขานุการ อบต.เกาะลิบง. 7 สิงหาคม 2550
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ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.37 กิโลเมตร แตยังไมสามารถดําเนินการเนื่องจากยังไมมีงบประมาณ
เพียงพอ
2.ไฟฟา ในป 2551 ทางองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงไดงบประมาณในการติดตั้ง
เคเบิลใตน้ํา ซึ่งจะทําใหมีไฟฟาใชในเกาะตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ไดมีการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมเสร็จเรียบรอยแลว คือ ระหวางการเดินสายเคเบิลจะกอใหเกิดตะกอน สงผลกระทบตอ
หญาทะเลเล็กนอยแตสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได โดยใชเวลาไมนาน แตเกิดปญหาถกเถียงถึง
ประเด็นที่ไมมีกลุมใดสามารถออกมารับประกันวาผลกระทบนี้อาจทําใหพะยูนยายแหลงที่อยู
อาศัย ซึ่งกําลังอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป
3.อางเก็บน้ํา จากการสอบถามไปยังอบต.เกาะลิบง ทราบวา ในอนาคตจะมีการสราง
อางเก็บน้ําเพิ่มอีก 1 แหง และมีการขุดเจาะบอบาดาลเพิ่ม คาดวาจากการจัดการดังกลาวจะชวย
เพิ่มจํานวนในการกักเก็บน้ําจืด และเปนการขยายสมรรถนะของน้ําเพิ่มขึ้น
4.การใชที่ดิน เนื่องจากเกาะลิบงเปนพื้นที่ยังมีการแขงขันดานการทองเที่ยวไมสูงนัก
และเปนพื้นที่ที่มีแนวโนมไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น จึงทําใหเหลานายทุนนอกเกาะ
มีการหาซื้อที่ดินบนเกาะ นายทุนที่มีที่ดินบนเกาะแลวก็วางโครงการจะสราง รีสอรท/บังกาโล สวน
ผูประกอบการที่พักบนเกาะก็มีโครงการจะปรับปรุงและสรางที่พักเพิ่ม สวนใหญจะอยูในพื้นที่
บริเวณ หมู 5 บานหลังเขา จากกระแสความตองการพื้นที่บนเกาะทําใหเจาของที่บางสวนบนเกาะ
ก็เริ่มมีการติดปายประกาศขายที่ดิน และมีการซื้อขายที่ดินบริเวณหาดทุงหญาคาซึ่งอยูในพื้นที่
เขตปาสงวนดวย

มีโครงการสรางบังกาโล 80 หลัง ตลอดแนวหาดบริเวณ หมู 5
ปายประกาศขายที่ดิน
รูป 6.2 แสดงบริเวณที่มีการซื้อขายที่ดิน
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จากสมรรถนะในการรองรับ/ขอจํากัดของพื้นที่ขางตน แมจะมีแนวโนมการพัฒนาดาน
ตางๆ เทา กับเปนการขยายขีดความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยวของเกาะลิ บงใน
อนาคต แตอยางไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ตองระวังในการพัฒนาการทองเที่ยวเนื่องจากเปนพื้นที่ที่สราง
ความเปนเอกลักษณแกเกาะลิบง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอระบบ นิเวศธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของคนในเกาะลิบงสามารถจําแนกเปนกลุมพื้นที่ที่ตองระวัง ดังแผนที่ 6.1
ดังนี้
เขตพื้นที่ปาสงวน เปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณ ทางตะวันตกเปนแหลงตนน้ําจืด
ของเกาะสวนทางตะวันออกเปนพื้นที่ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
เขตหญาทะเล เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําและแหลงอาหารที่สําคัญของเตาทะเล
และสัตวสงวนอยางพะยูน ถือเปนจุดเดนของพื้นที่
เขตปะการังและแนวหิน เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
เขตยานชุมชน เปนพื้นที่ที่เปนยานคาขายและบริการรวมทั้งยังปนศูนยรวมวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมุ สลิม ดัง นั้นในการพัฒนาการทองเที่ย ว จึงจําเป นตองระวังในสว น
พฤติกรรมและกิจกรรมของนักทองเที่ยวเปนพิเศษใหอยูภายใตกรอบของวิถีของชุมชนมุสลิม
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บทที่ 7
สรุปขอคนพบและเสนอแนะแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพื้นที่เกาะลิบง
7.1

สรุปขอคนพบจากการศึกษา
7.1.1 พัฒนาการการทองเที่ยว และรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน
พัฒนาการทองเที่ยวในเกาะลิบงเริ่มมาประมาณ 20 กวาปมานี้ มีจุดเริ่มจากการ
พบนกหัวโตกินปูเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.2525 เกาะลิบงจึงเปนที่รูจักของกลุมนักดู
นก ในชวงแรกกลุมนักดูนกที่มาพักบริเวณเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) หรืออาจจะ
ขอพักอาศัยกับชาวบานบริเวณใกลเคียงและใหคาใชจายเล็กนอยเปนสินน้ําใจ ตอมาในป พ.ศ.
2534 เกาะลิบงเริ่มเปนที่รูจักของคนทั่วไปผาน “เจาโทน” ลูกพะยูนที่มาเลนกับชาวบาน ทําใหเริ่มมี
กลุมนักทองเที่ยวเขามาในเกาะลิบง สงผลใหในป 2535 มีการสรางที่พักแบบ รีสอรทแหงแรกขึ้น
บนเกาะลิ บง ตั้ ง อยู บริเ วณ หมู 5 บ า นหลัง เขา ในชว งนี้ร ะดับ การทอ งเที่ ย วค อนขา งคงตั ว อยู
ประมาณ 6 - 7 ป ไมมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงมาก จนกระทั่งป 2542 การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย มีนโยบายเปดตลาดการทองเที่ยวใหมสงเสริมการทองเที่ยวทะเลตรัง (Aamzing ทะเล
ตรัง) ทําใหเกาะลิบงมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการลงทุนดานธุรกิจทองเที่ยวทั้งจาก
คนในเกาะเองและนายทุนขางนอก รวมถึงการพยายามรวมกลุมเพื่อจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
ของกลุมผูคนในพื้นที่ที่มีความสนใจ
รูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบัน การทองเที่ยวของเกาะลิบงมีการทองเที่ยวอยู 2
ชวง หลัก คือ ชวงเทศกาลตางๆ และชวงฤดูทองเที่ยวทะเลอันดามัน (พฤศจิกายน - เมษายน) สวน
ใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทยมาพักชวงสั้นๆ เนนการออกไปเที่ยวเกาะใกลเคียง สวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติแมจะมีจํานวนนอยกวาแตเปนกลุมที่พักยาวนาน และสนใจที่จะเยี่ยมชมพื้นที่ตางๆ
ของเกาะ นักทองเที่ยวสวนใหญจะกระจุกตัวอยูบริเวณหมู 5 เนื่องจากมีรีสอรทหลายแหง โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจตอทรัพยากรที่ยังสมบูรณและความเงียบสงบของพื้นที่ นอกจากนี้ยัง
เสนอแนะใหพัฒนาในสวนของสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เชน ถนน การจัดการขยะ และ
ทาเรือ ใหดีขึ้น
โดยภาพรวมกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ยังไมมีความหลากหลายและนาสนใจ
ทั้งที่มีทรัพยากรที่จะสามารถพัฒนากิจกรรมเหลานั้นได
กลุมคนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในปจจุบัน สามารถแบงได เปน 4 กลุม คือ
1.กลุมประชาชนเกาะลิบง 2.กลุมภาครัฐ 3.กลุมผูประกอบการทองเที่ยว และ 4.กลุมนักทองเที่ยว
รายไดจากการทองเที่ยวของเกาะลิบงจะตกอยูที่ผูประกอบการเปนหลัก
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7.1.2 ทรัพยากรการทองเที่ยว และศักยภาพแหลงทองเที่ยว
ในส ว นของทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย ว พบว า เกาะลิ บ งมี ท รั พ ยากรที่ ส ามารถ
พัฒนาการทองเที่ยวถึง 3 ดาน คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดาน
ประวัติศาสตร
1.ดานทรัพยากรธรรมชาติ : ดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนเกาะขนาดใหญ มีสัญ
ฐานตางกันไป ทําใหเกาะลิบงเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนระบบนิเวศขนาด
ใหญ หนึ่งในนั้นมีระบบนิเวศหญาทะเลผืนใหญมีความสมบูรณสูง เปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหาร
สําคัญของสัตวใกลสูญพันธุอยางพะยูน พรอมใหผูที่สนใจมาศึกษาเรียนรูและสัมผัสธรรมชาติอยาง
ใกลชิด
2.ดานสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต : จากสภาพภูมิประเทศที่เอื้อตอการทําประมง
อาชีพหลักและการทําสวนยาง ทําใหเกาะลิบงเปนชุมชนชาวประมงที่ผสมผสานวิถีชาวเล จึงทําให
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยูตลอดจนสําเนียงภาษาที่เฉพาะตัว สรางความเปนเอกลักษณให
ชุมชนซึ่งมีความนาสนใจยิ่ง
3.ดานประวัติศาสตร : เกาะลิบงมีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนาน และยัง
มีรองรอยทางประวัติศาสตรบางสวนหลงเหลืออยู สามารถพัฒนาใหเปนพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร
และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรได
จากฐานทรัพยากรการทองเที่ยวขางตน ผูศึกษาและประชาชนในเกาะนําโดยกลุม
เครือขายทอเที่ยวชุมชน จึงรวมกันระบุพื้นที่ทองเที่ยวปจจุบันและพื้นที่ที่สามารถพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป ซึ่งมี 29 แหง ดังนี้ 1.ทุงหัวคนหรือที่สีนหัวคน, 2.สระน้ําโบราณที่
ควนสระ, 3.สุสานพระยาลิบง, 4.ชุมชนบานพราว (หมู 1), 5.เตาเผาถานบานพราว, 6.กําแพงเมือง
เกา ปอมปราการ คายหลักเมือง, 7.บอน้ําหินโบราณสมัย ร.5 8.สะพานชาง, 9.เขตหามลาสัตวปา
หมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) , 10.คลองโตะขุน, 11.คลองเคียน, 12.ชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4), 13.
ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7), 14.สะพานหลีกภัย, 15.บอน้ําทะเลจืด, 16.น้ําตกเจาพระยา, 17.
เขาบาตูปูเตะ (เขาตูเตะ), 18.แหลมปนหยง(หัวแหลม), 19.ที่ทําการพิทักษปาแหลมทวด, 20.ชุมชน
บานหลังเขา (หมู 5), 21.หาดทุงหญาคา, 22.อาวโตะเก, 23.สะพานหินธรรมชาติ, 24.หนวยพิทักษ
ปาบานหลังเขา, 25.น้ําตกนิรนาม (อาวน้ําโตน) , 26.ลานจอดเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2,
27.แหลมโตะชัย, 28.หาดตูบ และ 29.เกาะกวาง/เกาะเหลาสา
จากนั้น จึ ง รว มกัน ประเมิน ศัก ยภาพพื้ น ที่ เพื่ อพั ฒ นาเปน แหลง ทอ งเที่ย ว โดย
พิจารณาใน 2 สวน คือ 1.ประเมินคุณคาของพื้นที่ พิจารณาจาก คุณคาทางธรรมชาติ คุณคาทาง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม และคุณคาทางประวัติศาสตร 2.ประเมินความพรอมของพื้นที่ พิจารณา
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จาก การเขาถึง สิ่งอํานวยความสะดวก การเปนที่รูจัก และความตองการของคนในชุมชนให
พัฒนาเปนพื้นที่ทองเที่ยว ผลจากการประเมินศักยภาพ พบวา
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางธรรมชาติสูง มี 7 แหง ไดแก ที่ทําการพิทักษปาหลังเขา เขต
หามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง(แหลมจูโหย) อาวโตะเก แหลมโตะชัย สะพานหลีกภัย เขาบาตูปูเตะ
(เขาตูเตะ) และหาดตูบ
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสูง มี 3 แหง ไดแก สะพานหลีกภัย
ชุมชนบานหาดทรายแกว (หมู 7) และชุมชนบานบาตูปูเตะ (หมู 4)
พื้นที่ที่มีศักยภาพทางประวัติศาสตรสูง มี 1 แหง ไดแก เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะ
ลิบง(แหลมจูโหย)
จากการประเมินศักยภาพนี้พ บวาในเกาะลิบงมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยูหลายแหง และยังมีพื้นที่ที่มีคุณคาที่พรอมจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษอีก
มาก จากการศึกษา พบวา ประชาชนในเกาะลิบงรูจักแหลงทองเที่ยวตางๆ เปนอยางดี เคยไป และ
ตองการใหพัฒนาพื้นที่นั้นๆ เปนแหลงทองเที่ยว ตางจากจากการรูจักและไปเยี่ยมชมของ
นักทองเที่ยวมีเพียงสวนนอย แสดงใหห็นชัดเจนวา การทองเที่ยวที่ผานมาขาดการประสานงาน
จากกลุมผูเกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนกลุมประชาชนในพื้นที่ กลุมภาครัฐ และผูประกอบการธุรกิจ
การทองเที่ยว
7.1.3 วิเคราะหขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว
จากการวิเคราะหขีด ความสามารถในการรองรั บการพัฒ นาการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ใน 3 ดาน คือ 1.ขีดความสามารถในการรองรับทางระบบนิเวศ 2.ขีดความสามารถในการ
รองรับทางกายภาพ และ 3.ขีดความสามารถในการรองรับ/ขอจํากัดของพื้นที่ ทางสังคม พบวามี
พื้นที่ที่ตองระวังในการพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากเปนพื้นที่ที่สรางความเปนเอกลักษณแกเกาะ
ลิบง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของ
คนในเกาะลิบง สามารถจําแนกเปนกลุมพื้นที่ที่ตองระวัง ดังนี้
เขตพื้นที่ปาสงวน เปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณ ทางตะวันตกเปนแหลงตนน้ําจืด
ของเกาะสวนทางตะวันออกเปนพื้นที่ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
เขตหญาทะเล อยูบริเวณทางดานเหนือ ดานตะวันออก และดานใตของเกาะลิบง
เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําและแหลงอาหารที่สําคัญของเตาทะเลและสัตวสงวนอยางพะยูน ถือเปน
บริเวณที่สรางความโดดเดนใหเกาะลิบง
เขตปะการังและแนวหิน อยูทางดานตะวันตกของเกาะเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา
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เขตยานชุมชน เปนพื้นที่ที่เปนยานคาขายและบริการรวมทั้งยังปนศูนยรวมวิถี
ชี วิตและวั ฒ นธรรมชุ ม ชนมุ สลิ ม ดั ง นั้น ในการพัฒ นาการทอ งเที่ ย ว จึง จํ า เปน ตอ งระวัง ในสว น
พฤติกรรมและกิจกรรมของนักทองเที่ยวเปนพิเศษใหอยูภายใตกรอบของวิถีของชุมชนมุสลิม
โดยในสวนของกิจกรรมที่คนในชุมชนเห็นดวยใหมี คือ ดูนก พายเรือคยัก/แคนนู
ตกปลา เที่ยวน้ําตก เที่ยวถ้ํา และชมแหลงประวัติศาสตร ถายรูป ดําน้ําตื้น เลนน้ํา/วายน้ํา เดินเลน
ในชุมชน ดูพะยูน ดําน้ําลึก หลกกุง ปนเขา ออกเรือกับชาวประมง
นอกจากนี้เนื่องจากประชากร เกือบทั้งหมดของพื้นที่เปนมุสลิม ดังนั้นจึงตองการ
นักทองเที่ยวที่ไมกระทําการใดๆ ที่ผิดหลักศาสนาอิสลาม ตองการนักทองเที่ยวที่แตงกายมิดชิด
โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน และไมสงเสียงอึกทึกรบกวนผูอื่น โดยในสวนของหลักศาสนาอิสลามที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะประกอบไปดวย
1.การไมนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือหมู มาบริโภคในเกาะลิบง
2.การไมนําสุนัขมาที่เกาะลิบง
3.การแตงกายที่มิดชิดของนักทองเที่ยวในพื้นที่สาธารณะของชุมชน
4.ไมอนุญาตใหคนตางศาสนาเขาไปในเขตพื้นที่ประกอบศาสนกิจในมัสยิด
7.2

เสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่เกาะลิบง
จากขอคนพบตางๆ ขางตนจึงนํามาเสนอแนะกรอบแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ในพื้นที่เกาะลิบง ประกอบไปดวย วิสัยทัศนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาะลิบง แนวทางการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ และแนวทางพัฒนาดานการจัดการดังนี้
จากการลงไปศึกษาและทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่ จึงไดรวมสรางวิสัยทัศนการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษเกาะลิบง รวมกับประชาชนในพื้นที่เกาะลิบง ไดดังนี้
“เปนการทองเที่ยวที่มุงสร างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม ใหตระหนักถึ ง
คุณคาของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และเรียนรูเขาใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เปน
เอกลักษณของเกาะลิบง สรางระบบการจัดการที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของ
ซึ่งมีชุมชนเปนหัวใจสําคัญโดยประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยว ตองนํากลับมาอนุรักษทรัพยากร
และทําใหคุณภาพชีวิตคนในเกาะลิบงดีขึ้น”
7.2.1 แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
แนวทางการใชที่ดินเปนการพิจารณารวมกันระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ขีดความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยว กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน จากการพิจารณา
ทั้ง 3 สวนหลักรวมกัน ทําใหสามารถแบงการใชประโยชนที่ดินเปน 2 กลุม คือ 1.พื้นที่อนุรักษ 2.
พื้นที่ชุมชน ดังแผนที่ 7.1
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1.พื้นที่อนุรักษ
พื้นที่อนุรักษ ประกอบไปดวยบริเวณเขตพื้นที่ปาสงวนทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่
ปาดิบชื้นดานตะวันตก โดยถือเปนพื้นที่ตนน้ําจืดหลักของเกาะ ซึ่งเชื่อมตอมายังบริเวณดานเหนือ
และดานตะวันออก โดยเปนพื้นที่ปาชายเลนแหลงอนุบาลสัตวน้ําที่สําคัญ และบริเวณพื้นที่หญาทะเล
ทั้งหมด บริเวณเหลานี้ถือเปนพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศ หากปลอยใหมีการพัฒนาโดยไมมกี าร
ควบคุมถือเปนความเสี่ยงตอการทําลายระบบนิเวศที่สําคัญ
A1 พื้นที่อนุรักษปาตนน้ํา
พื้นที่อนุรักษปาตนน้ําอยูทางตะวันตกของเกาะ เปนพื้นที่ขาสูงปาดิบชื้นมี
พืชนานาพันธุ อยูในเขตพื้นที่ปาสงวน มีความเปราะบางทางธรรมติและระบบนิเวศเนื่องจากถือ
เปนปาตนน้ําของเกาะ สภาพปญหาปจจุบัน คือ มีการออกใบ ภบท. 5 ซอนทับพื้นที่ที่ปาสงวน
ตลอดแนว และมีแนวโนมจะรุกพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอปริมาณน้ําจืดบนเกาะ
และมีการตั้งชุมชนอยูในพื้นที่อนุรักษ
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาจึงตองมีการควบคุมการใชพื้นที่บริเวณนี้อยา
เขมงวด หามไมใหมีการเขามาแสวงหาประโยชนใดๆ ที่มีผลกระทบตอพื้นที่ และอนุญาตใหมี
กิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงใดตองสงวนไวเปนพื้นที่ปาไมเทานั้น สวนชุมชนที่อยูในเขตปาสงวน
ตองมีการจัดสรรพื้น ที่ทํากิ นแลวพยายามใหกลุมชุมชนนี้ยายออก เนื่องจากกลุ มที่ยายเขามา
ภายหลังมีการประกาศเขตปาถือเปนการบุกรุกพื้นที่ปาสงวน
A2 พื้นที่ปาชายเลน
พื้นที่ปาชายเลนนอยูทางตะวันออกของเกาะลิบง เปนปาชายเลนที่อุดม
สมบูรณ อยูในเขตพื้นที่ปาสงวน มีความเปราะบางทางระบบนิเวศสูง มีแหลงทองเที่ยวนาสนใจ
ไดแก บริเวณเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบงโดยรอบ แหลมจูโย หาดตูบ คลองลัด และคลองพาน
ชาง ปจจุบันพื้นที่บริเวณเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบงแหลมจูโยและหาดตูบ เปนที่รูจักและไดรับ
ความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งในเกาะและนอกเกาะ กิจกรรมหลัก คือการดูนก ดูพะยูน และเดิน
ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ และการพายเรือคยัก/แคนนู เพื่อศึกษา
ระบบนิเวศปาชายเลน
แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากบริเวณที่ทําการเขตหามลาสัตวปาหมู
เกาะลิบงเปนพื้นที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวโดยทั่วไป และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆของที่ทํา
การอยูแลวจึงควรพัฒนาบริเวณ เปนเขตพื้นที่บริการของกลุม กิจกรรมหลักในพื้นที่ ไดแก การเดิน
ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนตามเสนทางศึกษาธรรมชาติที่มีอยูแลว การพายเรือคยัก/แคนนู เพื่อ
ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนซึ่งมี 2 เสนทางที่นาสนใจ คือ คลองลัด และคลองพานชาง นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมดูนกบริเวณแหลมจูโหย และการขึ้นเครื่องรอนเพื่อชมพะยูนและหญาทะเลผืนใหญ
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โดยมีวิทยากร คือเจาหนาที่ปาไมพรอมที่จะใหความรูควมเขาใจและสื่อความหมายธรรมชาติอยาง
ใกลขิด นอกจากนี้ควรมีการอธิบายเพิ่มเติมในสวนประวัติศาสตรของพื้นที่เพื่อสรางความนาสนใจ
ยิ่งขึ้น และแนะนําแหลงทองเที่ยวอื่นที่นาสนใจของเกาะลิบง
A3 พื้นหญาทะเล
ตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะเปนแหลงหญาทะเลขนาดใหญอยูในเขต
พื้นที่อนุรักษ มีความเปราะบางทางธรรมชาติ มีผลตอวิถีชีวิตของพะยูนเนื่องจากเปนแหลงอาหาร
สําคัญ ถือเปนทรัพยากรที่สรางจุดดึงดูดใหคนมาที่เกาะ
แนวทางในการพัฒนา สามารถพัฒนาเปนพื้นที่ศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ
หญาทะเลและพะยูนได เปนพื้นที่จุดขายอีกแหงของเกาะ ไมควรมีการกอสรางใดๆ ในพื้นที่นี้ และ
ควรทําเสนทางเดินศึกษาหญาทะเล เพื่อกันการเหยียบย่ําหญาทะเลบริเวณอื่นๆ จุดเริ่มเสนทางอยู
บริเวณหนาที่ทําการเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง และควรทําแนวขอบเขตหญาทะเลเพื่อกันเปน
พื้นที่อนุรักษหญาทะเล
A4 พื้นที่กลุมทุงหญาคา
พื้นที่กลุมทุงหญาคาตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ เปนพื้นที่ที่มี
บรรยากาศสวยงาม มีหาดทรายขาวยาวตลอดแนว น้ําทะเลสีสวย อยูในเขตปาสงวน มีแหลง
ทองเที่ยวบริเวณนี้ ไดแก หาดทุงหญาคา อาวโตะเก สะพานหินธรรมชาติ น้ําตกนิรนาม (อาวน้ํา
โตน)และแหลมโตะชัย และที่ทําการพิทักษปาหลังเขา ปจจุบันบริเวณหาดทุงหญาคาไดรับความ
สนในจากลงทุนนอกเกาะเปนอยางมาก เริ่มมีการซื้อขายที่ดิน โดยใชใบ ภบท.5 เปนหลักฐานการ
ซื้อขาย แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากเปนพื้นที่ในเขตปาสงวน อีกทั้งการเขาถึงบริเวณนี้
คอนขางลําบาก ถนนลาดชันและขุรขระ จึงยังเปนพื้นที่เงียบสงบ
แนวทางในการพัฒนา เนื่องจากเปนพื้นที่ในเขตปาสงวนและอยูใกลพื้นที่
ตนน้ําของเกาะ จึงควรพัฒนาบริเวณนี้เปนพื้นที่ทองเที่ยวแบบสงบไมยุงเกี่ยวกับชุมชน จัดใหมี
บริการที่พักเพิ่มในบริเวณนี้ดวย โดยอยูภายใตการจัดการดูแลของเจาหนาที่พิทักษปาหลังเขา
ควบคูกับประชาชนในหมู 1 บานพราว ลักษณะการเขาพักตองมีการทําหนังสือขออนุญาตมา
ลวงหนาเชนเดียวกับบริเวณที่ทําการเขตหามลาหมูเกาะลิบง กิจกรรมบริเวณนี้ควรเปนกิจกรรมใน
เชิงที่ไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด เชน การเลนน้ํา วายน้ํา เดินเลนริมหาด และเที่ยวชมแหลง
ทองเที่ยวใกลเคียง
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2.พื้นที่ชุมชน
พื้ น ที่ ชุ ม ชน มี ชุ ม ชนหลั ก อยู 3 พื้ น ที่ คื อ ด า นเหนื อ คื อ ชุ ม ชนบ า นพร า ว
หมู 1 ดานใต คือ ชุมชนบานบาตูปูเตะ หมู 4 เปนชุมชนขนาดใหญ และชุมชนบานหาดทรายแกว
หมู 7 สวนทางดานตะวันตกเปนชุมชนขนาดเล็ก คือ ชุมชนบานหลังเขา หมู 5 ใหทั้ง 3 พื้นที่นี้เปน
พื้นที่อยูอาศัยและมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามความเหมาะสม
B1 ชุมชนหมู 1
ชุมชนหมู 1 บานพราว ตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะ เปนกลุมพื้นที่แรกที่
ต อ งเจอ เนื่ อ งจากเป น ที่ ตั้ ง ของท า เรือ โดยสารประจํ า เกาะ อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ป า สงวน เป น พื้ น ที่
เปราะบางทางสังคม มีแหลงทองเที่ยวบริเวณนี้ เชน กําแพงไมเคี่ยม ทุงหัวคน สุสานพระยาลิบง
สวนใหญลวนเปนพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนากลุมพื้นที่นี้ควรพัฒนาใหเปนศูนยกลางการ
เดินทางมายังเกาะลิบง และควรเปนแหลงศูนยขอมูลการทองเที่ยวของเกาะลิบง จึงตองมีการ
ปรับปรุงทาเรือบริเวณนี้ใหมีความสะดวกและปลอดภัยขึ้น มีจุดติดตอประชาสัมพันธขอมูลเบื้องตน
ของเกาะลิบง และเปนหนวยประสานงานไปยังจุดตางๆ มีแผนที่ขนาดใหญเพื่อบอกตําแหนง
สถานที่สํา คัญและแหล ง ท อ งเที่ ย ว และมี ก ารจํ า หนา ยแผนที่ข นาดพกพา ในสว นของชุม ชนมี
กิจกรรมที่นาสนใจ เชน เที่ยวชมการเลี้ยงปลาในกระชัง และการพายเรือชมระบบนิเวศปาชายเลน
ในคลองบริเวณนั้น นอกจากนี้พื้นที่ในกลุมยังมีสําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งบางแหงก็ยังมีรองรอย
หลงเหลื อ อยู สามารถพั ฒ นาเป น พื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วได เช น พั ฒ นาสุ ส านพระยาลิ บ งเป น แหล ง
ทองเที่ยวหลักของกลุม โดยอาจมีโปรแกรมไปทําความเคารพพระยาลิบงกอนที่จะเดินทางเขาสู
เกาะ จึงตองมีการพัฒนาเสนทางการเขาถึงพื้นที่ใหมีความชัดเจนกวานี้ เชน มีปายบอกทาง สวน
แหลงทองเที่ยวอื่นๆ ของกลุมเปนแหลงทองเที่ยวรอง โดยที่บริเวณเตาเผาถาน อาจมีการปรับภูมิ
ทัศน เปดโลงใหเห็นเตาเผาถานที่มีอยู และทําเสนทางเดินไปยังบอน้ําโบราณ สวนกําแพงเมืองเกา
ปอมปราการ คายหลักเมือง อาจมีการทําเครื่องหมายเปนสัญลักษณเพื่อบอกตําแหนงไว เพราะจะ
สามารถเห็นไดในชวงเวลาน้ําลดเทานั้น บริเวณทุงหัวคนอาจใชวิธีบอกตําแหนงขณะนั่งเรือเขาที่
เกาะเทานั้นไมตองเขาไปในพื้นที่เพราะปจจุบันไมไดเหลือรองรอยอะไร
B2 ชุมชนหมู 4 และ หมู 7
ชุมชนหมู 4 บานบาตูปูเตะ และ หมู 7 บานหาดทรายแกว เปนชุมชน
ขนาดใหญของเกาะเปนชุมชุมชนชาวประมงและชาวสวนยางหนาแนนขนาดใหญที่สุดในเกาะ ควร
พัฒนาพื้นที่กลุมนี้เปนกลุมทองเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เนื่องจากมีรานคา รานขาย
ของมากมาย ทั้งยังเปนที่ตั้งของมัสยิดประจําเกาะ ดวยความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเหลานี้จึง
ทําใหพื้นที่กลุมนี้เปนยานศูนยกลางของเกาะ ตลอดแนวริมหาดจะเปนแนวเลนโคลน และหญา
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ทะเล มีสะพานหลีกภัยยื่นลงในเลนโคลนนี้เปนแนวใหเรือประมงจอด และตามแนวหาดนี้สามารถ
มองเห็นเขาบาตูปูเตะ ซึ่งถือเปนอีกสัญลักษณของเกาะลิบง จึงควรพัฒนาบริเวณสหกรณซึ่งเปน
จุดรวมของกลุมประมงพื้นบานใหเปนศูนยติดตอประสานงานการทองเที่ยวโดยชุมชน ไมวาจะเปน
กิจรรมทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ที่พักแบบโฮมสเตย และบริเวณชุมชนควรมีปายบอกทาง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังพื้นที่ตางๆ รวมถึงทําแผนที่เสนทางเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ดวย
แนวทางในการพัฒนาจึงตองจํากัดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ การ
พัฒนาในพื้นที่นี้อาจ แบง 4 กลุม ยอย ตามแนวลักษณะการทํากิจกรรมของแตละพื้นที่
1.บริเวณแนวชายหาดและสะพานหลีกภัย พัฒนาเปนจุดชมและศึกษา
วิถีชีวิตของชาวประมง เนื่องจากเปนบริเวณที่แสดงออกถึง วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน สามารถพบ
เห็นการจับสัตวน้ําตามแนวชายฝง เชน การหลกกุง หาหอย รวมถึงการออกเรือของชาวประมง และ
การซอมแซมเรือประมงดวย อาจจัดทําเสนทางเดินหลกกุง หามเดินออกนอกเสนทาง เพราะจะ
เหยียบย่ําหญาทะเล และอนุญาตใหเดินไดในชวงน้ําลดและใหประชาชนในพื้นที่เปนผูนําทาง
2.บริเวณยานชุมชนถัดจากแนวหาด เปนยานรานคาและที่พักอาศั ย
หนาแนน พัฒนาใหเปนพื้นที่เรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางๆ ของประชาชนในเกาะลิบงสามารถ
พบเห็น การแตงกายของชาวมุสลิม การสื่อสารดวยสําเนียงเฉพาะถิ่น สามารถรวมพบปะพูดคุย
ตลอดจนแลกเปลี่ยนทัศนะคติกับคนในชุมชนไดหลากหลายโดยเฉพาะในรานน้ําชา เพราะถือเปน
พื้นที่แสดงความคิดเห็นพูดคุยของคนในชุมชน และทุกวันศุกรชวงบาย-เที่ยง จะมีการละหมาด
ประจํารวมกันที่มสั ยิดบาตูปูเตะ ซึ่งจะไดเห็นถึงความพรอมเพรียงในการประกอบศาสนกิจและการ
แตงกายของที่เครงครัดตามหลักศาสนาของ นอกจากนี้หากมีเวลาและตองการศึกษาวิถีชีวิตอยาง
ใกลชิด ยานนี้ก็จะมีที่พักและนําเสนอการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยไวบริการ ซึ่งนักทองเที่ยวจะตอง
ติดตอมาลวงหนามากอน
3.บริเวณชุมชนรอบนอกที่เริ่มมีการกระจายตัวในสวนยาง พัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรูศึกษาวิถีชีวิตของชาวสวนยางพารา เนื่องจากสามารถพบเห็นทุกขั้นตอนของการทํา
ยางพาราแผน เริ่มตั้งแตการกรีดยางพารา จนกระทั้งผลิตออกมาเปนยางพาราแผน ซึ่งถือเปน
กิจกรรมภายในครัวเรือน ดังนั้นจึงจะไดพบเห็นความรวมมือรวมใจของคนในครอบครัวในการผลิต
ยางแผนเปนสวนเสริมอีกดวย
4.พัฒนาเขาบาตูปูเตะ เปนแหลงทองเที่ยว โดยทําเสนปายบอกเสนทาง
เดินภายในโพรงเขาปาตูปูเตะ เพื่อขึ้นไปยังจุดชมพะยูน ซึ่งเปนชองเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
มุมสูงของเกาะ เห็นแนวหญาทะเลบริเวณแนวชายฝงไดชัดเจน และสามารถเฝามองพฤติกรรมม
พะยูนไดในมุมกวางเปนเวลานาน โดยไมเปนการรบกวนวิถีชีวิตของพะยูนเหลานั้นดวย (อาจ
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ตองการการจัดเตรียมบริการกลองสองทางไกลแกนักทองเที่ยดวย) แตถานักทองเที่ยวตองการ
ความทาทายสามารถเดินตอไปขึ้นถึงยอดเขาได สวนบริเวณถ้ําพัฒนาใหเปนแหลงศึกษา
ประวัติศาสตร เนื่องจากมีรองรอยของถวยชามโบราณ ตองมีการจัดเสนทางเขาชม และจาก
ชายหาดหนาเขานี้ในชวงเวลาน้ําลดสามารถพัฒนาเปนเสนทางเดินศึกษาระบบนิเวศชายหาดไป
ยัง พื้นที่ชุมชนหมู 5 หลังเขา
B3 ชุมชนหมู 5
ชุมชนหมู 5 ตั้งอยูทางตะวันตกของเกาะ มีหาดทรายยาวตลอดแนว เปน
ชุมชนขนาดเล็ก เงียบสงบ เปนบริเวณที่มีการทองเที่ยวกระแสหลักมาอยูกอนแลว การจะไป
กําหนดควบคุมใดๆ คงทําไดยาก
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวบริเวณนี้ จึงเปนการสงเสริมใน
สวนของภาคการบริการ คือสนับสนุนใหคนในประชาชาชน หมู 5 รวมกลุมกันตั้งรานอาหารทะเล
สดๆ บริเวณแพปลา จัดจําหนายสินคาพื้นเมืองจากผลิตภัณฑตางๆ ของกลุมประมงพื้นพื้นบาน
และของประชาชนในเกาะลิบง แกนักทองเที่ยว เพื่อเปนการเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง
โดยภาพรวมกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจรในพื้นที่นํารอง, 2544 บทที่ 2-8) ควร
เปนกิจกรรมที่ 1.มีโอกาสไดใกลชิดและไดรับประสบการณตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถิ่น 2.
มีโอกาสไดเขาใจ เรียนรู และเกิดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทองเที่ยว 3.มีโอกาสที่จะ
สรา งงานและรายได แกค นทอ งถิ่น 4.กิจกรรมที่สงผลดา นการอนุ รัก ษซึ่ง อาจเปน ทางตรงหรื อ
ทางออม และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถิ่น ดังนั้นจาก
การศึกษาพื้นที่เกาะลิบง ตลอดจนความคิดเห็นของกลุมคนที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอ
กิจกรรมการทองเที่ยว ชวงเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ใหสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในพื้นที่โดยมีที่มาจากการศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยว ดังตารางที่ 7.1
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ตาราง 7.1 แสดงกิจกรรมและชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม
กิจกรรมการทองเที่ยว
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
1. ศึกษาหญาทะเล
2. ดูพะยูน
ขึ้นบนเครื่องรอน
สังเกตจากมุมสูง
3. ดูนก
4. พายเรือคายัค / แคนนู
5. ศึกษาธรรมชาติ
ระบบนิเวศ ปาชายเลน
ระบบนิเวศตามแนวชายหาด
หาดหิน
วัฒนธรรมวิถีชีวิต
1. วิถีชีวิตประมงพื้นบาน
ออกเรือกับชาวประมงพื้นบาน

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พื้นที่

หมายเหตุ

แหลมจูโหย, สะพานหลีกภัย, เขาบาตูบู เตะ
แหลมจูโหย
มี 1 เครื่องรอน
เขาบาตูบูเตะ
แหลมจูโหย, หาดตูบ
คลองลัด และ คลองสะพานชาง
แหลมจูโหย
บนสะพานไม
กลุมหนาบาน, กลุมเขาบาตู, กลุมหลัง เฉพาะช ว งน้ํ า
เขา
ลด
ทุงหญาคา
-

หมู 4, 5, 7
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เดือน
หลกกุง
จับปลา / เลี้ยงปลาในกระชัง
2. กรีดยางพารา และรวมทํา
ยางพารา
แผน
3. เดินบริเวณชุมชน อาจเปน
กิจกรรมเดินเลน, ซื้อของ, ชิม
อาหารพื้นบาน, เขารวมกิจกรรม
ประเพณีทองถิ่นที่อนุญาตใหเขา
รวม
ประวัติศาสตร
1. เยี่ยมชมพื้นที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร
2. ทําความเคารพโตะบังกาหวา

หมู 4, 7
หมู 1
หมู 1, 4, 5, 7

-

หมู 1, 4, 5, 7

แตงกายสุภาพ

กลุมพื้นที่บานพราว

-

สุสานพระยาลิบง, กลุมพื้นที่บานพราว

-

ที่มา : จากากรวิเคราะห
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7.2.2 แนวทางพัฒนาดานการจัดการ
การจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร การจัดการ
สิ่งแวดลอม การปองกันกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีขอบเขต ดังนี้
1.รูปแบบการจัดการการทองเที่ยว
รูปแบบการจัดการทองเที่ยว ควรเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่จัดการทองเที่ยว
โดยคนในชุมชนจัดการเปนหลัก โดยขยายจากรูปแบบเครือขายทองเที่ยวชุมชน ปจจุบันและมีการ
พัฒนาในบางสวน เชน มีรูปแบบการจัดการกฏระเบียบ วิธีการรับนักทองเที่ยวที่ชัดเจน มีการ
ขยายเครือขายไปยังกลุมอื่นๆ ในเกาะลิบง สวนรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยผูประกอบการก็มี
การควบคุมไมใหเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเสนอใหนักทองเที่ยวมีการแจงลวงหนากอนจะเดินทางมาที่
เกาะ ทั้งนี้ตองมีการประสานความเขามือจากกลุมผูประกอบการนอกเกาะดวยเพื่อจะสามารถ
ควบคุมนักทองเที่ยวใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2.การจัดการทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
จากแหลงทองเที่ยวแตละกลุมซึ่งมีความโดดเดนแตกตางกันไป จึงตองมีการ
วางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนกลุมพื้นที่ ขึ้นอยูกับลักษณะและความพรอม
ของพื้นที่นั้นๆ โดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ รวมกับ พื้นที่ท่ีควรระวังในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว สิทธิ์ในการถือครองที่ดินนั้นๆ และจากความแตกตางของศักภาพและการเปนที่รูจักนั้น
ทําใหไมสามารถพัฒนาทุกพื้นที่ใหมีความสําคัญเทากันไดหมด ดังนั้นจึงตองมีการระบุแหลง
ทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรองของแตละกลุม เพื่อใชประกอบการลําดับการพัฒนาพื้นที่
3.การจัดการโครงสรางพื้นฐานและการบริการทองเที่ยว
1. ปรับปรุงทาเรือ เมื่อมีการทองเที่ยวเขามาเพิ่มมากขึ้นจําเปนตองเตรียมพื้นที่
สําหรับนักทองเที่ยวในเกาะขึ้นลงเรือเพื่อเดินทางไปสูเกาะ ควรปรับปรุงบริเวณทาเรือใหพรอมกวา
นี้ โดยสรางจุดรอเรือโดยสาร ปรับปรุงจุดขึ้นลงเรือใหมีความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ยัง
ตองจัดเตรียมพื้นที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยวที่นํารถมาเองดวย หรืออาจทําแพขนานยนต แตไม
ควรสรางสะพานเชื่อมเพราะจะทําใหพื้นที่เกาะถูกเปด ความเจริญ สิ่งยั่วยุเขาสูพื้นที่เร็วเกินไป ไม
สามารถควบคุมไดโดยกลไกทางสังคม ทําใหหมดเสนหความเปนเกาะธรรมชาติ
2. ปรับปรุงถนน ปรับปรุงโดยการลาดคอนกรีต เพื่อลดปญหาฝุนในฤดูแลง และ
ชวยบรรเทาหลุมบอในฤดูฝน นอกจากนี้อาจมีการติดเสาไฟฟา ตามถนนเพื่อใหมีแสงสวางในเวลา
กลาคืน และมีการทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
3. ปรับปรุงไฟฟา หากไมมีโครงการเคเบิลใตน้ํา ในอนาคต จําเปนตองขยายการ
ผลิตกระแสไฟฟาภายในเกาะเพิ่มขึ้น
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4. การกักเก็บน้ํา แนวทางในการจัดการน้ําจืด หากมีการปรับปรุง โดยการขยาย
หรือทําอางเก็บน้ําเพิ่ม ก็จะชวยเพิ่มสมรรถนะการอุปโภค/บริโภคน้ําจืดใหเพิ่มขึ้นได
5. ปญหาขยะ แนวทางในการแกปญหา คือ 1.ในสวนของการทองเที่ยว มีการ
จํากัดจํานวนนักทองเที่ยว หรือใหนักทองเที่ยวที่เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ เชน นําขยะ
กลับไปทิ้งบนฝง 2.ในสวนของประชาชน มีการจัดการระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ เชน
มีการแยกขยะเปยก ขยะแหง มีการเพิ่มจํานวนเตาเผาขยะ ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มสมรรถนะใน
การจัดการขยะแลว ยังเปนการสรางสุขลักษณะที่ดีแกชุมชนบนเกาะลิบงดวย
4.การสงเสริมการตลาดและการนําเที่ยว
สงเสริมในเชิงการทองเที่ยวที่ไดเรียนรูสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆ ดังนั้นในดานความ
สะดวกสบายจึงอาจมีไมสูงนัก จึงตองทําความเขาใจรูปแบบการทองเที่ยวและกฎระเบียบกอน
เพื่อเปนการกรองนักทองเที่ยวที่สนใจเขารวมกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เกาะลิบง และมีการ
ประชาสัมพันธพื้นที่นาสนใจอื่นๆ รวมดวย
5.แนวทางพัฒนาดานการมีสวนรวม
จากการวิเคราะหกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับเกาะลิบง พบวา ในสวนการประสาน
ความรวมมือดานกรทองเที่ยวยังมีอยูนอย ดังนั้นจึงมีการเสนอแนะบทบาทและการประสานความ
รวมมือของผูเกี่ยวของทุกสวน โดยสามารถจําแนกลักษณะการเขามามีสวนรวมใหเปนรูปธรรม
ดังนี้
1.กลุมผูประกอบการ
เนื่องจากปจจุบันมีปญหาความขัดแยงระวางผูประกอบการกับประชาชนใน
พื้นที่บริเวณรีสอรท เนื่องจากผูประกอบการเปนคนนอกเกาะไมไดนับถือศาสนาอิสลามจึงไมเขาใจ
ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของมุ ส ลิ ม จึ ง มี ค วามขั ด แย ง ในเรื่ อ งของการท อ งเที่ ย วบ า ง ดั ง นั้ น อย า งน อ ยที่ สุ ด
ผูประกอบการควรทําความเขาในในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมมุสลิมเพื่อที่สามารถสรางความรูความ
เขาใจในการปฎิบัติตนใหเหมาะสมแกนักทองเที่ยวดวย และหากเปนไปไดทางผูประกอบการควรมี
การประสานความเขาใจทั้ง และความคิดเห็นตางๆ ของประชาชนในพื้นที่ผานการรวมวางแนว
ทางการทองเที่ยวเกาะลิบงรวมกับประชาชนดวย และตองเคารพในกติกาและธรรมเนียมปฎิบัติ
ของชุมชน
2.กลุมนักทองเที่ยว
ควรมี การศึ ก ษาข อมูลพื้ น ฐานของเกาะลิ บ งมาลว งหนา เพื่ อเพื่อ จะได มี ก าร
เตรียมตัวในการทองเที่ยวและปฏิบัติตนในเหมาะสมกับการทองที่ยวในพื้นทีเกาะลิบง ซึ่งเปน
ชุมชนมุสลิม และจะตองเคารพในกติกาการทองเที่ยวของเกาะลิบงอยางเครงครัด
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3.กลุมประชาชนในเกาะลิบง
- เครือขายทองเที่ยวชุมชน เปนองคกรหลักในการดําเนินการทองเที่ยวชุมชน มี
การจัดการและกระจายผลประโยชนโดยทั่วถึง ควรมีการดึงกลุมประชาชนในพื้นที่อื่นที่ยังไมเขามา
มีสวนรวมมาเขารวมดวย และหาประสานความรวมมือไปยังกลุมผูเกี่ยวของกลุมอื่น ไมวาจะเปน
กลุมผูประกอบการ กลุมภาครัฐ หรือกลุมนักทองเที่ยว
นอกจากนี้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทองเที่ยวใหมีสวนในการ
สรางจิตสํานึกที่ดีแกนักทองเที่ยวดวย นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมตามความถนัดของกลุม
สมาชิก เชน คนที่มีเรือประมงก็นําเที่ยวเชิงวิถีชีวิตประมงพื้นบาน นําเที่ยวทางน้ํา ใครที่มีฝมือก็
รวมกลุมนําสินคาแปรรูป ของที่ระลึก ออกจําหนาย ใครมีสวนยาง ก็นําชมวิธีกรีดยางและขั้นตอน
ทํายางพาราแผน ฯลฯ
- ผูนําศาสนา เนื่องดวยเปนผูมีความเขาในในเรื่องหลักปฏิบัติตามแนวศาสนา
เปนอยางดีควรเขามาเปนผูชี้แนะกรอบการปฎิบัติตนเรื่องการทองเที่ยวตามหลักศาสนาอิสลาม
เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนเกาะลิบง
- กลุมอาชีพดานการบริการตางๆ เชน กลุมเรือโดยสารและมอรเตอรไซดรับจาง
กลุมรานคา ควรมีการรวมกลุม อาชีพ และเขาไปประสานงานกับกลุมเครือขายทองเที่ยวชุมชน
- กลุม อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุมปองกันภัยฝายพลเรือน ควรเขามาเปน
ผูดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
สวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ควรเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนะแนะแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวที่ตนเองตองการ
4.กลุมภาครัฐ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
- โรงเรียนบานเกาะลิบง ควรมีการขยายหลักสูตรการทองเที่ยวชุมชนไปยัง
โรงเรียนอื่นๆ ดวย
- องคการบริหารสวนตําบล เกาะลิบง ควรเขามา ใหคําปรึกษา สนับสนุน
งบประมาณและการจัดการทองเที่ยวชุมชน ใหอํานาจในการตัดสินใจ ออกกฎ กติกา ในการ
จัดการทองเที่ยว รวมถึงความตองการตางๆ ในการพัฒนาการเที่ยว เพื่อจะไดลงทุนโครงสราง
พื้นฐานที่มาจากความตองการทองเที่ยวของคนพื้นที่โดยตรง
- ศูนยประสานงานการทองเที่ยว จ.ตรัง ควรมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
โดยเครือขายชุมชน
- เจาหนาที่พิทักษปา ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศตางๆในพื้นที่
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ทั้งนี้กลุมคนที่เกี่ยวของทุกสวนควรเขามารวมกันวางกฎระเบียบเกี่ยวกับการทองเที่ยวของ
เกาะลิบงใหสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยยึดหลักแนวคิดของสังคม
วัฒนธรรมมุสลิมเปนหลัก
6.กฎระเบียบสําหรับการทองเที่ยวที่เกาะลิบง
เนื่องจากเปนชุมชนมุสลิมที่เครงครัด ดังนั้นจึงมีโอกาสวางกฎระเบียบใหสอดคลองอยู
ภายใตศาสนบัญญัติของศาสนา กฎระเบียบสําหรับนักทองเที่ยว เชน
1.การไมนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรืออาหารที่ประกอบดวยหมู มาบริโภคในเกาะลิบง
2.การไมนําสุนัขมาที่เกาะลิบง
3.การแตงกายที่มิดชิดของนักทองเที่ยวในพื้นที่สาธารณะของชุมชน
4.ไมอนุญาตใหคนตางศาสนาเขาไปในเขตพื้นที่ประกอบศาสนกิจในมัสยิด
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7.3

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาถึง กิจกรรมประเพณีทางศาสนาที่อนุญาตและไม
อนุญาตใหนักทองเที่ยวเขารวม
2.ในการศึกษาเพื่อวางแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่เกาะลิบง เปน
การศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเปนหลัก ซึ่งยังขาดการศึกษาในรายละเอียดอีก
หลายดาน เชน การศึกษาถึงรายละเอียดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาอิสลาม เพื่อ
นําไปสูการกําหนดกิจกรรม หรือกฏระเบียบที่เหมาะสมกับพื้นที่
3.การศึกษาในระดับภาพรวมการทองเที่ยวที่เปนลักษณะเครือขายในเชิงพื้นที่ฝงอันดามัน
หรือในเชิงประเด็นอยางเครือขายการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือกระแสการทองเที่ยวทางเลือก วาใน
ระดั บ ประเทศเป น อย า งไร เพื่ อ สะสมเป น องค ค วามรู ใ นการพั ฒ นา เช น การศึ ก ษาในระดั บ
เครือขายทองเที่ยวชุมชนภาคใต ในแผนภูมิที่ 7.1 จะเห็นไดวา มีชุมชนหลายชุมชนที่มีแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางกันจึงเปน
สิ่งสําคัญ
แผนภูมิที่ 7.1 แสดงเครือขายทองเทีย่ วชุมชนภาคใต
จังหวัดสุราษฎรธานี
•ชุมชนนครบางจํา กิ่งอําเภอวิภาวดี
•ชุมชนบางใบไม อ.เมือง
•ชุมชนถ้ําผึ้ง อ.พนม

จังหวัดชุมพร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

•ชุมชนพะโตะ อ.พะโตะ

•ชุมชนคีรวี ง อ.ลานสกา
•ชุมชนวังลุง อ.พรหมคีรี
•ชุมชนกรุงชิง กิ่งอําเภอนบทิตํา
•ชุมชนละอาย อ.ขวาง
•ชุมชนบางโกงโคง อ. ปากพนัง

จังหวัดกระบี่
•ชุมชนเขานอจูจ ี้ อ.คลองทอม

ทองเทีย่ ว
ชุมชนภาคใต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

•ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด

จังหวัดพังงา
•ชุมชนกะปง อ.กะปง
•ชุมชนเกาะพระทอง อ.คุระบุรี

•ชุมชนเกาะลิบง
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