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หลังจากเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัยขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กอใหเกิดความเสียหายอยางประเมินคามิไดตอทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแหงมล
รัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลี่ย ตระหนักถึงความสําคัญของการฟนฟูการทองเที่ยวในพื้นที่
ประสบภั ย ธรรมชาติ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนควบคู กั บ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละมรดกทางวั ฒนธรรมของทองถิ่น จึงเกิดความรวมมือทางวิ ชาการ
ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย โดยใชจังหวัดกระบี่เปนกรณีศึกษาในป
พ.ศ. 2548 เรื่อง “แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดกระบี่”
และ ในพ.ศ. 2549 เรื่อง “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา
ใหญ จังหวัดกระบี่” และในพ.ศ. 2550 ดําเนินการศึกษาวิจัยภายใตหัวขอ “แผนปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่”
ในช ว งเดือ นกุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2550 คณาจารย จ ากจุฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง มลรั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย วิ ท ยาเขตเบอร ก ลี่ ย และผู แ ทนจากมู ล นิ ธิ น โยบาย
สาธาณณะไทยเดินทางไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่เพื่อพบปะผูนําทองถิ่นและหนวยงาน
ราชการตางๆ เพื่อสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อเตรียมแผนงานและกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย
หลั ง จากนั้ น คณะวิ จั ย จึ ง สํ า รวจพื้ น ที่ โ ดยมี ป ระเด็ น หลั ก ในการศึ ก ษา 3 เรื่ อ ง คื อ 1)
สภาพแวดลอม 2) ทองเที่ยวและชุมชน และ 3) คมนาคมขนสง หลังจากนั้นจึงรวมกันวิเคราะห
สภาพปญหาและปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จนไดขอเสนอแนะในการแก
ประเด็นปญหาตางๆ เพื่อใหเกาะลันตาไปสูการเปนตนแบบในการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน หลังจากนั้นจึงนําเสนอขอเสนอแนะใหกับประชาชนชาวเกาะลันตา เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและนํามาปรับปรุงในรายงานการศึกษาวิจัย
ขอเสนอแนะในการแกไขประเด็นปญหาสําคัญทั้งสามกลุม ถูกนําเสนอในรูปของแผน
นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และโครงการ ภายใตกรอบการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โดยอาศัยเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนตามแผนนั่นก็คือ “โหมว” หรือกลุมชุมชน (Cluster)
โดยแบงพื้นที่เกาะลันตาทั้งหมดออกเปน 7 กลุมชุมชนตามพื้นที่ลุมน้ําและระบบนิเวศของ
มนุษย
หลั ง จากดํ า เนิน การศึ ก ษาวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเป น เวลา 3 ป จนสามารถกลั่น กรอง
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แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาชนชาวลันตา ดังนั้น
ในขั้นตอนตอไป คือการนําแผนไปปฏิบัติ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในเกาะลันตาและคณะผูวิจัยคัดเลือกโครงการขนาดยอม 3
โครงการมาดําเนินการตอไปในอนาคต ไดแก โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหาด
คอกวาง โครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมบานศรีรายา และการเฝาระวังสิ่งแวดลอมโดย
ชุมชน ซึ่งคาดวานาจะมีผลตอเกาะลันตาไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในอนาคต
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Abstract
In the aftermath of a devastating quake disaster hitting 6 coastal provinces on
the Andaman Sea on December 26, 2004 and causing extensive damage to life,
property and tourism. Chulalongkorn University and University of California at Berkeley,
aware of the prime importance of the efforts to rehabilitate tourism in the severely
affected areas in order to raise the quality of life along with the conservation of
environmental resources and local cultural heritage, have joined hands in technical
cooperation under the support of the Thai Public Policy Foundation. To attain this goal,
Krabi province was chosen for a case study in 2005, entitled “Implementation Plan for
Sustainable Development for Ko Lanta, Krabi Province” , then in 2006, a research
project entitled “ A Master Plan for Sustainable Tourism Development in Lanta Yai Island,
Krabi Province” and followed by a research project in 2007 entitled “ Implementation
Plan for Sustainable Tourism Development , Ko Lanta, Krabi Province” were formulated.
In 2007, Chulalongkorn University members and their counterparts from the
University of California at Berkeley and the Thai Public Policy Foundation conducted a
field trip to Ko Lanta, Krabi province to meet with local leaders and various government
authorities to collect preliminary data for the preparation of the implementation plan and
the framework of the research. Subsequently, the research team made a fieldtrip
focusing on 3 themes : 1) environment 2) tourism and community and 3) transportation.
They then analyzed the state of problems and consulted experts in respective fields.
This was followed by recommendations on how various problems should be addressed
with a view to making Ko Lanta a model for sustainable tourism development. Eventually,
they proposed these recommendations to the local residents of Ko Lanta in order to
elicit feedback which are incorporated in the preparation of the complete final report.
Recommendations on the three themes are presented as policies, measures, laws and
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projects within the framework of sustainable tourism development using “Mo” (cluster)
as an important driving mechanism for the implementation plan. These are altogether
seven clusters of villages living along canals (watersheds) in their respective ecological
systems.
The three-year research has crystallized into sustainable tourism development
outlines accepted by local residents of Ko Lanta. In the following phase, this plan shall
be implemented with the support of the Thai Public Policy Foundation and the local
administrations of Ko Lanta and 3 projects are proposed by the research team for
implementation in the future. They are 1) The landscaping design project for Khor
Kwang beach , 2) cultural heritage atlas of Ban Sriraya and 3) the monitoring project by
the local community for the environment (community watch). These projects are
expected to have direct impacts on the future sustainable tourism in Ko Lanta.
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2.3.1 ขอมูลพื้นฐานการคมนาคมขนสง
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2.3.4 สภาพปญหาที่พบจากการสํารวจของผูคณะศึกษา
2.3.5 ขอคนพบและสภาพปญหาการคมนาคมขนสง
2.3.6 การพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส ง ที่ ส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม

บทที่ 3 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
3.1 วิสัยทัศนเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3.2 เปาหมายของแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3.2.1 การสร า งสมดุ ล ระหว า งชุ ม ชน การท อ งเที่ ย ว และ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
3.2.2 การดํารงไวซึ่งความมีชีวิตชีวาของเกาะลันตา
3.2.3 ความรวมมือกันระหวางชุมชนเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยัง่ ยืน

หนา
26
43
44
51
56
60
64
65
65
65
69
71
78

79
79
80
80
81
82

ฌ

สารบัญเนื้อหา (ตอ)

3.3

ยุทธศาสตรเพื่อการวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
3.3.1 ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย
3.3.2 ยุทธศาสตรเชิงกายภาพ

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อแกปญ
 หาและพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
4.1 แผนปฏิบัติ การเพื่ อแกไขปญหาและสรา งการพัฒนาการท องเที่ ย ว
อยางยั่งยืน
4.2 โครงการเพื่ อ แก ป ญ หาและเสนอแนะการสร า งการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
4.3 สรุปสถานการณ ประเด็นปญหา และขอเสนอแนะในแตละโหมว
บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุปสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
5.1.1 ดานสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1.2 ดานชุมชนกับการทองเที่ยวบนเกาะลันตา
5.1.3 ดานคมนาคมขนสง
5.2 บทสรุปขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะ
ลันตา
5.2.1 ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย
5.2.2 ยุทธศาสตรเชิงกายภาพ
5.2.3 แผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อแกปญหาและพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
5.2.4 ตัวอยางโครงการเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

หนา
84
84
99
111
111
127
137
145
147
147
149
150
151
151
157
159
163

ญ

สารบัญเนื้อหา (ตอ)

ภาคผนวก 1 รายชื่อคณะวิจัย
ภาคผนวก 2 อธิบายคําศัพท
ภาคผนวก 3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก 4 การคมนาคมขนสง
ภาคผนวก 5 การดําเนินงานและกําหนดการเดินทางสํารวจพื้นที่ใน
การศึกษาวิจัย
ภาคผนวก 6 การจัดเสนอผลงานเพื่อรับฟงความคิดเห็น

หนา
173
175
179
190
194
195

ฎ

สารบัญตาราง

ตารางที่

2.1

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

การเปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ จํ า นวนประชากรและงบประมาณ
บริหารงานในหนวยการปกครองตางๆ บนเกาะลันตา
รายละเอียดของแตละ “โหมว”
โหมวที่ 1 ชุมชนพานิชยกรรม
โหมวที่ 2 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนบน
โหมวที่ 3 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนลาง
โหมวที่ 4 ชุมชนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โหมวที่ 5 ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม
โหมวที่ 6 ชุมชนปาชายเลน และประมงเพาะเลี้ยง
โหมวที่ 7 ชุมชนเกาและประมงชายฝง
สรุปสถานการณ ประเด็นปญหา และขอเสนอแนะในแตละ
โหมว

หนา
57
107
113
115
117
119
124
123
125
138

ฏ

สารบัญภาพ

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

1.1
1.2
1.3
1.4

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่
กลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แบบที่ 3
ตําแหนงที่ตั้งเกาะลันตา
แผนภาพกระบวนการศึกษาการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
ในเกาะลันตา
อุทยานแหงชาติเกาะลันตาใหญ
เกาะลันตานอย
ศาลาดาน
นักทองเที่ยวในเกาะลันตา
บอน้ําบาดาลเพื่อใชในชุมชน บานคลองนิน อบต.เกาะลันตาใหญ
พื้นที่ลุมน้ําบริเวณหาดพระแอะ
รถเก็บขยะชนิดมีเครื่องอัดขยะและถังขยะในพื้นที่เทศบาลเกาะลัน
ตาใหญ
ถังขยะและจุดรวบรวม
ที่ทิ้งขยะศาลาดาน
การเผาขยะแบบ ในพื้นที่เกาะลันตานอย
ที่ทิ้งขยะและเตาเผาของโรงพยาบาลเกาะลันตาใหญ
ที่ทิ้งขยะเทศบาลเกาะลันตาใหญ
พื้นที่ทิ้งขยะศาลาดาน
กองขยะริมถนนบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ
การลักลอบทิ้งขยะในเขตเกาะลันตานอย
ตัวอยางการคัดแยกขยะ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวม บริเวณคลองสองปาก พ.ศ.
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หนา
3
4
6
52
20
20
20
20
21
26
28
28
28
28
28
28
31
31
32
34
34

ฐ

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

2.26
2.27
2.28
2.29
2.30

ภาพที่ 2.31
ภาพที่ 2.32
ภาพที่ 2.33

ภาพที่ 2.34
ภาพที่ 2.35
ภาพที่ 2.36

ผังแสดงตําแหนงพื้นที่ลุมน้ําคลองสองปาก
การดาดผิวริมชายน้าํ
เศษขยะและตะกอนจากการกอสรางถูกปลอยลงแหลงน้ํา
การกอสรางอาคารรุกล้ําริมทางน้าํ
การสรางแนวเขื่อนกั้นทางน้ํา
การนําดินถมลงในพื้นที่กอสราง
สภาพสวนสาธารณะพระแอะ
การใชวัสดุเพื่อลดการพังทลายของริมตลิ่งแตในขณะเดียวกันก็
เปนการลดพื้นที่อยูอาศัย ของสัตวน้ําริมตลิ่ง
พื้นที่ปาสงวนแหลมโตนดเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ
พื้นที่ปาชายเลนทุงหยีเพ็ง
การลดลงของพื้นที่ปาไมในเกาะลันตาใหญ
การปรับพื้นที่เพื่อทําสวนยางพาราในเกาะลันตาใหญ
การปรับพื้นที่ริมถนน ดานฝงตะวันออกของเกาะลันตาใหญ ยังมี
การพังทลายของหนาดินอาจเปนอันตรายตอผูสัญจรไปมา
พื้นที่ที่มีการถางปาเตรียมพื้นที่สําหรับกอสรางบริเวณหาดคลอง
หิน
การตัดถนนในพื้นที่ปาสงวนแหลมโตนด
การขุดและถมหนาดินบริเวณบานคลองนิน เดิมเปนพื้นที่เพื่อทํา
ระบบน้ําบาดาลชุมชน โครงการแลวเสร็จตั้งแต พ.ศ.2548 แต
ปจจุบันพื้นที่ยังคงมีการเตรียมงานปรับพื้นที่เปนบริเวณกวาง
แผนพั ฒ นาจัง หวั ด กระบี่เ ฉพาะพื้นที่ เกาะลั นตา จัง หวั ด กระบี่
(CMC Plan)
ปายซื้อขายที่ดินที่พบเห็นมากบนเกาะมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
กลุมประชาชนและกลุมนักทองเทีย่ วภายในเกาะลันตา

หนา
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
40
41
41
41
41
41

42
43
44

ฑ

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
3.1
3.2

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ภาพที่ 3.8
ภาพที่ 3.9

ชุมชนตางๆ ภายในเกาะลันตานอย
ชุมชนตางๆ ภายในเกาะลันตาใหญ
การประกอบอาชีพของประชาชนภายเกาะลันตา
การประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเสริมของชุมชนภายในเกาะลันตา
การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม การเขาถึงเกาะลันตา
การกีดขวางเกิดจากพฤติกรรมของรานคา
ทางเทาที่มีสิ่งกีดขวางซึ่งเกิดจากการกอสราง
สภาพของเสนทางคมนาคมปจจุบันที่ทําการสํารวจ
ทางเชื่อมศาลาดาน-สังกาอู บานโละดุหยง-ทุงหยีเพ็ง เปนทาง
หักศอก
ไหลทางทรุดตัวจากรถบรรทุก
จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุภายในเกาะลันตาใหญ
โครงขายเสนทางเชื่อมจากถนนในชุมชนสูชายหาด
รถที่รอลงแพขนานยนตในชวงตนฤดูการทองเที่ยว
ควันไอเสียจากเรือขนานยนตและคราบน้ํามัน
การรวมตัวกันของกลุมชุมชน
ขอเสนอในการจัดการขยะรวมกันในเกาะลันตาใหญและลันตา
นอย
อุปกรณการจัดเก็บและรวบรวมขยะที่ไดมาตรฐาน
ระบบการกําจัดขยะดวยวิธีชีวภาพ (MBT)
แนวทางการจัดการขยะในเกาะลันตา
การปรับปรุงรูปแบบการเก็บภาษี
ความสั ม พั น ธ ข องการควบคุ ม การใช ที่ ดิ น กั บ การแก ป ญ หา
สิ่งแวดลอม
การเชื่อมโยงลันตากับพื้นที่ภายนอก
ขอบเขตการปกครองสวนทองถิ่น

หนา
45
46
48
49
67
73
73
74
74
74
75
77
78
78
87
91
92
93
93
95
96
97
104

ฒ

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่
ภาพที่

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

โหมวที่ 1 ชุมชนพาณิชยกรรม
โหมวที่ 2 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนบน
โหมวที่ 3 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนลาง
โหมวที่ 4 ชุมชนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โหมวที่ 5 ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม
โหมวที่ 6 ชุมชนปาชายเลน และประมงเพาะเลี้ยง
โหมวที่ 7 ชุมชนเกาและประมงชายฝง

หนา
114
116
118
120
122
124
126

ณ

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่
แผนภูมิที่

2.1
2.2

แผนภูมิที่

2.3

แผนภูมิที่
แผนภูมิที่

2.4
2.5

แผนภูมิที่
แผนภูมิที่

3.1
3.2

ปริมาณขยะในพื้นที่เกาะลันตา
การเปรียบเทียบจํานวนนักทองเทีย่ วในพื้นที่เกาะลันตา ที่
ทางโรงแรมแจงกับทางอําเภอ กับจํานวนนักทองเที่ยวจาก
การคาดการของสํานักงานประสานงานการทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทย จังหวัดกระบี่
ระดับความสัมพันธของกลุมตางๆ กับการทองเที่ยวเกาะลัน
ตา
รูปแบบจําลองผลกระทบจากการพัฒนาที่ไมมีการควบคุม
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางรถจักรยานยนตกับรถยนตในป
2549
รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีการควบคุม
ความเชื่อมโยงในการกระจายขาวสารในเกาะลันตา

หนา
27
33

59
63
76
81
90

ด

สารบัญแผนที่

แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่
แผนที่

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

แหลงทรัพยากรของเกาะลันตา
ความเชื่อมโยงระบบการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะลันตาในปจจุบัน
ตําแหนงที่ตั้งชุมชนและแหลงทองเที่ยวภายในเกาะลันตา
ขอบเขตพื้นที่การปกครองของสวนปกครองทองถิ่น
การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมการเขาถึงเกาะลันตา
องคประกอบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
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บทที่ 1
บทนํา

แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เปนโครงการวิจัยรวมกันระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย
วิทยาเขตเบอรกลี่ย โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ซึ่งไดดําเนิน
กิจกรรมทางวิชาการอยางตอเนื่องตอเนื่องเปนปที่สาม แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนนี้ มุงเนนใหเกิดการสรางสมดุลรวมกันระหวางการรักษาสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ การพัฒนาการทองเที่ยว การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อที่จะสามารถ
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และการจัดการพื้นที่ลุมน้ําที่สอดคลองกับชุมชน
โดยการแบงกลุม หรือ “โหมว” การวางแผนปฏิบัติการ เปนการวิจัยที่ตอเนื่องมาจากการวิจัย
รวมกันใน พ.ศ. 2548 และในพ.ศ. 2549 ซึ่งการวิจัยทั้งสองครั้ง มีสาระสําคัญดังนี้
1.1 การวิจัยในปที่ 1 (พ.ศ.2548) : แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในจังหวัดกระบี่
ความสนใจในการศึกษาวิจัยในปนี้ มุงเนนการวางแผนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวระยะ
ยาวใหกับจังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ
และจากการสํารวจเรื่องความชวยเหลือที่มีตอเกาะลันตา คณะวิจัยพบวา ความชวยเหลือที่
จังหวัดกระบี่ไดรับนั้นเปนความชวยเหลือในระยะสั้นที่เนนการฟนฟูสถานที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ
แตหากจะใหจังหวัดกระบี่ฟนฟูไดอยางสมบูรณและยั่งยืนนั้น คณะวิจัยมีความเห็นวาจําเปนที่
จะตองมีการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะยาว
จากการศึกษาคนควาขอมูลของคณะวิจัยพบวา การทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เอื้อตอการทองเที่ยวเปนอยางสูง
อาทิ หาดทรายที่ขาวสะอาด แนวปะการังที่งดงาม มีปาชายเลนจํานวนมากที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ และมีวัฒนธรรมดั้งเดิม การขยายตัวอยางรวดเร็วของการทองเที่ยวสงผลใหเกิดการ
พัฒนาในหลายดานเพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่มีมากขึ้น เชน
การสรางถนน การสรางโรงแรมที่พัก ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปน
ตอการทองเที่ยว การทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไดสรางรายไดจํานวนมากใหกับจังหวัดกระบี่
ขณะเดียวกันการทองเที่ยวก็ไดสรางความเสื่อมโทรมใหกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การ
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พัฒนาที่ไมเทาเทียมกันระหวางพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว และพื้นที่อยูอาศัย การกระจาย
รายไดที่ไมเทาเทียมกัน และผลกระทบจากการทองเที่ยวตอวัฒนธรรมของชุมชน
สภาพการณดังกลาวขางตน คณะวิจัยจึงไดเสนอแผนการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ
ยาว1 ที่ใหความสําคัญกับการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปอยางเหมาะสม คือ
การอนุรักษธรรมชาติ และการสนับสนุนใหคนในทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว รวมทั้งกระจายรายไดที่เหมาะสมตอทั้งผูประกอบการในภาคธุรกิจการทองเที่ยวและ
แรงงานในชุมชน การเสนอแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่ของคณะผูวิจัย มี
กรอบคิดเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แนวโนมตลาดการทองเที่ยว การบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ในระดั บ ต า งๆ การกระจายรายได จ ากการท อ งเที่ ย ว สถานการณ ด า น
สิ่งแวดลอม และผลจากการพัฒนาเชิงพื้นที่
คณะผูวิจัยไดกําหนดประเด็นการวิจัยออกเปน 4 ประเด็นสําคัญ นั่นคือ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การพัฒนาของชุมชน และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
คณะผูวิจัยศึกษาขอมูลจากการสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของและผูที่ไดรับผล
จากการพัฒนาการทองเที่ยว เชน ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว เจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คนในชุมชน และนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากเอกสารและ
แผนการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหสภาวการณ2 ของจังหวัดกระบี่
โดยแบงเปนปจจัยภายในเพื่อคนหาจุดแข็งและจุดออนในการพัฒนา และปจจัยภายนอกเพื่อหา
โอกาสในการพั ฒ นาและหาแนวทางปอ งกั น การคุ ก คามที่ ม าจากการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
รวมทั้งยังคํานึงถึงสภาวการณการทองเที่ยวของโลกดวย
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ดูรายละเอียดใน การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ . จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลี่ย และมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย. 2549. หนา 2
2
เรื่องเดียวกัน, หนา 46- 60
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ทบทวน แกไข ปรับปรุง (revised)

แผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ วจังหวัดกระบี่
การลงความเห็นรวมกัน
ในการจัดทําแผน

ผูมีสวนรวมใหความเห็นชอบในการวาง ยุทธศาสตร
กระบวนการวางแผน เพื่อความเปนไปไดในการพัฒนา

กระบวนการเขียนวิสัยทัศน

วิ สั ย ทั ศ น ใ นอนาคต เกิ ด จากข อ ตกลงตามความ
ตองการของผูมีสวนรวม

การวิเคราะหสภาวะการณพ้นื ที่
(จุดแข็ง จุดออน
โอกาส ภาวะคุกคาม)

การพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพือ่
การทองเที่ยวของจังหวัดกระบี่

การทดสอบประสิทธิภาพของ
ยุทธศาสตร ในสถานการณตางๆ
และผลกระทบจากภายนอก
การทบทวนและนําเสนอ
ยุทธศาสตรที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการทองเที่ยวของจังหวัด

ทบทวนและศึกษาขอบเขตของการพัฒนา
โดยการวิเคราะหสภาวะการณพื้นที่จังหวัดกระบี่ (SWOT
Analysis) โดย จุดแข็งและจุดออน แสดงปจจัยภายใน
พื้นที่ โอกาสและภาวะคุกคาม แสดงปจจัยจากภายนอก
อนาคตในการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวจาก
การวิเคราะหศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่
การทดสอบสมรรถภาพของยุ ท ธศาสตร การ
ประเมินผลและทดสอบยุทธศาสตร ในสถานการณตางๆ
และผลกระทบจากภายนอกที่มีตอการทองเที่ยว
ทบทวนผลที่ เ กิ ด จากการวางแผนยุ ท ธศาสตร
ตัดสินใจเลือกแผนที่เหมาะสมที่สุด สําหรับการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดกระบี่

ภาพที่ 1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่

ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลของคณะผูวิจัย ไดเสนอแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว
จังหวัดกระบี่ 3 แผน คือ 1)กระบี่สถานที่พักตากอากาศทางทะเลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 2)กระบี่
ศู น ย ก ารท อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย 3)กระบี่ ศู น ย ก ลางการท อ งเที่ ย วเชิ ง ทางเลื อ ก เพื่ อ ให
ประชาชนในจังหวัดกระบี่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแผนยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่
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ภาพที่ 1.2 กลยุทธการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แบบที่ 3

เมื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตรทั้ง 3 แผน ในปตอมาคณะวิจัยไดเลือกแผนยุทธศาสตร
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงทางเลือก (แผนยุทธศาสตรที่3) เปนแนวทางในการวางแผนแมบทเพื่อ
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ
1.2 การวิจยั ในปที่ 2 (พ.ศ. 2549) : แผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่
การดําเนินงานวิจัยใน พ.ศ.2549 มีความที่ตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรในการวิจัยป
ที่หนึ่ง ซึ่งที่ประชุมสัมมนาผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ ไดลงมติเลือก
แผนยุท ธศาสตรกระบี่ ศูนยกลางการทองเที่ย วเชิงทางเลือกเปนแนวทางในการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดกระบี่ โดยเลือกเกาะลันตาใหญ ในอําเภอเกาะลันตาซึ่งเปนพื้นที่
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ในความรับผิดชอบขององคกรบริหารสวนตําบลศาลาดาน องคกรบริการสวนตําบลเกาะลันตา
ใหญ และเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ
เกาะลั น ตาใหญ เ ป น พื้ น ที่ ที่ จั ง หวั ด กระบี่ กํ า หนดให เ ป น สถานที่ ท อ งเที่ ย วแห ง ใหม
ทดแทนเกาะพีพีที่ไดรับความเสียหายรุนแรงจากเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ.2547 ขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากการเปนพื้นที่ เกษตร ปา ไม และ
กิจกรรมการทองเที่ยวขนาดเล็กมาเปนพื้นที่ที่รองรับธุรกิจการทองเที่ยวขนาดใหญที่ เนน
ความสวยงามของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและความสะดวกสบายของนักทองเที่ยว การ
เปลี่ย นแปลงในเรื่ องของปริมาณนักทองเที่ยวและจํานวนสถานประกอบการที่เกี่ยวกั บการ
ทองเที่ยวนั้น สงผลกระทบตอชายหาดและคุณภาพของน้ําทะเลมากกวาการทองเที่ยวแบบเดิม
ที่เปนขนาดเล็ก จํานวนนักทองเที่ยวที่มากขึ้น ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ไหลลงทะเลมากขึ้น การ
ขยายตั ว ของการท อ งเที่ ย วขนาดใหญ ที่ เ น น ความสวยงามของหาดทรายและน้ํ า ทะเล ยั ง
กอ ให เกิด การปด กั้ นทางเข า ชายหาดของสถานประกอบการต า งๆ สง ผลใหค นในพื้นที่ ไ ม
สามารถเขา ถึงชายหาดเพื่ อทําการประมงหรื อใชเปนสถานที่พักผอนได เชน หมูเ กาะใน
อุทยานแหงชาตินพรัตนธารา และหมูเกาะในบริเวณตะวันออกเฉียงใตของเกาะลันตา
ดวยเหตุนี้ เกาะลันตาใหญจึงเปนพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมี
การวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หากขาดการควบคุมทิศทางการพัฒนา
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและความเปนอยูข องคนในชุมชน
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน คณะผูวิจัยมีความมุงหวังที่จะทําใหการวางแผนแมบทการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของเกาะลันตานี้ จะสามารถเปนตนแบบใหกับพื้นที่อื่นๆในแง
ของความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวและความรวมมือในการพัฒนาจากภาคสวนตางๆใน
พื้นที่

6

ภาพที่ 1.3 ตําแหนงที่ตั้งเกาะลันตา

แผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตาใหญมีพื้นฐานจาก
แนวคิดเรื่อง 1)การพัฒนาอยางยั่งยืน 2)หลักการของศาสนาอิสลาม และ 3)หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง3 คณะผูวิจัยไดแบงกลุมการศึกษาเปน 3 กลุมคือ กลุมสิ่งแวดลอม กลุม
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม และกลุมโครงสรางพื้นฐาน โดยมีวิธีการศึกษา
จากเอกสาร ขอมูลจากแหลงตางๆ แผนที่และภาพถายทางอากาศ รวมทั้งการสัมภาษณผูมี
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สวนเกี่ยวของกับการพัฒนาในเกาะลันตาใหญ จากการศึกษาพบวา มีจํานวนนักทองเที่ยว
และจํานวนหองพักบนเกาะลันตาใหญเพิ่มในอัตราที่สูง เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว มีผลกระทบตอชุมชนและธรรมชาติ4 และกอใหเกิดปญหาตางๆ ไดแก ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหาการคมนาคมขนสง ปญหาอาคารและสิ่งปลูกสราง ปญหาการกระจาย
รายไดจากการทองเที่ยว และผลกระทบที่มีตอชุมชนในเกาะลันตาใหญ
• ปญหาสิ่งแวดลอม ไดแก ปญหาแหลงน้ํา การทองเที่ยวทําใหเกิดปริมาณน้ํา
เสีย เพิ่ มขึ้ นและส ง ผลกระทบตอ พื้น ที่ลุม น้ํา การจั ด การพื้ นที่ ลุม น้ํา มีค วามจํ า เป น เร ง ดว น
เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอเกาะลันตาใหญ และสัมพันธกับปญหาขยะ การตัดไมทําลาย
ปา และการกอสรางกีดขวางทางน้ํา ซึ่งมีสาเหตุจากการไมมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนที่จะปลอย
ทิ้ ง นอกจากนี้ เ กาะลั น ตาใหญ ยั ง มี ป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า ดื่ ม คนบนเกาะต อ งเสี ย เงิ น ซื้ อ น้ํ า ดื่ ม
เนื่องจากผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอพื้นที่ลุมน้ํา ทําใหคุณภาพน้ําตามธรรมชาติที่มีอยู
บนเกาะไมมีความสะอาดพอ รวมทั้งยังมีปญหาในเรื่องน้ําทั้งขาดแคลนน้ําใชอยางมากในฤดู
แลง และปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในฤดูฝน ปญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มสูงมากในฤดูการทองเที่ยว
จนไมสามารถที่จัดเก็บและกําจัดไดหมด และไมมีการแยกขยะ รวมทั้งการกําจัดขยะที่ไมมี
ประสิทธิภาพ ซี่งสงผลกระทบตอพื้นที่ลุมน้ํา ปญหาการตัดไมทําลายปา เพื่อสรางที่พักรองรับ
นักทองเที่ยว และเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งการตัดไมโกงกางในปาชายเลน ที่สงผลเสียตอ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและระบบนิเวศของเกาะลันตา เชน คุณภาพของน้ําทะเลและ
ทรัพยากรทางน้ําที่มีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว เปนตน
• ปญหาการคมนาคมขนสง แบงเปน 2 ประเภท คือ การเขาถึงเกาะลันตาใหญ
และการคมนาคมภายในเกาะลันตาใหญ การเขาถึงเกาะเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมาก
จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องการสรางสะพาน ซึ่งแต
ละฝายมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในเรื่องของการวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียที่จะมาพรอมกับ
การสรางสะพาน ซึ่งในรายงานวิจัยปที่สองนี้ไดเสนอการวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดจากการ
สรางสะพาน กลาวคือ การมีสะพานจะทําใหผูคนและการพัฒนาการทองเที่ยวในดานตางๆ
เขาถึงเกาะลันตาใหญไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น จนไมสามารถที่จะควบคุมทิศทางการทองเที่ยวและ
การพัฒนาดานตางๆที่จะเกิดขึ้นได สวนการคมนาคมภายในเกาะลันตาใหญมีปญหาเรื่อง
ความปลอดภัย เนื่องจากองคประกอบที่มีอยูมีสภาพที่ไมเหมาะสม เชน ความเสียหายของ
3

ดูรายละเอียดไดใน รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลัน
ตาใหญ จังหวัดกระบี่ จัดทําโดย สถาบันพัฒนาภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลี่ย คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550
,หนา 16-18
4
เรื่องเดียวกัน, หนา 55-87
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ถนน และขาดองคประกอบที่ควรมี เชน ปายบอกทาง ไฟสองสวางไมเพียงพอ และไมมีทาง
เทาทําใหผูที่เดินเทาตองใชเสนทางรวมกับรถยนต ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทั้งฝง
ตะวันตกพื้นที่ซึ่งสวนใหญเปนสถานที่ประกอบธุรกิจการทองเที่ยว และที่ทางตะวันออกซึ่งเปน
ที่อยูอาศัยของชุมชน
• ปญหาอาคารและสิ่งปลูกสราง การที่สิ่งปลูกสรางมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก และ
อาคารจํานวนมากกอสรางโดยไมสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของเกาะ และไมไดคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดกับธรรมชาติ เชน การใชวัสดุปูพื้นที่ทําใหน้ําไมสามารถซึมลงไปในดินได การ
กอสรางที่กีดขวางเสนทางน้ํา และบดบังทัศนียภาพ และการสรางอาคารที่ไมเปนไปตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
• ปญหาการกระจายรายไดจากการทองเที่ยว แมวาการพัฒนาการทองเที่ยวได
กอใหเกิดการจางงานและโอกาสลงทุนในภาคธุรกิจการทองเที่ยวใหแกชุมชน แตขณะเดียวกัน
การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นที่มีการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญ
เปนนักลงทุนจากภายนอกเกาะลันตาใหญ ทําใหรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวสวนใหญจึง
ไมไดตกอยูกับคนในทองถิ่น
• ผลกระทบที่มีตอชุมชนบนเกาะลันตาใหญ การทองเที่ยวที่ขยายตัวในอัตราที่
สูงและรวดเร็วขึ้น สงผลกระทบตอประชากรสวนใหญบนเกาะที่สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
กลาวคือ การทํางานในภาคการทองเที่ยวสงผลใหประชาชนไมสามารถปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนาอยางเครงครัด เชน ไมสามารถทําละหมาดไดครบตามที่ศาสนากําหนดไว รวมทั้งทํา
ใหตองละเมิดขอหามบางประการ เชน การเปนพนักงานเสิรฟอาหารรวมที่เครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล เปนตน
จากสภาพปญหาที่พบคณะวิจัยจึงเสนอแผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตาใหญที่อยูบนพื้นฐานการรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เชน กลุมขาราชการ กลุมชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน5 การพัฒนาการทองเที่ยวที่พึงประสงค
กลาวคือ ใหความสําคัญกับการคํานึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการอนุรักษและฟนฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละระบบนิ เ วศ การสนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อ
ประโยชนตอคนในชุมชนและนักทองเที่ยว และการสงเสริมการรวมกลุมทางสังคมเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในทองถิ่น

5

เรื่องเดียวกัน หนา 153-158
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1.3 การวิจัยในปที่ 3 (พ.ศ. 2550): แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
การวิจัยดังกลาวเกิดขึ้นจากการวิเคราะหของคณะผูวิจัยวา แผนยุทธศาสตรและแผน
แมบทเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวที่กําหนดยังไมเพียงพอตอการทําใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนบนเกาะลันตาใหญได เนื่องจากปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยวที่
คนพบในการวิจัยทั้งสองครั้งที่ผานมานั้นยังไมไดลดลง และยังมีแนวโนมที่ปญหาเดิมนั้นจะ
รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งแผนยุทธศาสตรและแผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ที่ผานมายังไมไดครอบคลุมไปถึงเกาะลันตานอย ซึ่งเปนพื้นที่ที่สําคัญในการเชื่อมระหวาง
นักทองเที่ยวกับเกาะลันตาใหญ ดวยเหตุนี้ทางคณะผูวิจัยมีความเห็นวายังมีความจําเปนที่
จะตองดําเนินการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งตองเสนอแนะทางเลือกหรือแนวทางการ
พัฒนาแบบอื่นๆที่สอดคลองตอสภาวการณและปญหาในปจจุบัน การกําหนดกลุมศึกษาเปน
แนวทางสําคัญรวมกับการกําหนดกลุม “โหมว” ซึ่งไดจากการนําขอมูลชุมชนและพื้นที่ลุมน้ํา
เปนหลัก ในปนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดกลุมการศึกษาออกเปน 3 กลุม คือ
1)กลุมชุมชนและการทองเที่ยว ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว
2)กลุมสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม การควบคุมและปองกัน
การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะสงผลตอสิ่งแวดลอม
3)กลุมคมนาคมขนสง ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และ
นักทองเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงเสนทางการเขาถึงเกาะลันตาใหญและเกาะลันตานอยใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอสภาพแวดลอม คณะผูวิจัยดําเนินงานโดยอาศัยกรอบคิดใน
การวิจัย คือ การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (empowerment) เปนประเด็นที่คณะวิจัยเห็น
ถึงความสําคัญรวมกันวาจะกอใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได เนื่องจากชุมชนเปนผู
ที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการพัฒนาดานตางๆ ที่รองรับการทองเที่ยว และ
พบวา คนในชุมชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาได
เต็ ม ที่ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาที่ เ ข า มาในเกาะลั น ตาใหญ นั้ น เกื อ บทั้ ง หมดเป น นโยบายหรื อ
แผนงานจากสวนกลางหรือจากจังหวัด อีกทั้งในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
และงบประมาณในการดูแลจัดการในพื้นที่ แตอํานาจหนาที่ตามขอบเขตกฎหมายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีนั้นสวนใหญเปนเรื่องของการจัดการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ขณะที่
การพั ฒ นาการท องเที่ ย วในเกาะลัน ตาที่มีอยูนั้น เป นนโยบายระดับจังหวัด ที่ เกินขอบเขต
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อํานาจหนาที่ งบประมาณและกําลังความสามารถที่เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เกาะลันตาใหญและลันตานอยจะดูแลรับผิดชอบได
ด ว ยเหตุ นี้ ค นในชุ ม ชนซึ่ ง เป น คนส ว นใหญ แ ละเป น เจ า ของเกาะลั น ตาที่ แ ท จ ริ ง จึ ง
จําเปนตองรวมตัวกัน โดยการสรางความรูสึกรักและภูมิใจรวมกันในเรื่องของคุณคา6 ในวิถี
ชีวิต หลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน การจัดใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูล ประสบการณของการพัฒนาการทองเที่ยวและผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว
ซึ่งกันและกันระหวางชุมชน เพื่อทําใหทุกชุมชนบนเกาะลันตาใหญและเกาะลันตานอยเขาใจ
ตรงกันถึงสภาพปญหาที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งไดรูถึงจุดแข็งและขอจํากัดของ
แตละชุมชน นําไปสูความรวมมือระหวางกันในการวางแผนชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวควบคูไปกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นการวางแผนชุมชนจึงเปนวิธีการในการ
มีสวนรวมของประชาชน เพื่อกําหนดนโยบายและวิสัยทัศนของประชาชนที่มีตอชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอแนะและลําดับความสําคัญของ
ปญหาและแนวทางแกปญหา การวางแผนชุมชนมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนเขาใจในประเด็น
ปญหาตางๆและมีวิสัยทัศนที่ตรงกันในการดําเนินงาน7
การมีสวนรวมของประชาชน (public participation) ในความเขาใจของคนโดยทั่วไป
หมายถึง การเป ด โอกาสให ประชาชนได เข า รว มในที่ป ระชุม หรือ การสัม มนาที่ รั บฟ ง ความ
คิดเห็นจากประชาชน หรือให ประชาชนมีสวนรวมในการตอบแบบสอบถาม หรือ การจัด
ประชาพิจารณเพื่อใหขอมูลตอประชาชน และใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น การมีสวน
ร ว มดั ง กล า วเป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย มากกว า จะมุ ง เน น ที่
สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริง
การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริง หมายถึง การที่ประชาชนมีบทบาทอยางแทจริง
ในชุมชน การใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเพียงอยางเดียว โดยที่มิไดนําไปใชในการวาง
แผนการพั ฒ นาจึ ง มิ ไ ด ส ะท อ นให เ ห็ น ว า ประชาชนมี บ ทบาทหรื อ มี ส ว นร ว มอย า งแท จ ริ ง
นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนจะตองทําใหประชาชนสามารถรับผิดชอบและจัดการกับ
วิถีชีวิตของตนเองได โดยไมขัดตอความเชื่อหรือหลักการทางศาสนา นโยบายหรือแผนการ
พัฒนาการทองเที่ยวควรใหความสําคัญกับหลักศาสนาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อทําให
ประชาชนสามารถที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับรัฐไดอยางแทจริง8
6

เมืองทอง เขมมณี.รศ.นพ. การใหอํานาจ Empowerment ในhttp://advisor.anamai.moph.go.th
ถวิลวดี บุรีกุล. 2548.การมีสวนรวม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ.สถาบันพระปกเกลา.หนา 23
8
กรอบคิดนี้ไดมาจาก Sherry R. Arnstein. A Ladder of Citizen Participation. AIP Journal 1969. pp.216-224 และบทความ “
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนแบบแทและเทียม” ของเพี้ยน นักเรียนนอก ใน เนชั่นสุดสัปดาห ปที่ 15 ฉบับที่ 784 วัน
ศุกรที่ 8 มิถุนายน 2550. หนา 24.
7
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จากการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่เกาะลันตาชวงปลายเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2550
พบวา สภาพปญหาบนเกาะลันตาใหญเปนประเด็นที่พบมาตั้งแตพ.ศ.2548 และพ.ศ.2549 ซึ่ง
ไดแก ปญหาการจัดการขยะ การตัดไมทําลายปา การขาดระบบจัดการน้ําเสีย ความไม
ปลอดภัยในการเดินทาง การกอสรางอาคารที่ไมสอดคลองกับธรรมชาติ การขุด และขนยาย
หนาดิน การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม ผลกระทบจากการทองเที่ยวตอวัฒนธรรมของ
ชุมชน ปญหาเหลานี้ยังไมไดรับการแกไข และยังเกิดปญหาเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของ
การทองเที่ยว ปญหาที่สําคัญที่เกิดในเกาะลันตาใหญ อาทิ ผลกระทบจากการทิ้งขยะยังสงผล
ถึ ง เกาะลั น ตาน อ ยอี ก ด ว ย ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย การวางแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตาในพ.ศ.2550 จึงตองรวมทั้งเกาะลันตาใหญและเกาะลันตา
นอยเปนพื้นที่เดีย วกัน เนื่ องจากพื้นที่ทั้งสองนี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกันและตา งไดรับ
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกัน
นอกจากนี้ คณะวิจัยยังคนพบปญหาอื่นที่สําคัญคือ การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การกอสรางอาคาร การรักษาสิ่งแวดลอม การใชที่ดินในพื้นที่เกาะลันตานอยและเกาะลันตา
ใหญยังไมมีประสิทธิภาพ ชุมชนไมไดมีสวนรวมในการวางแผน ที่สําคัญผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การพัฒนาการทองเที่ยวยังไมเห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติซึ่งเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการ
ดํารงอยูของคนลันตา กลาวคือ ยังไมมีความเขาใจวาพื้นที่ลุมน้ําสําคัญอยางไรตอทุกชีวิตบน
เกาะ และมองไมเห็นวาปญหาขยะนั้นไมใชเพียงแคเรื่องภาพที่ไมนาดู หรือเรื่องกลิ่น แต
ปญหาที่แทจ ริงคือการเสื่อมของคุ ณภาพน้ําและคุณภาพดินบนเกาะที่จะมีผลตอเนื่องไปถึง
สุขภาพของคนบนเกาะดวย และปญหาการเขาถึงเกาะลันตา
จากสภาพปญหาเดิมที่มีความรุนแรงขึ้นและสภาพปญหาที่พบในปจจุบันทําใหคณะวิจัย
มีความเห็นวามีสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่อยูเบื้องหลังสภาพปญหาทั้งหมด กลาวคือ การที่
คนในชุมชนไมสามารถที่จะควบคุมทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ เนื่องมาจากชุมชน
ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนการทองเที่ยว รวมทั้งการที่ทุกฝายที่ไดรับผลจากการ
ท อ งเที่ ย วยั ง ไม เ ห็ น หรื อ ไม เ ข า ใจป ญ หาร ว มกั น จึ ง ไม ส ามารถที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของการวิจัยปที่หนึ่งและปที่สอง
ได ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวา การวางแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในเกาะลันตาในพ.ศ.2550 จะมุงเนนใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน ดวยการใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูประกอบการ และใหชุมชนสามารถที่จะควบคุมและกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่มีเปาหมายหลัก คือ การสรางความสมดุลระหวางการรักษาทัศนียภาพที่สวยงาม
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ความสมบูรณของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ผลประโยชนที่ไดจากการทองเที่ยว และ
วิถีชีวิตตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนบนเกาะลันตา
คณะวิจัย รวมกันศึกษาขอมูล ประเด็นปญหาจากการวิจัยครั้ง
ที่ผานมาและวางแผนการศึกษา

15 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2550
แนวคิดที่ใชในการศึกษา
• การสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
• การมีสวนรวมอยางแทจริง

ประเด็นสําคัญในการศึกษา
• ชุมชนและการทองเที่ยว
• สิ่งแวดลอมและการใชที่ดิน
• การคมนาคมขนสง

กระบวนการศึกษา
• การฟงบรรยาย
• ลงพื้นที่เก็บขอมูล
• สัมภาษณ
• ศึกษาจากเอกสารและ
แผนงานที่เกี่ยวของ
• การประชุมปฏิบัติการ

ขอคนพบ

การวิเคราะห
5 มิ.ย. – 15 ต.ค. 2550
วิสัยทัศน/เปาหมาย

20 – 25 ต.ค. 2550

เสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน
เกาะลันตาใหญ-ลันตานอยจังหวัดกระบี่ แกชุมชนเกาะลันตา

ปรับปรุงแกไข
พ.ย. 2550 – ก.พ. 2551
จัดทําเปนรูปเลมและตีพิมพ
ภาพที่ 1.4 แผนภาพกระบวนการศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา
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1.4 กระบวนการศึกษา
การศึกษาเริ่มตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551
มีขั้นตอนการทํางานตางๆดังนี้
1.4.1 การกําหนดวัตถุประสงครวมกัน
คณะผูวิจัยรวมกันกําหนดวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย และวิธีการเก็บขอมูล
เพื่อเตรียมการออกสํารวจภาคสนาม โดยมีการแบงกลุมการศึกษาออกเปน 3 กลุม ไดแก
• กลุมการใชที่ดินและสิ่งแวดลอม
• กลุมชุมชนและการทองเที่ยว
• กลุมการคมนาคมขนสง
นอกเหนือจากการออกสํารวจภาคสนามรวมกันเปนกลุม ทางคณะผูวิจัยไดรับ
ความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการบรรยายพิเศษ ไดแก
1) การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนทองถิ่น”
กรณีศึกษา หมูบานคีรีวงศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ จากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) การบรรยาย เรื่อง “ชาวเลและชาวมุสลิมในเกาะลันตา” โดย ดร.นฤมล
อรุโณทัย จากสถาบันวิจัยทางสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3) การบรรยาย เรื่อง “การจัดการขยะบรรจุในประเทศไทย” โดย นาวาเอก
มนตรี ชูนามชัย จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
4) การบรรยาย เรื่อง “Indeginous Livelihood Restoration and
Sustainable Ecology for Lanta Island” โดย คุณ ธีรวัฒน ตัน ที่ปรึกษาการบริหาร
โครงการ United Nations Development Programme (UNDP)
5) การบรรยาย เรื่อง “Solid Waste Management” โดย Mr. Werner
Kossmann ที่ปรึกษาโครงการ Solid Waste Management จังหวัดพิษณุโลก จาก สํานักงานให
ความรวมมือทางวิชาการของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (German Technical Cooperation:
GTZ)
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1.4.2 ออกสํารวจภาคสนาม
ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ถึง 4 มิถุนายน พ.ศ.2550 คณะผูวิจัย
ออกสํารวจภาคสนาม สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตการณ บันทึกภาพถาย
และสั ม ภาษณ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว อาทิ เ ช น ชาวบ า นในชุ ม ชน
ผูประกอบการทองเที่ยว ขาราชการในทองที่ นักทองเที่ยว
• ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2550 คณะผูวิจัยจัดการประชุมประชาชนแทน
ตัวแทนจาก United Nations Development Programme (UNDP) เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ความตองการและในแนวทางการพัฒนา ที่มีตอการทองเที่ยวในเกาะลันตา
• ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2550 คณะผูวิจัยนําเสนอความเปนมาของ
โครงการในปที่ผานมา จุดประสงครวมทั้งความคืบหนาของการศึกษาวิจัย ตอผูวาราชการ
จังหวัดกระบี่ และหนวยราชการ
1.4.3 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ตอมาคณะผูวิจัยจัดใหมีการทํางานกลุม สรุปขอมูลที่มีเปาหมายการทํางานของ
แตละกลุมและรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล
ระหวางกลุม และมีการจัดการนําเสนอผลงานการศึกษาขั้นตน ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.
2550 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.4.4 การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน
หลังจากการทํางานรวมกันในเบื้องตน นิสิตทั้ง 2 สถาบันไดดําเนินการราง
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา ขึ้นทั้งในภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตอมาในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 คณะผูวิจัยไดเดินทางไปยังเกาะลัน
ตาเพื่อนําเสนอผลการศึกษาวิจัยและรับฟงความเห็นของหนวยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแกไขและปรับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
ใหเหมาะสมและเปนไปตามความตองการของคนในทองถิ่น และในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2550 ไดมีการนําเสนอผลงานการศึกษาและการวางแผน ตอผูบริหารหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
1.5 การสํารวจแผนและนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวในเกาะลันตา
จากการที่คณะผูวิจัยได ทบทวนและสรุปสาระสําคัญของแผนนี้ ในระดับตางๆ พบวา
แผนตางๆ ที่ไดมีการจัดทํามุงเนนไปที่การสนับสนุนและการพัฒนาการทองเที่ยวของทรัพยากร
ที่มีอยูในเกาะลันตาเปนหลัก โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มรายไดใหกับภาครัฐและประชาชนใน
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พื้นที่ เนื่องจากการทองเที่ยวเปนปจจัยหลักในการเพิ่มรายไดใหกับประเทศและเปนสาขาหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แผนตางๆที่กลา วมานี้ ไมไดใ หความสํา คัญตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่เนนใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม การตระหนักถึงความสําคัญของ
พื้นที่ชุมน้ําที่เปนแหลงกําเนิดความอุดมสมบูรณของเกาะ รวมทั้งความรวมมือของกลุมอํานาจ
ไดแก องคกรการปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวย 4 องคกร คือ เทศบาลตําบลเกาะลัน
ตาใหญ องคกรบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ องคกรบริหารสวนตําบลเกาะลันตานอย
และองค ก รบริ ห ารส ว นตํ า บลศาลาด า น ซึ่ ง ผู วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว า ประเด็ น ต า งๆ ข า งต น มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการวางแผนในครั้งนี้ จึงไดประมวลใจความสําคัญของแผนตางๆ ดังนี้
1.5.1 แผนและนโยบายระดับชาติ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเพื่อเปนรายไดหลักของประเทศ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จัดทํา
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนําเสนอแผนยุทธศาสตร
เพื่อรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ในระยะ 5 ป โดยอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติและกรอบแนว
ทางการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทิศทางดังกลาว และยึดหลักการพัฒนาที่มี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.2445-2449) และยึด
หลักการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวนของสังคม ในการรวมคิด รวมวางแผนและ
รวมพัฒนาตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง เปนผูขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
และรวมติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยเนนไปที่การพัฒนาประเทศสูสังคมที่มีสุขอยางยั่งยืน”
(Green and Happiness Society) มียุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงรายไดหลักที่สําคัญของประเทศ โดย
เนนการทองเที่ยวของไทยใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติของภูมิภาค บนพื้นฐาน
ความเป นเอกลั ก ษณ แ ละความหลากหลายของทรั พ ยากรธรรมชาติ วัฒ นธรรม ยกระดั บ
มาตรฐานการทองเที่ยวสูระดับสากล ขยายตลาดการทองเที่ยวพรอมทั้งสงเสริมองคกร ระบบ
การบริหารจัดการ สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน โครงขายคมนาคม รวมถึงบุคลากรใหมี
คุณภาพและความสามารถในการรองรับการเติบโตและมีศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจการ
ทองเที่ยวในอนาคต
• นโยบายการทองเที่ยวที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีการกําหนด
นโยบายการทองเที่ยวในชวง 10 ป ระหวาง พ.ศ. 2544-2553 ใหความสําคัญตอการทองเทีย่ ว
ในฐานะที่เปนแหลงสรางงานและสรางรายไดแกประชาชน รวมทั้งเปนตัวการสําคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ แผนตางๆ สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญ
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ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก การเพิ่มตลาดใหมและ
ตลาดเฉพาะกลุม เพื่อเรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางประเทศที่มีคุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยว
ในประเทศ กระตุนใหนักทองเที่ยวชาวไทยทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนด
จุดขายของประเทศไทย (Positioning Thailand) ใหมีความชัดเจน มุงพัฒนาองคกร ระบบ
บริหารจัดการ และเสริมสรางบุคลากรใหมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติ กาวสูการ
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
1.5.2 แผนระดับกลุมจังหวัด : การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนฐานเศรษฐกิจ
ใหมของประเทศ
• โครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต เปนแผนพัฒนาที่จัดทําโดยคณะกรรมการ
พั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลภาคใต ซึ่ ง
ประกอบไปดวยจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใหเปนพื้นที่ที่เปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ กําหนดใหมีการสราง
สะพานเศรษฐกิ จ เพื่ อ เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ร ะหว า งอ า วไทยและพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลอั น ดามั น เพื่ อ
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ กําหนดใหสรางนิคมอุตสาหกรรม การขนสงทางทะเล ทาเรือน้ํา
ลึก และเปนแรงดึงดูดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยการ
สรางโครงสรางพื้นฐาน ในจังหวัดกระบี่ เพื่อใหเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของภาคใต
• แผนพัฒนากลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว โดยความรวมมือของผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ดังกลาว เปนแผนพัฒนา 4 ป ใน
กลุม 3 จังหวัดไดแก จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ในชวง พ.ศ. 2548-2551 ซึ่ง
เปนกลุมจังหวัดที่มีความสําคัญในการสรางรายไดทางการทองเที่ยวใหกับประเทศอยางมาก
เปนกลุมจังหวัดที่เรียกไดวาเปน Andaman Paradise ทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี
วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น รวมทั้งความเอื้ออาทรของคนในพื้นที่ที่มีตอนักทองเที่ยว โดย
มุงเนนใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวระดับโลก มุงเนนไปที่กลุมของนักทองเที่ยวที่มีรายไดสูง
ใหความเชื่อมั่นทางดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวหลังจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ
และเปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสูนานาชาติ โดยการพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน การ
ขนสงในพื้นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่รอบนอก
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1.5.3 แผนระดับจังหวัด : กระบี่ในฐานะศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลและ
แหลงทองเที่ยวสําคัญ
• แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกระบี่ 4 ป ชวง พ.ศ.2548-2551 จัดทํา
โดยสํา นักงานจัง หวัดกระบี่ กําหนดใหจัง หวัดกระบี่เปนศูนยกลางการท องเที่ยวทางทะเล
เนื่องจากมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่พรอมตอการ
พัฒนา ทั้งความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิประเทศ โดยเนนไปที่
การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ แ ละสุข ภาพ แหล ง เกษตรอุ ต สาหกรรมที่ ยั่ง ยืน บนพื้ น ฐานของ
คุณภาพชีวิตและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.5.4 แผนระดับทองถิ่น : สงเสริมการทองเที่ยวควบคูไปกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
• แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอเกาะลันตา เปนแนวทางการพัฒนา
เพื่อพัฒนาเกาะลันตา ในชวง 3 ป (พ.ศ. 2550-2552) ซึ่งจัดทําโดยตัวแทนภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมผูประกอบการธุรกิจ กลุมพลังมวลชน กลุมอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกาะลันตา ตองการใหลันตาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพแหงอันดา
มัน มีความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น เปนประตูสูธรรมชาติ โดยสราง
เอกลักษณ(Unique) ของสถานที่ทองเที่ยวใหแตกตาง และยั่งยืน
• แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รบริ ห ารส ว นตํ า บลเกาะลั น ตาใหญ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญในชวง 3 ป (พ.ศ. 2550-2552 ) ซึ่งจัดทํา
โดย คณะกรรมการพัฒนาองคกรบริหารสวนตําบล ประชาคมตําบลและสวนราชการที่เกี่ยวของ
มุ ง เนน ให เ กาะลั น ตาใหญ เป นศู นย ก ลางเครื อข า ยทอ งเที่ ย วทางทะเล เนน การท อ งเที่ ย วที่
อนุรักษประเพณีทองถิ่นเมืองเกา เผยแพรการทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก รวมทั้งเอาใจใสงานบริการ
ประชาชน พัฒนาการเกษตรหลายดาน โครงสรางพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่และเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเพื่อใหธุรกิจคาขายการทองเที่ยวรวมทั้งการรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ โดยเฉพาะการกําจัดขยะ ทั้งในชุมชนแหลงทองเที่ยว ชายหาด
และน้ําเสียจากชุมชนสิ่งแวดลอมภายในเกาะ และการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจาก
การทองเที่ยว
• แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเกาะลั น ตาน อ ย
ในชวง 3 ป (พ.ศ. 2550-2552 ) ซึ่งจัดทําโดย คณะกรรมการพัฒนาองคกรบริหารสวนตําบล
ประชาคมตําบลและสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยตองการพัฒนาดานบุคลากรขององคกรและ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนภาคประชาชน เพื่อใหมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
ให ป ระชาชนและเยาวชนมี แ หล ง ความรู ที่ ห ลากหลายและมี โ อกาสได รั บ การพั ฒ นาทาง
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การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีคุณภาพชีวิตที่เขมแข็งยั่งยืน มีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน มีการสงเสริมอาชีพและสรางรายได สงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององคก ารบริห ารส ว นตํ า บลศาลาดา น เป น
แผนพัฒนาในชวง 3 ป (พ.ศ.2550-2552) จัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล ประชาคมตําบลและสวนราชการที่เกี่ยวของมุงเนนที่จะพัฒนาตําบลศาลาดานให
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่รักษาสภาพแวดลอม และคงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งตองการ
พัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตและสังคม มีระบบการบริหาร
จัดการที่โปรงใส รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ใหประชาชนมีแหลง
เรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได
• โครงการวางแผนและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะลันตาใหญ โดย
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ซึ่งวาจางบริษัทที่ปรึกษา ซี เอ็ม ซี ยูนิเวอรแซล
จํากัด เนนการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ดั้งเดิม ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล เปนที่รูจักในระดับโลก ศูนยกลางระบบคมนาคม
ทางน้ําของกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน โดยมีกิจกรรมทางพาณิชยกรรมที่รองรับธุรกิจการ
ทองเที่ยว รวมถึงการเปนยานที่พักอาศัยที่อยูควบคูไปกับชุมชนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในลักษณะที่สอดคลองและไมทําลายสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติโดยรวม ผังที่จัดทําสามารถรองรับประชากรจํานวน 22,106 คน และสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดจํานวน 635,553 คน ซึ่งเปนเปาหมายในอนาคตที่กําหนดจนถึงพ.ศ.
2569 สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) มุงพัฒนาใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายเฉพาะ
(Niche Market) เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยวและผูประกอบการสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพและตรงกับวิสัยทัศน สงเสริมแรงงานในพื้นที่ สนับสนุน
งานวิ จั ย โครงสร า งพื้ น ฐาน โดยเน น การใช ม าตรการด า นผั ง เมื อ ง การวางแผนการ
กําหนดการใชที่ดินและอาคารในเกาะลันตา
การวิจั ยในครั้งนี้ไดทํ าต อเนื่องมาเปนปที่สาม โดยมีการกําหนดกรอบการทํา งาน
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งการนําผลจากการทํางานที่ผานมา และแผนพัฒนาการทองเที่ยวใน
ระดับตางๆ มาบูรณาการกับกระบวนการวิจัยนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอเกาะลันตามากที่สุด
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บทที่ 2
ขอคนพบและสภาพปญหาที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยว
นโยบายของจังหวัดกระบี่ที่มีเปาหมายใหเกาะลันตาเปนพื้นที่ทองเที่ยวแหงใหมของ
จังหวัด สงผลใหเกิดการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยว ทั้งการสราง
ระบบการคมนาขนส งที่ ทั น สมั ย การสรา งสถานที่พักสํ า หรั บนั ก ทองเที่ย ว สิ่ งตา งๆเหลา นี้
กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียแกเกาะลันตา ผลดีคือ ทําใหเกาะลันตาเปนที่รูจักมากขึ้นในหมู
นักทองเที่ยว และการทองเที่ยวยังนํารายไดเขาสูเกาะลันตามากยิ่งขึ้น แตขณะเดียวกัน การ
พัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นนั้นยังไดกอใหเกิดผลเสียตอพื้นที่และคนบนเกาะลันตาดวยเชนกัน
ผลเสียหรือปญหาที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตาที่คณะวิจัยพบวา เรื่องที่อยู
ในระดับรุนแรงมาก มี 3 เรื่ อง คือ ปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปญหาชุมชน และ
ปญหาคมนาคมขนสง ดังนี้
2.1 สภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกาะลันตาเปน
สถานที่ที่มีศักยภาพสูงในการเปนแหลงทองเที่ยว เนื่องจากเกาะลันตามีชายหาดที่สวยงาม น้ํา
ทะเลที่ใสสะอาด ปาชายเลนที่สมบูรณและอุทยานแหงชาติเกาะลันตาใหญ มีความสวยงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และยังมีพื้นที่ลุมน้ําที่มีความสําคัญมากตอการดําเนิน
ชีวิตของคนในเกาะลันตาดวย นอกจากนี้สภาพแวดลอมธรรมชาติเปนสวนสําคัญที่แสดงถึง
เอกลักษณของเกาะลันตา รวมถึงเปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและแหลงงานของคนในพื้นที่ แต
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเหลานี้กําลังจะหมดไป เนื่องจากขาดการ
วางแผนและการควบคุมการพัฒนาอยางมีทิศทาง ทําใหการพัฒนาสิ่งตางๆเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวนั้นสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรุนแรง และในระยะ
ยาว หากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติยังไมไดรับการดูแลฟนฟูและวางแผนการใชประโยชน
อยางเหมาะสม ไมเพียงแตการทองเที่ยวที่จะไมสามารถพัฒนาตอไปได แตยังรวมถึงชีวิตคน
เกาะลันตาจะไดรับผลกระทบอีกดวย ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปอยางยั่งยืน
ควรคํานึงถึงการวางแผนเพื่อรักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนสิ่งหลอ
เลี้ยงชีวิตของชาวลันตา
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ภาพที่ 2.1 อุทยานแหงชาติเกาะลันตา
ใหญ

ภาพที่ 2.3 ศาลาดาน

ภาพที่ 2.2 เกาะลันตานอย

ภาพที่ 2.4 นักทองเที่ยวในเกาะลันตา

จากการศึกษาในปที่ผานมา และขอมูลที่เผยแพรจากสื่อตางๆ พบวาปญหาหลักในเรื่อง
สภาพแวดลอม ของชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะพื้นที่เปนเกาะ เชน เกาะสมุย เกาะ
ภูเก็ต เกาะสีชัง คือ การขาดแคลนน้ําจืด ซึ่งเกิดจากแหลงน้ําจืดในพื้นที่ ไมอยูในสภาพที่จะ
นําไปใชอุปโภคบริโภคได บางสวนเนาเสีย หรือมีน้ําเค็มปะปน รวมถึงขาดความสามารถใน
การกักเก็บน้ําฝนไวสําหรับใชงานในฤดูแลง การรักษาแหลงน้ําและแหลงกําเนิดของน้ํา จะเปน
การเตรียมความพรอมเพื่ออนาคตและความยั่งยืนของเกาะลันตา
ปจจุบันพื้นที่เกาะลันตา เริ่มประสบปญหาการขาดแคลนน้ําจืด หลายพื้นที่ยังคงมีการ
ใช ระบบน้ํ า สาธารณะจากทางน้ํ าธรรมชาติ บางพื้ นที่มีก ารใชน้ํา บาดาลรวมดวย จากการ
สอบถามขอมูลจากเจาหนาที่องคกรบริหารสวนทองถิ่น พบวาปจจุบันพื้นที่อบต.เกาะลันตา
ใหญ ใชน้ําจากแหลงน้ําจืดสองจุดไดแกบริเวณคลองน้ําจืดและคลองจาก ซึ่งประสบปญหาใน
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บางฤดูที่มีการแทรกซึมของน้ําเค็ม และมีการคาดการณวาภายในอีก 10 ปขางหนา หากการ
พัฒนายังคงเปนไปอยางตอเนื่อง แหลงน้ําจืดทั้งสองอาจไมสามารถรองรับการใชงานของคนใน
พื้นที่รวมถึงนักทองเที่ยวไดอีกตอไป นอกจากนี้ยังพบวามีการใชน้ําบาดาลในหลายพื้นที่ทั้งใน
สวนของพื้นที่เอกชน เชน รีสอรทและโรงแรม รวมถึงชุมชนเชน บริเวณบานคลองนินใน อบต.
เกาะลันตาใหญ
เพื่อเปนการรักษาไว ซึ่งความสามารถใน
การเข า ถึ งน้ํา จื ดของชาวเกาะลั นตาอย า งยั่ งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554)จึงใหความสําคัญกับ
การรักษาพื้นที่ลุมน้ํา (Watershed) เนื่องจาก
พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า คื อ ระบบของเส น ทางน้ํ า ซึ่ ง รวมทั้ ง
ระบบน้ํ า บนผิ ว ดิ น และระบบน้ํ า ใต ดิ น อั น มี
ความสัมพันธเชื่อมตอระหวางกัน คุณภาพของ
แ ห ล ง น้ํ า ใ น ที่ ห นึ่ ง จ ะ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
สภาพแวดล อ มตามธรรมชาติ รวมถึ ง แหล ง น้ํ า
ของพื้นที่โดยรอบ
ภาพที่ 2.5 บอน้ําบาดาลเพื่อใชในชุมชน
บานคลองนิน อบต.เกาะลันตาใหญ

2.1.1 ความสําคัญของพืน้ ที่ลุมน้ํากับสภาพแวดลอมพื้นที่ลุมน้ํา
พื้นที่ลุมน้ํา หมายถึง บริเวณพื้นที่ทคี่ รอบคลุมลําน้ําธรรมชาติตอนใดตอนหนึ่งเหนือจุด
ที่กําหนดในลําน้ํานั้น ทําหนาที่เปนแหลงรวมน้ําทั้งที่ไหลลงมาบนผิวดินและทีซ่ ึมออกจากดิน
ใหระบายลงสูล ําน้ําและไหลไปยังจุดที่กาํ หนด พื้นที่ลุมน้ําจึงเปรียบเสมือนหลังคาบานรองรับ
น้ําฝน และลําเลียงน้ําลงสูรางน้ําเพื่อใหไหลลงสูภ าชนะเก็บกัก ในปจจุบันไดมีการกําหนดชั้น
คุณภาพลุมน้าํ ที่สําคัญของประเทศไทย เพื่อใหการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีล่ ุม
น้ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ด ว ยเหตุ นี้ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กาะลั น ตาจึ ง ควรมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหพ้ืนที่ลุมน้ําคงสภาพและมีการเปลี่ยนแปลง
นอยที่สุด จุดมุงหมายหลักที่สําคัญก็คือการรักษาพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ
คงอยูไดยาวนาน
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ในดานผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ตอ สภาพพื้นทีล่ ุมน้ํา จากการศึกษาพื้นทีต่ วั อยาง
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําทางฝงตะวันตกของเกาะลันตาใหญ บริเวณหาดพระแอะ พบวามีการพัฒนา
พื้นที่ที่สงผลกระทบตอพื้นทีล่ ุมน้ําโดยตรง ไดแก การขุดและถมหนาดิน ที่ทิ้งขยะในระบบเปด
การพัฒนาพืน้ ที่ซึ่งลาดชันและสงผลกระทบสูง การปรับพื้นที่เพื่อทําสวนยาง การตัดไมทําลาย
ปาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทาํ ฟารมเลีย้ งกุง ปลา และการใชนา้ํ บาดาลลุมน้ํา ไดกําหนดจากปจจัย
ดานกายภาพ ซึ่งมีผลตอกระบวนการทางอุทกวิทยาและมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไดยากรวม 6
ประการ คือ สภาพภูมิประเทศ ระดับความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ําทะเล ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา ลักษณะทางปฐพีวิทยา และสภาพปาไมทเี่ หลืออยูในปจจุบัน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพือ่ การ
กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศ มาตั้งแตพ.ศ.2528 โดยกําหนดเปนหลักเกณฑ
และวิธีการสําหรับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําของลุมน้ําตางๆ ตามศักยภาพของการชะลาง
พังทลายของดิน รวมทั้งแนวทางในการใชประโยชนทดี่ ินในแตละชัน้ คุณภาพลุมน้ําเพื่อใหการใช
ประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ภายในพืน้ ที่ลุมน้ํา เปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนทดี่ ินในพื้นที่ลมุ น้ํา อันเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อใหการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ํา เปนไปตามมาตรการการใชที่ดินในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ําที่กาํ หนด
ไวและเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุมน้ํา
(อางใน:http://www.deqp.go.th/index1.jsp)
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สัญลักษณประกอบแผนที่

แผนที่ 2.1 แหลงทรัพยากรของเกาะลันตา

ญ
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ตัวอยางผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ตอสภาพพื้นที่ลุมน้ําบริเวณหาดพระแอะ
• การขุดและถมหนาดิน การขุดขนยาย
หนาดินทําใหเกิดการสูญเสียผิวหนาดิน
ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพาะปลูก การ
ระบายน้ํา และเปนการทําลายเสนทาง
น้ําบนผิวดินตามธรรมชาติ และหากมี
การขุดถมอยางไมถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม
อาจเปนเหตุใหเกิดการ
พังทลายของดิน และยังเปนเหตุใหเกิด
การพัดพาตะกอนลงสูแหลงน้ํา

•

•

ที่ทิ้งขยะระบบเปด
นอกจากจะทําใหเกิดการ
กระจายของขยะตามถนน และทางเทาตลอดจนไหล
ไปตามทางน้ํา จนทําใหเกิดการอุดตันของทอระบาย
น้ํา เมื่อมีฝนตกและน้ําขัง น้ําเนาเสียจากกองขยะจะ
ซึมลงดินปนเปอนในน้ําใตดินและกระจายไปยัง
บริเวณตางๆในพื้นที่ลุมน้ํา

การพัฒนาพื้นที่ที่สงผลกระทบสูง เชน ในชุมชนที่หนาแนน ยาน
ธุรกิจ เปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรสูง ซึ่งสรางขยะและ
น้ําทิ้งในพื้นที่ปริมาณมาก
จนอาจเกินกําลังของการบําบัดตาม
ธรรมชาติ ของเสียเหลานี้จะสะสมอยูตามแหลงน้ําและพื้นที่ลุมน้ํา
บริเวณนั้น รวมถึงการซึมไปสูพื้นที่รอบๆ นอกจากนี้พื้นที่ที่มีการ
กอสรางดวยวัสดุดาดแข็งเปนบริเวณกวาง จะสงผลใหปริมาณน้ําไหล
ซึมผานลงดินนอยลงและอาจเปนเหตุใหขาดความสมดุลของระดับน้ํา
ผิวดินและน้ําใตดินในที่สุด
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•

•

การปรับพื้นที่เพือ่ ทําสวนยาง
ยางพาราเปนพืชการเกษตรหลัก
ของเกาะลันตา การทําสวนยางทํา
ใหมีการถางและทําลายสภาพปา
ตามธรรมชาติจึงสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพและสมดุล
ของระบบนิเวศ

การตัดไมทําลายปาเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ การนําพื้นที่ปาเดิม
มาเพื่อพัฒนาเปนสิ่งปลูกสราง
อาคาร นอกจากจะทําลายตนไม
แลวยังเปนการทําลายหนาดิน
ทําใหขาดความอุดมสมบูรณและ
สูญเสียคุณสมบัติในการ
เพาะปลูกทําลายแหลงที่อยู
อาศัยของสัตว

• การทําฟารมเลี้ยงกุง ปลา

เปนสาเหตุหนึ่งที่
กอใหเกิดน้ําเสีย พื้นที่ฟารมสวนใหญมักจะอยูใกล
แหลงน้ํา หรือทะเล ทําใหน้ําเสียจากการทําฟารม
ไหลลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง

• การใชน้ําบาดาล เปนการนําน้ําใตดินมาใชในปริมาณมาก อาจเปนผล
ใหขาดความสมดุลของน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
ทําใหพื้นที่ขาดความ
สมดุล ซึ่งจะสรางปญหาในเรื่องการทรุดตัวของพื้นดิน และการแทรก
ซึมของน้ําเค็มในน้ําผิวดินบริเวณใกลทะเล
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ที่ทิ้งขยะศาลาดาน
หาดพระแอะ

ตําแหนงชุมชน
เสนทางน้ําตามธรรมชาติ
เสนแบงชุดพื้นที่ลุมน้ํา

ภาพที่ 2.6 พื้นที่ลุมน้ําบริเวณหาดพระแอะ

2.1.2 ปญหาสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
จากแนวคิดในเรื่องการรักษาพื้นที่ลุมน้ําในเกาะลันตา และการคนพบสภาพ
ปญหาดังที่กลาวมา สามารถแบงประเด็นหลักของปญหาในพื้นที่เปน 4 ขอ ไดแก 1)การจัดการ
ขยะ 2)การรุกล้ําทางน้ําและพื้นที่ชายน้ํา 3)การทําลายปาไม และ4)ความไมสอดคลองของ
การพัฒนาและการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 2.1 ปริมาณขยะในพื้นที่เกาะลันตา

1)การจัดการขยะ
คณะวิจัยพบวาปริมาณขยะในพื้นที่เกาะลันตา มีที่มาจากสองสวน คือ ในครัวเรือนซึ่งมี
ปริมาณขยะที่คงตัวและอีกสวนหนึ่ง มาจากธุรกิจทองเที่ยว ซึ่งมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงในชวง
เดือนตางๆโดยจะเพิ่มขึ้นในชวงฤดูกาลการทองเที่ยว คือ ชวงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมในปถัดไป
ระบบจัดการขยะในปจจุบันของพื้นที่เกาะลันตา มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอยู 4 แหง คือ องคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ และองคการบริหารสวนตําบล
เกาะลันตานอย
องคการบริหารสวนตําบลศาลาดานและองคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ มีรถ
จัดเก็บขยะเปนขององคกรแตวาจางบริษทั เอกชนในการจัดเก็บ สวนเทศบาลเกาะลันตาใหญ มี
ระบบจัดการขยะเฉพาะในพื้นที่ ดวยรถจัดเก็บขยะทีไ่ ดมาตรฐานและมีเจาหนาที่จัดเก็บขยะ
และในพื้นที่อบต.ลันตานอยไมมีระบบจัดการขยะสาธารณะ แตละครัวเรือนจึงกําจัดขยะดวย
การเผาแบบเปด ปจจุบันทีท่ ิ้งขยะในพื้นที่เกาะลันตาใหญมี 3 บริเวณ คือ
-1 ใน อบต.ศาลาด า น เป น พื้ น ที่ ทิ้ ง ขยะที่ ล งทุ น ในการจั ด การพื้ น ที่ ทิ้ ง ขยะร ว มกั น
ระหวางอบต.ศาลาดานและอบต.เกาะลันตาใหญ การกําจัดขยะยังไมไดประสิทธิภาพตรงตาม
มาตรฐานหลุมขยะที่กําหนดโดยสํานักงานGTZ ที่ใหความชวยเหลือทางวิชาการในการสราง
หลุมขยะและกําจัดขยะ
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-2 บริเวณเทศบาลเกาะลันตาใหญเปนลักษณะหลุมฝงกลบขยะ แตยงั คงมีการกําจัด
ดวยการเผาระบบเปด
-3 พื้นที่เฉพาะสําหรับโรงพยาบาลเกาะลันตาใหญ มีหลุมฝงกลบขยะแตยังคงใชการเผา
สําหรับขยะทัว่ ไป และมีเตาเผาเฉพาะสําหรับขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 2.7 รถเก็บขยะชนิดมีเครื่องอัดขยะและถังขยะในพื้นที่
เทศบาลเกาะลันตาใหญ

ภาพที่ 2.9 ที่ทิ้งขยะศาลาดาน

ภาพที่ 2.11 ที่ทิ้งขยะและเตาเผาของโรงพยาบาลเกาะ
ลันตาใหญ

ภาพที่ 2.8 ถังขยะและจุดรวบรวมขยะใน
ตําบลศาลาดาน

ภาพที่ 2.10 การเผาขยะ ในพื้นที่เกาะลันตานอย

ภาพที่ 2.12 ที่ทิ้งขยะเทศบาลเกาะลันตาใหญ
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พื้นที่และอุปกรณ ในการจัดการขยะ ไมถูกสุขลักษณะ
หลายพื้นที่ของเกาะลันตา มีระบบจัดการขยะ แตในเรื่องของที่ทิ้งขยะ และอุปกรณเก็บ
รวบรวมขยะหลายสวนยังไมไดมาตรฐาน เชน
●พื้นที่อบต.เกาะลันตาใหญการจัดเก็บขยะใชรถเก็บแบบไมมีเครื่องอัด ทําใหเก็บขยะ
ไดนอยกวาที่ควร
●พื้นที่อบต.ศาลาดาน มีแนวคิดในเรื่องการแยกขยะและการสรางจุดรวบรวมที่ชัดเจน
แตยังคงมีขยะกระจัดกระจายออกมาจากพื้นที่รวบรวมขยะ และในการขนขยะขึ้นรถเก็บเปนไป
ไดยาก
●พื้นที่เทศบาลเกาะลันตาใหญ มีรถจัดเก็บคุณภาพสูง และถังขยะที่ถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งมีพื้นที่ในการบริการนอยกวาพื้นที่อื่น ทําใหการจัดการขยะเขาถึงพื้นที่ตางๆไดทั่วถึง
พื้นที่ ทิ้ ง ขยะศาลาดาน เปนที่ทิ้ง ขยะที่ใหญที่สุดของเกาะลั น ตาใหญ ตั้งอยูบนถนน
สะพานไทร-คลองดาว แตเดิมเปนหลุมฝงกลบขยะแบงเปนหลุมยอยทิ้งขยะและกลบทับ ซึ่งเปน
การกําจัดขยะแบบที่สะดวกและงาย แตอาจกอปญหาที่มองไมเห็นไดดวยตาเปลา คือการรั่วซึม
ของสารพิษและน้ําเสียจากกองขยะซึ่งกระจายไปตามผืนดิน และชั้นน้ําใตดิน ในอดีตเคยมี
โครงการทําระบบกําจัดขยะดวยเตาไฟฟา แตไมสามารถจัดการใหมีไฟฟาเขาถึงอยางสม่ําเสมอ
จึงตองยกเลิกโครงการไป
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แผนที่ 2.2 ความเชื่อมโยงระบบจัดการขยะบนพื้นที่เกาะลันตาในปจจุบัน
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ภาพที่ 2.13 พื้นที่ทิ้งขยะศาลาดาน

ภาพที่ 2.14 กองขยะริมถนนบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ

หลังจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย(Tsunami) สํานักงาน GTZ (Deutsche Gesellschaft
fur Technische Zusammenarbeit Gmbh) ในนามของโครงการการจัดการของเสียรวมไทยเยอรมัน(Thai-German Waste Management Project) ไดใหการสนับสนุนและออกแบบหลุม
ทิ้งขยะ ดวยระบบจัดการขยะดวยชุมชน(CBM-Community Based Solid Waste
Management) ซึ่งเริ่มใชงานในพ.ศ.2549 ดวยการใชหลุมขยะแบบฝงกลบ ที่มีการดาดผิวหลุม
ดวยดินเหนียวเพื่อปองกันการรั่วซึมของสารพิษลงสูดินและชั้นน้ําใตดิน และมีการทําแนวทอ
ซีเมนตรวบรวมน้ําเสียจากหลุมขยะไปเก็บไวในบอรองรับน้ําเสีย แตเนื่องจากมีขอบกพรองจาก
การกอสราง เมื่อน้ําทวมขังหลุมขยะ ในชวงที่มีฝนตกหนัก ทําใหบอขยะรองรับขยะไดไมเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เป น ผลให เ กิ ด การรั่ ว ซึ ม ของน้ํ า เสี ย จากหลุ ม ขยะไปสู แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ
นอกจากนี้เมื่อมีน้ําทวมขังในหลุม รถบรรทุกขยะจะไมสามารถเขาไปทิ้งขยะไดทําใหเกิดการ
กองขยะริมถนน ขยะบางสวนไหลลงสูแหลงน้ํา และคอยๆออกสูทะเลและพัดกลับเขามากอง
ทําใหเกิดปญหาขยะบริเวณชายฝง
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นอกจากปญหาในเรื่องการจัดการที่ทิ้ง
ขยะแลว พบวายังมีหลายพื้นที่ ที่ระบบจัดการ
ขยะยังเขาไมถึง ประชาชนจึงใชระบบการเผา
ขยะแบบเปดซึ่งทําใหเกิดการกระจัดกระจาย
ของขยะ และเปนการสรางมลพิษทางอากาศ
จากการเผาวั ส ดุ เ ช น พลาสติ ก และโฟม
รวมถึงอุปกรณในการเก็บและรวบรวมขยะใน
บางพื้นที่ ยังไมไดมาตรฐาน ทําใหยังคงพบวา
มี ข ยะที่ก ระจั ด กระจายตามผิว ถนนและขา ง
ทาง

ภาพที่ 2.15 การลักลอบทิ้งขยะในเขตเกาะลันตานอย

ระบบจัดการขยะของพื้นที่ไมทั่วถึง
คณะผูวิจัยพบวา พื้นที่อบต.ลันตานอย ไมมีระบบจัดการขยะ ยังคงใชการกําจัดขยะ
แบบครัวเรือน ดวยการเผาแบบเปด และพบวาในบางพื้นที่มีการนําขยะมาทิ้ง ซึ่งสวนหนึ่งนาจะ
มาจาก นักทองเที่ยวและรถทัศนาจรที่ผานมา เนื่องจากขยะที่พบเปนจําพวกกลองโฟมใสอาหาร
และกระปองน้ําอัดลม
คณะวิ จั ยเห็น ว า การขาดระบบจัด การขยะในพื้น ที่เ กาะลั นตานอ ยนั้ นเปน ปญ หาที่
สําคัญ เนื่องจากเกาะลันตานอยเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางที่สําคัญจากฝงเมืองกระบี่มาเกาะ
ลันตาใหญ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองจัดเตรียมระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมบนเกาะลันตา
นอยดวย นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการจัดการในพื้นที่ที่ถึงแมจะมีระบบการจัดการขยะแลว
คือพื้นที่อบต.ศาลาดานและอบต.เกาะลันตาใหญที่มีที่ทิ้งขยะรวมกันที่อ.ศาลาดาน แตอบต.
ศาลาดานซึ่งเปนผูรับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมโดยตรง ไดรับเงินคาใชจายสําหรับคาเชา
สถานที่ทิ้งขยะจากอบต.เกาะลันตาใหญ เพียงปละ 60,000บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่ไมเพียงพอ
ตอการจัดการขยะ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
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แผนภูมิที่ 2.2 การเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตา ที่ทางโรงแรมแจงกับทาง
อําเภอ กับจํานวนนักทองเที่ยวจากการคาดการณของสํานักงานประสานงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย จังหวัดกระบี่

งบประมาณในการจัดการขยะไมเพียงพอ
คณะผูวิจัยพบวา งบประมาณในการจัดการขยะที่ทางอบต.ไดรับจากสวนกลาง ภาษีที่
อบต.และเทศบาลจัดเก็บ และคาธรรมเนียมที่จัดเก็บจากประชาชนนั้น ต่ํากวาคาใชจายจริงที่
อบต.ใชในการจัดเก็บขยะ คาใชจายที่อบต.ตองใชในการจัดการขยะ เชน การจางแรงงานในการ
จัด เก็ บขยะ ค า น้ํา มั นรถ ค ารัก ษาดูแลอุ ปกรณในการจัด เก็บ เปนตน จากการศึกษาขอมูล
ทางด า นงบประมาณของพื้ น ที่ พ บว า ใน พ.ศ.2549 เทศบาลตํ า บลเกาะลั น ตาใหญ จั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมขยะจากครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได 24,045 บาท แตมีรายจาย
ในการจัดเก็บขยะสูงถึง 215,000 บาท และในพื้นที่อบต.ศาลาดาน และอบต.เกาะลันตาใหญ
ก็ประสบปญหาดานงบประมาณไมเพียงพอตอคาใชจายจริงเชนเดียวกัน นอกจากนี้การเก็บ
ภาษี พิ เ ศษจากนั ก ท อ งเที่ ย วยั ง ไม ส ามารถเก็ บ ได จํ า นวนตามจริ ง เพราะโรงแรมและ
ผูประกอบการไมไดแจงตัวเลขที่แทจริงใหกับทางอบต.
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ขาดการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ และการนํากลับมาใชใหม
ศูนยกลางในการคัดแยกขยะในพื้นที่เกาะลันตามี 2 แหง คือ ในพื้นที่ทิ้งขยะศาลาดาน
มีการแยกขยะเพื่อขายโดยครอบครัวที่อาศัยอยูในบริเวณที่ทิ้งขยะ และพื้นที่ดานขางของ
โรงเรียนพระแอะ ซึ่งไปรวบรวมขยะจากพื้นที่ตางๆบนเกาะมาทําการคัดแยกขยะเพื่อสงขาย
ออกไปนอกพื้นที่เกาะลันตา ขยะที่ขายได ไดแก ขวดพลาสติก กระปอง และขวดแกว ใน
ปจจุบันขวดแกวมีการรับซื้อนอย เพราะใชพื้นที่และน้ําหนักบรรทุกมาก ไมคุมกับคาใชจายใน
การขนยาย
ถึงแมวา การแยกขยะจะสามารถเปนอาชีพสรางรายไดแกคนในชุมชนได แตคณะวิจัย
พบวา ประชาชนสวนใหญในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งเปนชาวมุสลิมไมใหความรวมมือหรือมีสวนรวม
ในการแยกขยะเพราะการคัดแยกขยะจากกองขยะอาจทําใหอาชีพนี้ไมเปนที่นิยมในหมูชาว
มุสลิม ซึ่งตองสัมผัสสิ่งของบางประเภท เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล สัตวบางชนิด ที่ไมถูกตอง
ตามหลักศาสนาอิสลาม ทําใหมีเพียงบุคคลบางกลุมซึ่งมักจะเปนคนจากภายนอกเขามาทํางาน
นี้ จากการสํารวจพื้นที่พบวา พื้นที่บริการการทองเที่ยว ในบางจุดไดเริ่มมีแนวคิดในการคัด
แยกขยะ เชน ขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว เปนตน

ที่ทิ้งขยะศาลาดาน

การคัดแยกขยะที่ทุงหยีเพ็งเพ็ง

การคัดแยกขยะในรีสอรท

ภาพที่ 2.16 ตัวอยางการคัดแยกขยะ

2) การรุกล้ําทางน้ําและพื้นที่ชายน้ํา
พื้นที่ชายน้ําเปนพื้นที่รองรับระดับน้ํา
ที่ขึ้นลงสูงสุดและต่ําสุดตามฤดูกาล พื้นที่ชาย
น้ําตามธรรมชาติเปนแหลงที่อยูอาศัยของ พืช
สัตวและตัวออนของสัตวหลายชนิด และยัง
เปนบริเวณที่ ชวยดูดซั บและสงผานน้ําไปยัง
ชั้นน้ําใตดิน นอกจากนี้ยังเปนบริเวณที่ชวย
ภาพที่ 2.17 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวม
บริเวณคลองสองปาก พ.ศ. 2546
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ดูดซับสารพิษและของเสียใหไหลสูทางน้ําชา
ลงอีกดวย
กฎหมายควบคุมอาคาร(ดูภาคผนวก) เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยควบคุมการรุกล้ํา
พื้ น ที่ ท างน้ํ า เป น การคุ ม ครองทางน้ํ า ตามธรรมชาติ เพื่ อ รั ก ษาไว เ ป น พื้ น ที่ ส าธารณะ ลด
ปริมาณของเสียที่ทิ้งสูแหลงน้ําโดยตรง รวมถึงลดผลกระทบจากความสูงของอาคารที่อาจบดบัง
แสงแดด ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา แมจะมีกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายสิ่งแวดลอมกําหนดอยูแลว แตปจจุบันพบวาปญหาการกอสรางอาคารรุกล้ําพื้นที่
ชายน้ํา ยังเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ในทางปฏิบัติ
กฎหมายเหลานี้ไมถูกตรวจสอบและบังคับใชอยางรัดกุม แบบสําหรับกอสราง ถูกดัดแปลง
เพื่อใหสามารถผานกระบวนการตรวจสอบจากทางเจาหนาที่ แตในระหวางการดําเนินการ
กอสราง ไมมีการตรวจสอบใหการกอสรางเปนไปตามแบบที่เสนอไว และการขาดความเขาใจ
และขาดอํานาจในการตรวจสอบของเจาหนาที่องคกรสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการควบคุมและ
ดําเนินการทางกฎหมายตอเจาของโครงการ รวมทั้งกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันนั้นไมทันตอ
สภาวการณการพัฒนาที่มีอยางรวดเร็ว
สภาพปญหาที่พบจากการรุกล้ําทางน้ําและพื้นที่ชายน้ํา ไดแก
● เศษขยะและตะกอนจากการกอสรางปลอยลงสูแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน
●ในหลายพื้นที่มีการสรางและถมดินปดทับทางน้ํา บางสวนใชการเดินทอใตดินแทน
พื้นที่ทางน้ําเดิม รวมไปถึงการทําเขื่อนกั้นน้ํา
●การดาดผิวชายน้ําดวยวัสดุดาดแข็ง เชน ซีเมนต ทําใหสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่
ชายน้ําหมดไป และไมเหมาะกับการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ธรรมชาติเสียไป และ
ในระยะยาวยังกอเกิดปญหาน้ําทวมตามมาในหลายพื้นที่เชนบริเวณคลองสองปาและพื้นที่
สวนสาธารณะพระแอะ
พื้นที่ทางน้าํ และชายน้ําคลองสองปากเปนพื้นที่ลุมน้ําทางฝงตะวันตกของเกาะ บริเวณ
อบต.ศาลาดาน เปนทางน้ําที่มแี มน้ําสองสายมาบรรจบกัน กอนไหลออกสูทะเล เปนตัวอยาง
ของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางรุกล้าํ พื้นทีท่ างน้าํ
บริเวณริมทางน้ําเต็มไปดวย
โรงแรมและสถานพักตากอากาศ ซึ่งมีการรุกล้ําทางน้ําในหลายรูปแบบซึ่งสงผลกระทบใหเกิด
ปญหาน้าํ ทวมในหลายพื้นที่ในเวลาตอมา
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สภาพปญหา พื้นที่ทางน้ําและชายน้ําคลองสองปาก

ภาพที่ 2.19 การดาดผิวริมชายน้ํา

ภาพที่ 2.20 เศษขยะและตะกอนจากการ
กอสรางถูกปลอยลงแหลงน้ํา

ภาพที่ 2.21 การกอสรางอาคารรุกล้ําริมทางน้ํา

ภาพที่ 2.22 การสรางแนวเขื่อนกั้นทางน้ํา

●

แนวทางน้ํา
แนวทางน้ําที่มีการฝงทอซีเมนตแทนทางน้ําธรรมชาติ
การทําแนวเขื่อนกั้นทางน้ํา
พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวม

ภาพที่ 2.18 ผังแสดงตําแหนงพื้นที่ลุมน้ําคลองสองปาก

ภาพที่ 2.23 การนําดินถมลงในพื้นที่กอสราง
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นอกจากนี้ บริเวณสวนสาธารณะพระแอะ แตเดิมมีลักษณะเปนพื้นที่ชุมน้ํา(Wetland)
บริเวณปากคลองพระแอะ ซึ่งมีระบบน้ําขึ้นลงตามฤดูกาล พื้นทีล่ ักษณะดังกลาวเปนแหลงการ
เพาะเลี้ยงตัวออนของสัตวน้ํา แตเนื่องจากการดูแลพื้นที่ทําไดยากลําบาก
และมีปญหา
อาชญากรรมในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีพันธุไมหนาแนนบริเวณหนองน้ํา ทําใหพื้นทีช่ ุมน้ําถูกเปลี่ยน
สภาพกลายเปนสวนสาธารณะ และมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชายน้ําเพื่อลดการพังทลายของตลิ่ง
ดวยการใชวัสดุที่ไมเหมาะที่จะเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา

ภาพที่ 2.24 สภาพสวนสาธารณะพระแอะ

ภาพที่ 2.25 การใชวัสดุเพื่อลดการพังทลายของริมตลิ่งแตใน
ขณะเดียวกันก็เปนการลดพื้นที่อยูอาศัยของสัตวน้ําริมตลิ่ง
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3) การทําลายปาไมและการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่
ทรัพยากรปาไมที่สําคัญของเกาะลันตา ไดแก
ปาบนบกและปาชายเลน พื้นที่ปาสงวนในเขตอุทยาน
แห ง ชาติ ห มู เ กาะลั น ตา ที่ ตั้ ง อยู บ นแหลมโตนด
ทางดานใตของเกาะลันตาใหญ เปนพื้นที่ปา(ดิบแลง)
ที่ ต อ เนื่ อ งกั บ ป า ชายฝ ง ทะเล พั น ธุ ไ ม ใ นป า เป น ไม
ขนาดใหญ ประกอบดวย ตะแบกทราย สําโรง เปนตน
ภาพที่ 2.26 พื้นที่ปาสงวนแหลมโตนดเปนปา
ที่มีความอุดมสมบูรณ

ภาพที่ 2.27 พื้นที่ปาชายเลนทุงหยีเพ็ง
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นอกจากนี้ ยังมีบริเวณพื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทุงหยีเพ็ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปาชายเลน
500 ไร บริเวณตอนบนฝงตะวันออกของเกาะลันตาใหญ ในอดีตมีปญหาการบุกรุกทําลายปา
การลักลอบตัดไมโกงกางเพื่อนําไปทําถานทําใหพื้นที่ปาที่นอยลงสงผลกระทบตอคุณภาพของ
น้ําและทรัพยากรสัตวน้ํา ชาวบานจึงไดรวมกลุมกันและเริ่มเขามาดูแลพื้นที่เมื่อ พ.ศ. 2546
เพื่อใชพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังคงใหมีการตัดไมโกงกางเพื่อใชในครัวเรือนได แต
หามนําไปเพื่อทําการคา และตองมีการปลูกทดแทน ดวยการใชขอตกลงของชุมชน หลังจากการ
เขามาจัดการของชาวบาน ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไมโกงกางลดนอยลง สังเกตไดจากจํานวน
สัตวน้ําที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทําให ชาวบา นมองเห็นประโยชนของป าไมมากกวาการนําไมมาใชงาน
โดยตรง
จากการศึกษาในปที่ผานมา พบวาพื้นที่ปาธรรมชาติของเกาะลันตาลดลงตามลําดับใน
หลายพื้นที่ของเกาะลันตา มีการล้ําพื้นที่ปาไมธรรมชาติ สวนใหญเปนพื้นที่สวนบุคคล ซึ่งพบใน
สองลักษณะ คื อ ปรั บพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนสิ่งกอสรา ง และการทํ าสวนยางพารา การตั ดไม
นอกจากจะทําลายทรัพยากรปาไมโดยตรงแลว ยังทําใหเกิดการทําลายผิวหนาดิน เนื่องจากใน
หลายพื้นที่ตองมีการเผาปาและปรับพื้นที่เพื่อใหสะดวกในการกอสราง ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยน
แนวเสนทางน้ํา และทําใหแหลงน้ําสูญเสียความสมบูรณตามธรรมชาติ
เมื่อตนไมและพืชพันธุตามหนาดินถูกทําลาย ความสามารถในการยึดเกาะหนาดินและ
ความสามารถในการดูดซับน้ําผิวดินจะลดนอยลง และสงผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ลุมน้ํา
(Watershed) โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดชัน จะเกิดการกัดเซาะผิวหนาดินรุนแรงมากขึ้น
และถาพื้นที่นั้นอยูใกลชายฝง หนาดินที่ถูกตัดออกไปจะสงผลใหเกิดตะกอนไหลลงสูทะเล
นอกจากจะทํ า ให ช ายฝ ง ตื้ น เขิ น แล ว ฝุ น ตะกอนขนาดเล็ ก จะลอยเหนื อ ผิ ว น้ํ า และบดบั ง
แสงอาทิตยที่จะสงผานไปยังใตน้ํา สงผลเสียตอการสังเคราะหแสงและการเจริญเติบโตของพืช
น้ําและปะการังบริเวณชายฝงเปนอยางมาก
การที่พื้นที่ปาไมถูกปรับสภาพใหกลายเปนสวนยาง ความหลากหลายของพืชพรรณ
ของปาไดถูกทําลายใหกลายเปนสวนยางพาราซึ่งเปนปาเศรษฐกิจนั้น แมวาจะสามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจไดแตการทําสวนยางนี้ ทําใหสภาพปาที่เคยอุดมสมบูรณสูญเสียความ
สมดุล และระบบนิเวศบริเวณนั้นยังถูกทําลายลงไปดวย รวมทั้งจากการปรับสภาพพื้นที่ ทําให
หนาดินถูกทําลาย สวนหนึ่งมีการตัดและถมดินที่เปนไปอยางไมสมดุล ทําใหเกิดการเปลี่ยน
สภาพพื้นที่ไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง ซึ่งพบวากฎหมายสิ่งแวดลอมในเรื่องของการตัดและถมหนา
ดินยังไมมีความรัดกุม ไมมีความเทาทันตอสถานการณและยังขาดความจําเพาะเจาะจงในพื้นที่
รวมถึงยังไมมีกฎหมายคุมครองไปถึงพื้นที่ปาสงวนและพื้นที่ปาธรรมชาติที่อยูบนที่ดินสวน
บุคคล ทําใหเจาของพื้นที่มีอํานาจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่อยางเสรี การเปลี่ยนแปลงสภาพปา
อยางถาวร แสดงใหเห็นไดชัดเจนในยุคของการทองเที่ยวที่กําลังเติบโต หลายพื้นที่ถูกขายเพื่อ
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พัฒนาเปนโรงแรมและที่พักตากอากาศ เปนผลใหการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวหนาดินและการตัด
ไมทําลายปายังคงเปนไปอยางตอเนื่อง

พ.ศ.2528

พ.ศ.2543

ภาพที 2.28 การลดลงของพื้นที่ปาไมในเกาะลันตาใหญ

บริเวณพื้นที่ปาสงวนแหลมโตนด มีการตัดถนนในพื้นที่ปาเพื่อประโยชนในดานการใช
งานของคนบนเกาะและการจัดเสนทางทองเที่ยวที่สะดวกขึ้น แมวาการตัดถนนจะเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับคนที่จะผานเขาไปในอุทยานแหงชาติ แตทําใหเกิดการแบงภูมิทัศน
ออกเปนสองสวนทําใหลักษณะเฉพาะเดิมของพื้นที่ซึ่งเปนปาที่ตอเนื่องกับพื้นที่ชายฝงทะเล
สูญเสียไป และการตัดถนนยังทําใหมีการตัดทําลายตนไมใหญจํานวนไมนอยอีกดวย
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ภาพที่ 2.29 การปรับพื้นที่เพื่อทําสวนยางพาราในเกาะ
ลันตาใหญ

ภาพที่ 2.31 พื้นที่มีการถางปาเตรียมพื้นที่
สําหรับการกอสรางบริเวณหาดคลองหิน

ภาพที่ 2.30 การปรับพื้นที่ริมถนน ดานฝง
ตะวันออกของเกาะลันตาใหญ ยังมีการ
พังทลายของหนาดิน อาจเปนอันตรายตอผู
สัญจรไปมา

ภาพที่ 2.32 การตัดถนนในพื้นที่ปาสงวนแหลมโตนด

ภาพที่ 2.33 การขุดและถมหนาดินบริเวณบานคลองนิน เดิมเปนพื้นที่เพื่อทําระบบน้ําบาดาลชุมชน
โครงการแลวเสร็จตั้งแต พ.ศ.2548 แตปจจุบันพื้นที่ยังคงมีการเตรียมงานปรับพื้นที่เปนบริเวณกวาง
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4) การขาดแผนการควบคุมในการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดิน
การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน เปนสวนหนึ่งที่จะชวยรักษาลักษณะเฉพาะทาง
ธรรมชาติของเกาะอันรวมถึงสภาพของพื้นที่ลุมน้ําดวย และจะชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาให
เปนไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ลดการพัฒนาที่กระจัดกระจาย และใชพื้นที่อยางเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้นกอนการเริ่มตนการพัฒนาในบริเวณใหม ควรกําหนดใหมีการวางแผนแมบท
ของพื้นที่ เพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการพัฒนาพื้นที่ หรือการใหอนุญาตในการกอสราง
การวางแผนและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ ซึ่งจัดทําในพ.ศ.2549
เปนแผนเสนอแนะการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งคาดการณใหชุมชนขยายตัวของเมืองไปตามแนว
ถนน และเนนการอนุรักษในพื้นที่สวนที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตของการทองเที่ยว ซึ่งไม
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติของพื้นที่ และสภาพทางภูมิศาสตร เชน ทางน้ํา แนว
เขา อีกทั้งยังไมมีขอกําหนดในการควบคุมการใชพื้นที่อยางชัดเจน รวมทั้งยังทําใหเกิดปญหาแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองจัดเตรียมพื้นที่สําหรับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สําหรับคนในชุมชน การวางแผนไมสอดคลองกับความตองการขององคกรบริหารสวนทองถิ่น
และชุมชน ขาดความชัดเจนในประเด็นสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของเกาะ เชน การคมนาคม
จากเกาะลันตานอยไปสูเกาะลันตาใหญ และจากเกาะลันตานอยไปสูฝงแผนดินใหญ เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง พบประเด็ น หนึ่ ง ที่
สําคัญคือ การขายที่ดิน จากการสํารวจพื้นที่
พบปายโฆษณาประกาศขายและใหเชาที่ดิน
บนเกาะไดโดยทั่วไป ซึ่งนาจะมาจากแนวโนม
การพัฒนาในเชิงการทองเที่ยวของเกาะลันตา
อันเปนตัวดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกทั้งไทย
และตางชาติใหเขามาทําธุรกิจการทองเที่ยว
ทํ า ให มี แ นวโน ม การเปลี่ ย นการใช ที่ ดิ น ไป
ไดมากขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
ที่ดินเพื่อการลงทุนกอสรางโรงแรมหรือ
รีสอรท รวมถึงการซื้อที่เพื่อการเก็งกําไร การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวที่เพิ่มขึ้น จะยังสงผลให
เกิ ด ป ญ ห า ต อ เส นท างน้ํ า ร ะบ บนิ เวศ
ธรรมชาติรุนแรงยิ่งขึ้น หากการควบคุมการ
ใช ที่ ดิ น ยั ง ขาดความชั ด เจนและไม มี ก าร
วางแผนควบคุมอยางที่เปนอยู

ภาพที่ 2.34 แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะ
พื้นที่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ( CMC Plan )
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ภาพที่ 2.35 ปายซื้อขายที่ดินที่พบเห็นมากบนเกาะมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

2.2 การทองเที่ยวและชุมชน
นอกจากความงดงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชนหลากหลายซึ่งสามารถประสานกันไดอยางกลมกลืนภายในเกาะลันตาแลว การ
พัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา ยังทําใหเกาะลันตาโดดเดนกวาเกาะ
อื่นๆ ในแถบอันดามัน สามารถเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ํา และกิจกรรมการ
ทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เชนการดําน้ําดูปะการัง พายเรือแคนู เรือคายัค เดินปา ชมไพร
นั่งชาง ชมถ้ําภูเขาลําเนาไพร เปนตน ปจจุบันเกาะลันตาจึงเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศไดเปนจํานวนมาก
ทั้งนี้ แมวาเปาหมายในแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเกาะลันตา จะระบุใหผูคนและ
ชุ ม ชนบนเกาะลั นตาเป นผู ไ ด รับ ผลประโยชน จ ากการท อ งเที่ ย ว อย า งไรก็ต าม การพั ฒ นา
ดังกลาว ยอมสงผลใหผูคนและชุมชนทองถิ่นในเกาะลันตาตกเปนผูแบกรับผลกระทบจากการ
พัฒนาอยางหลีกเลี่ยงไมได
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กลุมชุมชนภายในเกาะลันตา

กลุมนักทองเที่ยวภายในเกาะลันตา

ภาพที่ 2.36 กลุมประชาชนและกลุมนักทองเที่ยวภายในเกาะลันตา

2.2.1 ชุมชนภายในเกาะลันตา
เกาะลันตาประกอบดวยทั้งหมด 17 ชุมชน โดยแบงออกเปน 6 ชุมชนในเกาะลันตา
นอย และอีก 11 ชุมชนในเกาะลันตาใหญ สวนใหญเปนชุมชนมุสลิม ซึ่งหมายถึงมีประชากร
สวนใหญ (มากกวารอยละ 90) นับถือศาสนาอิสลาม ประชากรที่เหลือนับถือศาสนาพุทธและ
นับถือผีบรรพบุรุษ และในแตละชุมชนประกอบไปดวยชาวมุสลิม ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน
และชาวไทยใหมหรือชาวอูรักละโวย
ที่ตั้งของชุมชนสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณใกลชายฝง
ทะเล ซึ่งโดยสวนใหญอยูภายในเกาะลันตาใหญ กับชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ราบเชิงเขาภายในตัว
เกาะซึ่งโดยมากจะเปนชุมชนบนเกาะลันตานอย
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ชุมชนบานหลังสอด

ชุมชนบานคลองโตนด

ชุมชนบานทุงลิบง

ชุมชนบานคลองหมาก

ชุมชนบานทุง

ชุมชนบานโละใหญ

ภาพที่ 2.37 ชุมชนตางๆ ภายในเกาะลันตานอย
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ชุมชนโตะบาหลิว

ชุมชนโละดุหยง

ชุมชนทุงหยีเพ็ง

ชุมชนเจะหลี

ชุมชนศรีรายา

ชุมชนหัวแหลม

ชุมชนสังกะอู

ชุมชนคลองนิน

ชุมชนคลองโตบ

ชุมชนคลองหิน

ภาพที่ 2.38 ชุมชนตางๆ ภายในเกาะลันตาใหญ

ชุมชนเกาะปอ
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แผนที่ 2.3 ตําแหนงที่ตั้งชุมชนและแหลงทองเที่ยวภายในเกาะลันตา
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เมื่อพิจารณาองคประกอบดานอาชีพในชุมชนเกาะลันตา พบวา ประชากรสวนใหญบน
เกาะลันตายังคงประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม เชน สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชไร
พืชผัก ทํานา สวนผลไมตามฤดูกาล เปนตน และการประมง ทั้งประมงชายฝงและประมงน้ําลึก
สําหรับคนในทองถิ่นมักทําการประมงชายฝง สวนประมงน้ําลึก มักเปนเรือของผูประกอบการ
ตางพื้นที่ที่ซึ่งเดินเรือเขามาในบริเวณดังกลาวตามฤดูกาล

การทําประมงเปนอาชีพหลักของชุมชน

การทําสวนยางพาราซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วทั้งเกาะลันตา

ภาพที่ 2.39 การประกอบอาชีพของประชาชนภายในเกาะลันตา

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันธุรกิจการทองเที่ยวเกาะลันตาเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จาก
การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐบาลในระดับทองถิ่น สงผลใหประชากรบนเกาะลันตามี
แนวโนมการปรับอาชีพใหเขาเหมาะสมกับสภาวะการตลาดและธุรกิจการคาที่เจริญกาวหนา
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และทําใหคาครองชีพบนเกาะที่สูงขึ้นอยางมาก ชาวบานจํานวนไมนอยในเกาะลันตาใหญ และ
เกาะลันตานอยจึงผันตัวเองไปทํางานดานบริการการทองเที่ยว
สําหรับเกาะลันตาใหญ แรงงานสวนมากที่มาจากชุมชนเปนเพศหญิง ประกอบอาชีพ
เปนลูกจ างในรี สอร ท และโรงแรมตา งๆภายในเกาะ เชน แมบา นทํา ความสะอาด งานครัว
พนักงานตอนรับ เปนตน สวนแรงงานเพศชาย ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย รับเหมา
กอสราง และพนักงานขับรถรับสงนักทองเที่ยว เปนตน แรงงานสวนใหญจะทํางานชวงฤดูกาล
การทองเที่ยวเปนหลัก
อยางไรก็ตาม พบวาบางชุมชนมีการรวมกลุมแมบาน เพื่อตั้งกลุมอาชีพหัตถกรรมจาก
พืชทองถิ่น เชน กลุมหัตถกรรมจากเตยปาหนัน และผาบาติก บนเกาะลันตานอย เพื่อจําหนาย
ใหแกนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถสรางรายไดเพิ่มใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่ง

กลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศปาชายเลน บานทุงหยีเพ็ง

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวโรงแรมและรีสอรทบนเกาะลันตาใหญ

ภาพที่ 2.40 การประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเสริมของชุมชนภายในเกาะลันตา
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ประกอบดวย 6 หมูบาน
ประชากร 5,307 คน

ประกอบดวย 5 หมูบาน
ประชากร 4,254 คน

ญ
ประกอบดวย 8 หมูบาน
ประชากร 5,384 คน
สัญลักษณประกอบ

แผนที่ 2.4 ขอบเขตพื้นที่การปกครองของสวนปกครองทองถิ่น

ญ
ประกอบดวย 1หมูบาน
ประชากร 695 คน
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2.2.2 ชุมชนมุสลิมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
ดังไดกลาวแลววา ประชากรกวารอยละ 90 ที่อาศัยอยูในเกาะลันตา นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะบนเกาะลันตานอย ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามถึงรอยละ 99
ของประชากรทั้งหมด จากการสํารวจภาคสนามพบวา ปจจุบันชุมชนมุสลิมทั้งหมดที่อยูบนเกาะ
ลันตา ยังยึดถือหลักการทางศาสนาในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันอยางเครงครัด แต
เมื่อตองเผชิญกับการพัฒนาขนานใหญ ภายใตแนวนโยบายของรัฐที่จะพัฒนาใหเกาะลันตาเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวของชายฝงทะเลอันดามัน ชุมชนมุสลิมบนเกาะลันตาจึงประสบกับ
ภาวะยากลําบากในการปรับตัวใหสามารถรับมือกับนโยบายการทองเที่ยวดังกลาว โดยเฉพาะ
เมื่อธุรกิจการทองเที่ยวมักจะมาพรอมกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนฐานทรัพยากร
ในการดํารงชีวิตของชุมชน ชุมชนมุสลิมจึงถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับหลักการทางศาสนาที่ดูจะไม
สอดคลองกับการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวบนเกาะ โดยเฉพาะบทบาทของหญิงมุสลิมในธุรกิจ
การทองเที่ยว รวมทั้งบทบาทของชุมชนในการดํารงชีวิตกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
จากสภาพดั ง กล า ว ส ง ผลให ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ที่ เ ป น ชุ ม ชนส ว นใหญ บ นเกาะ
กลายเปนชนกลุมใหญที่ไดรับผลประโยชนนอยที่สุดจากการพัฒนาการทองเที่ยวโดยรัฐ และอยู
ในฐานะผูแบกรับผลเสียที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา การทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทาง
เศรษฐศาสตร ทางสังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนมุสลิมจึงเปนสิ่งสําคัญ ในการยกระดับวิถี
ชีวิตของผูคนบนเกาะลันตา ซึ่งจะสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
มีประเด็นหลัก 2 ประเด็น ที่สมควรพิจารณา ไดแก 1) ฐานคติของศาสนา
อิสลามเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยคํานึงความสมบูรณของระบบ
นิเวศนซึ่งถูกระบุไวในแหลงที่มาแหงกฎหมายอิสลามที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตาม และ 2)
บทบัญญัติทางศาสนาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนกรอบในการทําความ
เขาใจและวิเคราะหขอคนพบจากการสํารวจเชิงคุณภาพในชุมชนมุสลิมบนเกาะลันตา
1) ชุมชนมุสลิมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
ในทัศนะของอิสลาม ระบบเศรษฐกิจที่ดี ตองนําสังคมไปสูภาวะที่ดีและเปนที่
โปรดปรานจากพระเจา ภาวะที่ดีของสังคมในทัศนะอิสลามมุงเนน “ความยุติธรรมดานสังคม”
อันไดแกการแบงเปนทรัพยากรที่เปนของพระเจาที่ถูกตอง เพื่อการพัฒนามีการนําทรัพยากร
มาใชเปนอุปกรณเพื่อพัฒนาสูความสันติสุขของมนุษยชาติ และคืนสูพระองค และอยูบนพื้นฐาน
ความสํานึกวาโลกเปนเพียงที่พักพิงชั่วคราว จุดหมายแทจริงกลับอยูที่ความสงบแหงชีวิตใน
ปรโลก อิสลามไมสนับสนุนความฟุมเฟอย การเกิดผลกําไรทางเศรษฐกิจนั้น ตองมิใชมาจาก
พื้นฐานของการใชระบบดอกเบี้ย แตตองวางอยูบนการซื้อขายดวยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ
การคาแนวอิสลามตองปลอดจากการคดโกง ธุรกรรมการคาจะตองไมทําลายความเปนมนุษย
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จะตองถูกตองกับบทบัญญัติอิสลาม การพัฒนาในอิสลาม จึงไมใชการพัฒนาเพื่อสนองตัณหา
กอบโกย ทําลาย แตมุงเนนใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอสังคมโดยรวม และสิ่งแวดลอม
ในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามกลาวไววา อิสลามเปนวิถีชีวิตที่สมบูรณ และ
ไดบรรจุหลักการพื้นฐานครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมทุกดาน ระบบเศรษฐกิจชุมชน
มุสลิมจึงมีลักษณะสําคัญตามครรลองของระบบเศรษฐกิจที่ถูกระบุไวในอัลกุรอาน ฮาดิษ (วัจนะของทานศาสดามูฮัมหมัด) และสุนนะฮ (วัตรปฏิบัติของทานนบีมูฮัมหมัด) อันเปนที่มาของ
หลักกฎหมายแหงอิสลามทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งระบุกฎเกณฑในการใชชีวิตทาง
สังคมอยางกวางๆ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ประเภทที่เปลี่ยนแปลงไมได เปนกฎขอบังคับตายตัว เชน การละหมาดวัน
ละ 5 เวลา การถือศีลอด การจาริกแสวงบุญที่นครมักกะห อยางนอย 1 ครั้งในชีวิต การที่ตอง
รับประทานอาหารที่ฮาลาลเทานั้น การหามดื่มสุราและการเลนพนัน รวมทั้งการหามเรื่อง
ดอกเบี้ย เปนตน
2) ประเภทที่เปลี่ยนแปลงได ซึ่งมักจะระบุไวกวางๆ หรือไมระบุไวเลย จาก
ทั้งอัลกุรอาน และวัจนะทานศาสดา แตใหใชวิจารณญาณเอาเองวาสิ่งใดควร และไมควรเลือก
ปฏิบัติ เชน การเลือกอาชีพ เลือกที่อยูอาศัย การเลือกระบบการศึกษา การเลือกสวมเสื้อผาที่
เหมาะกับภูมิประเทศและวิถีชีวิตความเปนทองถิ่น โดยจะตองอยูในหลักการที่ศาสนาอิสลามให
การยอมรับ เปนตน
กลาวในเชิงรูปธรรม อัลกุรอาน ฮาดิษ และซุนนะห ระบุถึงลักษณะของงานและ
เศรษฐกิจชุมชนไวหลายชนิดซึ่งจะขอกลาวถึงชนิดตางๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว ดังนี้
1) เกษตรกรรมและการปศุสัตว โองการจากอัลกุรอานมากมายกลาวถึงความ
โปรดปรานของอัลลอฮ(ศุบห) เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผัก ผลไมและธัญญาหาร การจับสัตว
บกและสัตวน้ํา เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย บนเงื่อนไขที่วา การที่จะไดรับความ
โปรดปรานจากอัลลอฮ (ศุบห) นั้น มนุษยตองมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานคนตอง
ทํางานและพยายามหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการพลิกฟนพื้นดินเพื่อให
ไดรับอาหารการกินและแลกเปลี่ยน
2) การอุตสาหกรรม อิสลามสนับสนุนใหมนุษยสนใจในดานหัตกรรมหรือ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะไดรับประโยชนจากการทําหัตถกรรมและอุตสาหกรรมหลายชนิด
ถึงแมจะไมบอกอยางชัดเจน แตพอจะสรุปไดวา กุรอานไดกําชับใหมนุษยประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และมีความพยายามในงานอุตสาหกรรมหลายอยางเพื่อความเปนอยูที่ดีในชีวิต เรา
สามารถทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อตอบสนองความตองการทางดานเครื่องนุงหม เรา
สามารถทํางานในอุตสาหกรรมทางดานอาหาร การลาสัตวและการปศุสัตวเพื่อตอบสนองความ
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ตองการทางดานอาหาร เราสามารถทํางานในอุตสาหกรรมการกอสราง เพื่อตอบสนองความ
ตองการในเรื่องที่อยูอาศัย เมื่อตองการตอบสนองความตองการทางดานเครื่องมือเครื่องใช ก็
สามารถใหอุตสาหกรรมเหมืองแร ความตองการทางดานขนสงทางทะเล ก็สามารถใช
อุตสาหกรรมการตอเรือ เปนตน
3) การพานิชยกรรม กุรอานไดใหขอชี้แนะในลักษณะรวมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว
มากมาย บางครั้งก็กลาวไวอยางชัดแจง และบางแหงก็แสดงไวโดยทั่วๆ ไป เชน กุรอาน 4 : 29
สอนไวความวา “ โอบรรดาผูมีศรัทธาทั้งหลายพวกเจาอยาบริโภค (รับ) ทรัพยสินระหวางกัน
และกันโดยไมชอบธรรม (เชน การโกงกินดอกเบี้ยเปนตน) นอกจากเปนการคาขายจากความ
พอใจของพวกเจา (ซึ่งกันและกัน) และพวกเจาอยาไดฆาตัวของพวกเจาเอง แทจริงอัลลอฮทรง
เมตตาตอพวกเจาอยางยิ่ง ” นอกจากนี้อิสลามยังสงเสริมการคา การลงทุนที่ปราศจากดอกเบีย้
โดยสถาบันทางการเงินที่ดําเนินการถูกตองตามหลักการทางศาสนา อิสลามสนับสนุนใหมีการ
สรางตลาดเพื่อกระจายผลผลิตในชุมชน และใหเปนสถานที่ทําการคาขายเพื่อแสวงหาปจจัยยัง
ชีพ (ริซกี) จากอัลลอฮ สนับสนุนการคากับตางชาติ และการเดินทางเพื่อทําการคา ซึ่งจะเห็น
ไดวา นบีทั้งหลายของอัลลอฮนั้น บริโภคอาหารและเดินซื้อของในตลาด อันแสดงใหเห็นวา
บรรดานบีนั้นเปนสามัญชนธรรมดาที่พยายามตอบสนองความตองการในชีวิตของตน และบาง
ทานเคยเปนพอคาอีกดวย
4) การทองเที่ยวและการบริการ แมในอัลกุรอานจะมิไดระบุชัดเจนเกี่ยวกับ
งานดานการทองเที่ยวและการบริการ แตในอัลกุรอานก็สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธกับสังคม
ภายนอก ซึ่งรวมทั้งผูมาเยือนจากภายนอกชุมชน ซึ่งมุงหมายเพื่อการเปดโอกาสทางการคาเพื่อ
การยังชีพ การแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธเพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรม
อิสลาม โดยเฉพาะการสนับสนุนการทองเที่ยวแหลงทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหมนุษยไดตระหนักถึงความยิ่งใหญ และความปรีชาสามารถในการสรรสรางสรรพสิ่งของ
อัลลอฮฺ
นอกจากนี้ อิ ส ลามยั ง สนั บ สนุ น การบริ ก ารที่ ห มายถึ ง การทํ า ตั ว ให เ ป น
ประโยชนและชวยเหลือผูอื่น อันจะเห็นจากวัตรปฏิบัติของทานนบีมูฮัมหมัด ที่สนับสนุนให
มุสลิมตองทําหนาที่อํานวยความสะดวกแกผูที่สัญจรไปมา อีกทั้งในปจจุบัน ชุมชนมุสลิมหลาย
แหงทั่วโลกก็ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเรียนรูทางวัฒนธรรม ทั้งนี้การทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการบริการและการทองเที่ยวของชุมชนมุสลิม ตองอยูบนพื้นฐานดานความซื่อสัตย
อดทน และไมเอารัดเอาเปรียบ เปนหลัก
ดังที่ไดกลาวไวแลววา ระบบเศรษฐกิจชุมชนมุสลิมมีจุดมุงหมายในการสรางความเปน
ธรรมทั้งทางสังคม และตอฐานทรัพยากร กลาวไดวาการทํากิจกรรมดานการทองเที่ยวใน
ชุมชนมุสลิมจึงตองเปนไปโดยสอดคลองกับวิถีนิเวศวิทยาดวยอยางแยกไมออก มุสลิมมีฐานคติ
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เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ภูเขา แมน้ํา ลําธาร พรุ ปา และทะเลวา พระเจาได
ประทานทรัพยากรเหลานี้มาเพื่อมนุษย มุสลิมมีหลักความเชื่อ 3 ประการ ไดแก ประการแรก
มนุษ ยตองมีค วามเชื่อมโยงกับพระเจา ทุกคนที่เกิดมามีความเสมอภาคกัน ประการที่ สอง
มนุษ ย ตองมี ค วามเชื่อ มโยงระหว า งมนุษ ยด ว ยกั นเอง ทั้ง ในครอบครั ว และเพื่ อนบา นและ
ประการที่สาม คือ มนุษยตองมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ เมื่อพระ
ผูเปนเจาทรงประทานทรัพยากรเหลานี้มาใหมนุษย มนุษยจึงตองมีหนาที่ปกปกษรักษาเพื่อให
รุนลูกรุนหลานไดมีโอกาสในการใชทรัพยากรที่พระผูเปนเจาประทานมาใหเชนเดียวกัน
อันที่จริง การพัฒนาและการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวมิไดเปนของตองหาม (ฮารอม)
ในศาสนาอิสลามแตอยางใด อีกทั้งอิสลามยังสนับสนุนใหชุมชนมุสลิมประกอบกิจการทางการ
คา การบริการ การอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเปนธรรมทางสังคม โดยเลี่ยงระบบดอกเบี้ยซึ่ง
เปนระบบขูดรีด และสรางความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทั้งนี้ การดําเนินกิจการตางๆ ตองอยูบน
พื้นฐานจากสิ่งที่ดีงามตามทัศนะอิสลาม (ฮาลาล) เทานั้น มิใชเพื่อการกอบโกย การฟุมเฟอย
และการทําลายฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2) ชุมชนมุสลิมกับการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมในเกาะลันตา
จากการสํารวจเชิงคุณภาพ พบขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมและการทองเที่ยว
อยางนอย 5 ประการ ไดแก
• คณะวิ จั ย พบว า ผู ป ระกอบการที่ พั ก ตากอากาศที่ เ ป น คนไทยมุ ส ลิ ม มี
แนวโนมลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด เนื่องมาจากแหลงเงินกูที่มีอยูในทองถิ่นคิดอัตราดอกเบี้ย
ในระดับสูง โดยที่ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารอิสลามมาใชในลงทุนไดโดยสะดวก
• ความไมลงรอยระหวางทัศนคติเรื่องการพัฒนา ระหวางชวงวัยที่แตกตาง
กันของผูคนในชุมชนทั้งในชุมชนมุสลิมและชุมชนอื่นๆ เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการพัฒนาถูก
ผลักใหเปนเรื่องสุดโตงสองขาง ระหวางการไมรับการพัฒนา และการรับการพัฒนาอยางไมมี
การควบคุม โดยไมเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดวาอะไรคือรูปแบบการพัฒนาที่ชุมชนรับได
• ความเปนกังวลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลามของครอบครัวชาว
มุสลิม และผูหญิงมุสลิมที่ตองออกไปทํางานในรีสอรท ซึ่งในบางแหงไมอนุญาตใหทําละหมาด
สวมผาคลุมศีรษะ และการบริการอาหารที่ไมฮาลาล เชน สุรา เปนตน
• ชุมชนมุสลิมขาดบรรยากาศของการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตาม
หลักการศาสนาอิสลาม และขาดความเชื่อมโยง ขาดความเปนกลุมกอนภายในชุมชน และ
ระหวางชุมชนในการประสานงานดานการทองเที่ย วอันถือวาเปนเงื่ อนไขที่สําคัญ ที่สุด ที่จ ะ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยว และการควบคุมทิศทางการ
พัฒนาซึ่งไมสามารถแสดงออกมาไดอยางเขมแข็งเพียงพอ
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• หนวยการปกครองสวนตางๆ ขาดความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการทางศาสนา
อยางเพียงพอ กลาวคือ จากการสํารวจแผนการพัฒนาในระดับทองถิ่น พบประเด็นที่นาสนใจ
คือ ประเด็นแรก มักเปนที่เขาใจกันวา หลักการทางศาสนาอิสลามมีสถานะเปนวัฒนธรรมที่
สมควรไดรับการอนุรักษสงเสริมในฐานะที่พึ่งทางจิตใจเทานั้น จากที่กลาวมาในขั้นตน แสดง
ใหเห็นแลววาหลักการทางศาสนาอิสลามตองถูกนํามาใชในลักษณะปรัชญาการดํารงชีวิตในทุก
ดานของมุสลิม เชนเดียวกับหลักอิทธิบาท 4 ในศาสนาพุทธ ก็ถือวาเปนหลักการในการ
ประกอบอาชีพและควรไดรับการพัฒนาขึ้นเปนบรรทัดฐานทางสังคมได การกําหนดแผนการ
พั ฒ นาจึ ง ต อ งนํ า เอาข อ บั ญ ญั ติ ท างศาสนามาใช อ ย า งชั ด เจนและเป น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น
ประเด็นตอมาซึ่งเชื่อมโยงกันคือ แผนงานในระดับดังกลาวมุงเนนการจัดทําเนื้อหา และการ
ปฏิบัตินโยบายเพื่อตอบสนองเนื้อหานโยบายในระดับจังหวัด และระดับประเทศเปนหลัก โดย
มิไดใหค วามสําคัญกับการประยุกต นโยบายหลักใหมีลักษณะที่สอดคลองกับชุมชนทองถิ่น
หลักการทางศาสนาอิสลามจึงมักจะถูกละเลยในดานที่เปนฐานคิดของชุมชนในการพัฒนา
นอกจากนี้ ยังมีความเขาใจผิดที่วา อิสลามเปนเพียงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทําใหหลายฝายมิได
เชื่อมโยงหลักการทางวิถีชีวิตผูคนเขากับการพัฒนาทั้งในระดับแผน และระดับปฏิบัติ สงผลให
ไมสามารถเขาถึง และพัฒนาชุมชนมุสลิมตามศักยภาพของชุมชน และไมสามารถนําชุมชนมา
เปนแนวรวมในการปกปองทรัพยากรไดอยางแทจริง
จากการสํารวจพื้นที่ชุมชนเกาะลันตา คณะวิจัยตั้งขอสังเกตไววา การขาดความรู ความ
เขาใจ และการบูรณาการฐานคติดานระบบเศรษฐกิจ การเงินและสิ่งแวดลอมแบบอิสลามใหเขา
กับแผนงานในการพัฒนาการทองเที่ยวของรัฐและแผนการศึกษา เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
ภาพความลักลั่นในหลายดานเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมและการพัฒนา ดังจะพบวา มุสลิมที่อาศัยใน
เกาะลันตาเกิดความไมมั่นใจในการทํากิจกรรมการทองเที่ยว มุสลิมยังมีความกังวลใจในการ
ลงทุน ความมั่นคงในครอบครัวตามหลักการทางศาสนา อีกทั้งทางรัฐบาลก็ยังมิไดใหความ
สนใจกับการพัฒนาตามบรรทัดฐานชุมชนอยางจริงจัง สงผลใหการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผาน
มา ยังคงความเหลื่อมล้ําในสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้ยังสงผลใหรัฐไมสามารถดึงประชาชนสวน
ใหญในทองถิ่นเขามาสูกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนได
คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ระบบเศรษฐกิจแบบอิสลามสอดรับกับการพัฒนาที่เนนความ
พอเพียง และสามารถนํามาปรับใชกับชุมชนเกาะลันตาทั้งหมดไดอยางลงตัว เนื่องจากทาง
คณะผูวิจัยพบวา ประชาชนไมวาจะเปนมุสลิม หรือชาวอุรักลาโวย และกลุมชาติพันธุอื่นๆ ตางมี
ฐานคติดานความเปนอยูอยางพอเพียง ดังนั้น การทําความเขาใจ และสนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชน จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตา
การรายงานขางตน คณะวิจัยไดสะทอนใหเห็นภาพเกี่ยวกับชุมชนและวิสัยทัศนทมี่ าจาก
ฐานคติดั้งเดิมของชุมชนเกาะลันตา ในสวนตอไป จะนําเสนออิทธิพลของวิสัยทัศนการพัฒนา
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โดยรัฐที่เขามาแทนที่วิสัยทัศนแบบชุมชน ภายใตแนวคิดเรื่องการพัฒนาโดยรัฐ ทําใหชุมชน
ต อ งพึ่ ง พากลไกภาครั ฐ มากขึ้ น โดยได ตั้ ง ข อ สั ง เกตด ว ยว า กลไกเหล า นั้ น มี ค วามสามารถ
เพียงพอตอการรับผิดชอบชุมชนที่กําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วไดหรือไม เพียงใด
2.2.3 ชุมชนเกาะลันตาภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาโดยรัฐ
ในรายงานสวนนี้จะกลาวถึงในสองประเด็นหลัก คือ 1) ขอคนพบชุมชนเกาะ
ลันตาภายใตโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่นและศักยภาพในการพัฒนา และ 2) ขอคนพบ
ที่เกิดขึ้นจากการนําแผนการพัฒนาตามวิสัยทัศนของรัฐมาดําเนินการบนเกาะลันตาโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกาะลันตา
1) ชุมชนเกาะลันตาภายใตโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่นและศักยภาพใน
การพัฒนา
ในเบื้องตนคณะผูวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนและเปนธรรมบนเกาะลันตา ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบดูแลชุมชนทั้งหมดบนเกาะลันตา การพิจารณาชุมชนภายใตโครงสรางการปกครอง
สวนทองถิ่น และบทบาทของหนวยงานดังกลาวในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวจึงจําตองให
ความสนใจอยางยิ่ง แมวาลักษณะทางดานศาสนา วัฒนธรรม และความสัมพันธเชิงเครือญาติ
ภายในเกาะลันตาจะสะทอนความกลมกลืน เปนเนื้อเดียวกันของชุมชนบนเกาะ ซึ่งมีแนวโนมวา
จะเอื้อใหเกิดความเปนเอกภาพดานการบริหารและนโยบาย แตในความเปนจริง หากมอง
ชุมชนเกาะลันตาจากภาพโครงสรางทางการปกครองทองถิ่น จะสามารถมองเห็นภาพชุมชน
เกาะลันตาที่ถูกแบงออกเปน 4 ชุมชนใหญตามหนวยการปกครองทองถิ่น อันประกอบดวย 1)
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลเกาะลั น ตาน อย 2) องค การบริ ห ารสว นตํา บลศาลาด า น 3)
องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ และ 4) เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ
คณะวิ จั ย พบว า องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ นทั้ ง หมดบนเกาะลัน ตา ยั ง ไม สามารถ
ประสานงานกันเพื่อทําหนาที่ ดานรับมือกับปญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพได ทําใหแผนงานในการพัฒนาขาดความเปนเอกภาพ เชน การสนับสนุนระบบ
การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางชุมชนบนเกาะ
ที่อยูภายใตองคกรบริหารตางพื้นที่ เปนตน นอกจากนี้หากพิจารณาขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
ระหวางหนวยปกครองตางๆ คือ ขนาดพื้นที่รับผิดชอบ จํานวนประชากร และงบประมาณตาม
ตาราง 2.1 พบความไมสอดคลอง และความเหลื่อมล้ําบางประการ ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบพื้นที่จํานวนประชากรและงบประมาณบริหารงานในหนวยการ
ปกครองตางๆ บนเกาะลันตา
องคการปกครองสวนทองถิ่น

อบต.เกาะลันตานอย
อบต.ศาลาดาน
อบต.เกาะลันตาใหญ
เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ

ขนาดพื้นที่
รับผิดชอบ

จํานวน
ประชากร

ความหนาแนน
ประชากร

งบฯอุดหนุนจาก
สวนกลาง

(ตร.กม.)

(คน)

(คน/ตร.กม.)

(ลานบาท)

90.41
38.13
60.39
0.81

5,307
4,254
5,348
695

58.88
111.57
88.56
858

1.5
11.33
15.91
16.05

ในแตละหนวยปกครองบนเกาะลันตามีความแตกตางกันอยางนาสนใจ ทั้งในแงขนาด
พื้นที่การบริหารงาน และในแงงบประมาณการบริหารงานแตละพื้นที่ ทั้งที่หากพิจาณาใน
แผนงานของแตละหนวย พบวามีภาระหนาที่หลักไมแตกตางกันมากนัก นอกจากนี้ พื้นที่สวน
ที่มีความเจริญเติบโตมากในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และไดระบุในแผนการพัฒนาของทาง
ราชการใหเปนพื้นที่ที่สมควรไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดูเหมือน
จะไดรับการอุดหนุนงบประมาณอยางพิเศษ โดยเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ ซึ่ง
เปนหนวยการปกครองขนาดเล็ก มีพื้นที่รับผิดชอบนอยที่สุด ความหนาแนนของประชากรก็
นอยกวาอบต. เกาะลันตานอย อบต.ศาลาดาน และอบต.เกาะลันตาใหญ แตไดรับงบประมาณ
อุดหนุนมากกวาพื้นที่ปกครองอื่นภายในเกาะ เปนตน ความไมเทาเทียมกันในการบริหารและ
ในการจัดสรรงบประมาณ และขอจํากัดดานการบริหารงานองคกรที่ไมสามารถรวมมือกัน
ระหวางหนวยปกครองตางๆ จึงอาจสรุปไดวา การปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันยังไมสามารถ
ควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวได
2) การนําแผนการพัฒนาตามวิสัยทัศนของรัฐมาปฏิบัติบนเกาะลันตา
ในอดี ต แผนพั ฒ นาของภาครั ฐ กํ า หนดให ชุ ม ชนเป น เพี ย งหน ว ยรองรั บ นโยบาย
มากกวาเปนหนวยสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาของประเทศ แนวทางการพัฒนา
ลวนเปนการวางแผนที่มาจากสวนบนหรือผูมีอํานาจ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การลงทุน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม อีกทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนภาค
การผลิตที่ชวยกระตุนสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดมีการเพิ่มจํานวนแหลงทองเที่ยว
ปรับปรุงและเตรียมโครงสรางพื้นฐานสําหรับนักทองเที่ยว แตยังขาดการพิจารณาผลกระทบ
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จากการทองเที่ยวตอชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว แตกลับมีบทบาทนอยในภาค
การทองเที่ยว
แมวาในปจจุบัน ภาครัฐไดมีการปฏิรูปแผนพัฒนาตางๆ โดยพยายามใหชุมชนและ
ประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-10 และนโยบายการทองเที่ยว ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ซึ่งในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 10 นั้น ไดมีการอัญเชิญ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติ
ในส ว นของแผนระดั บจั งหวัด และระดับ ทอ งถิ่ น มี ก ารสงเสริ ม การท อ งเที่ ย วทางทะเล การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ จะเห็ นวาจากที่กลาวมาแผนพัฒนาในระดับตางๆ ได
คํานึงถึงการพัฒนาที่ตองควบคูไปกับชุมชนและประชาชน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา มีความขัดแยงระหวางความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนกับแผนการพัฒนาที่มุงเนนใหชุมชนอยูในภาวะกินดีอยูดี กลาวคือ ภายใตกระแสการ
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วที่ เ จริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว บนเกาะลั น ตา แต ค ณะวิ จั ย กลั บ พบว า
ผลประโยชน จ ากการท อ งเที่ ย วตกอยูกั บ กลุ ม ประกอบธุร กิจ การทอ งเที่ ย วบางกลุ ม เท า นั้ น
โดยเฉพาะกับกลุมผูประกอบการที่พักนักทองเที่ยวเปนสวนมากที่เปนคนนอกพื้นที่ เนื่องจาก
การสรางสถานที่พักแกนักทองเที่ยวนั้นตองอาศัยการลงทุนขนาดใหญ ดังนั้นคนในชุมชนไม
สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การสร า งเองได ส ง ผลให ค นในชุ ม ชนส ว นมากเข า ไปเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ทองเที่ยวไดในฐานะที่เปนแรงงานภายในโรงแรมรีสอรท จึงทําใหคนในชุมชนไดผลประโยชน
จากการทองเที่ยวนอยกวากลุมผูประกอบการมาก ผลประโยชนที่แรงงานไดรับนั้นเปนเพียงคา
ครองชีพของแรงงานเทานั้น จึงไมสามารถที่จะนําไปใชในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวได
ในสภาวการณเชนนี้จึงกลาวไดวา ชุมชนสวนใหญบนเกาะลันตาจึงอยูในฐานะคนกลุม
ใหญที่ไดรับสวนแบงผลประโยชนจากการทองเที่ยวในสัดสวนที่ต่ําที่สุด กลาวคือ แมวาในชวง
ระยะเวลา 10- 15 ป ที่ ผ า นมา จะมี ค วามพยายามของรั ฐ ที่ จ ะเอาชุ ม ชนมาเป น หลั ก ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 9-10 ซึ่งสะทอนในแผนทองถิ่น แตชุมชนยังเปน
เพียงแตหนวยขับเคลื่อนการปฏิบัตินโยบายภาครัฐ แทนที่จะเปนจุดตั้งตนในกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางนโยบาย
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แผนภูมิ 2.3 ระดับความสัมพันธของกลุมตางๆ กับการทองเที่ยวเกาะลันตา

แผนภูมิระดับความสัมพันธระหวางผูคนกลุมตางๆ กับการพัฒนาการทองเที่ยว ระบุถึง
ที่มาของกลุมคนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของเกาะลันตา จากขอมูล พ.ศ. 2549 กับ
ข อ มู ล จากการสํ า รวจทุ ก ชุ ม ชนในเกาะลั น ตาใน พ.ศ.2550 พบว า มี ขอ ค น พบที่ นา สนใจ 4
ประการ คือ
1) กลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลประโยชน ส ว นใหญ จ ากการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ยั ง คงเป น
ผูประกอบการโรงแรมและรีสอรทซึ่งเปนคนสวนนอยในเกาะลันตา ในขณะที่คนทองถิ่นซึ่งเปน
คนสวนใหญแมจะไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากปที่ผานมา พิจารณาโดย
พื้นฐานกลุมอาชีพ พบวาความเหลื่อมล้ําเปรียบเทียบระหวางสัดสวนผลประโยชนของเจาของ
กิจการโรงแรมรีสอรทกับกลุมการทองเที่ยว โดยชุมชนไมไดลดลง นอกจากนี้ กลุมที่ควรให
ความสนใจเปนพิเศษคือ กลุมอาชีพผูหญิง เชน กลุมแมบานหัตถกรรมเตยปาหนัน และผาบาติกบนเกาะลันตานอย (OTOP) เปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจาก
ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังทั้งจากหนวยงานของรัฐและชุมชน จึงเปนเรื่องนาเสียดายอยาง
ยิ่ง เนื่ องจากอาชี พดังกล าวเป นอาชีพที่สามารถสรา งรายได และสายสัมพันธเขม แข็ งใหแ ก
ทองถิ่นไดมากกวาการทํางานรับจางในโรงแรมหรือรีสอรทตางๆ
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2) หากพิจารณาในกลุมบนพื้นฐานชาติพันธุ จะเห็นอยางชัดเจนวาในทุกกลุมชาติพันธุ
ตางมีความสัมพันธกับการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเชนกัน แตในระดับที่ตางกัน ทั้งนี้มีเหตุมา
จากหลายปจจัย ไดแก ความสามารถในการรวมกลุมในชุมชน การสนับสนุนจากภาครัฐ และ
สภาพทางภูมิประเทศ เปนตน
3) ในมิติดานการปรับตัวเชิงเปรียบเทียบของแตละกลุมจากปที่ผานมา พบวา นโยบาย
การพัฒนาของรัฐมีลักษณะหยุดนิ่ง มิไดปรับตัวตามพลวัตที่เกิดขึ้นในกลุมตางๆ แตอยางใด ซึ่ง
เห็นไดจากการเก็บภาษีในลักษณะกิจวัตร (routine) ตามประเภทภาษีทั่วไปที่ประกาศใชตั้งแต
เมื่อ พ.ศ. 2521 การใชจายงบประมาณจึงเปนไปในลักษณะเดิม มิไดสรางความสามารถในการ
ดูแลทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
4) สิ่งที่ปรากฏในแผนภูมิดังกลาวสะทอนภาพแนวโนมสถานการณที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะในกรณีที่มีการสรางสะพาน เปนประเด็นที่นาสนใจ กลาวคือ ในอนาคตเมื่อ
มีการสรางสะพานเชื่ อมไม วา จุดใดจุดหนึ่ง หรือทั้งสองจุด กลุมตางๆ จํา ตองเผชิญ กั บการ
พัฒนาและการทองเที่ยวที่อาจถาโถมเขามาอยางหลีกเลี่ยงไมได ศักยภาพในการแขงขันที่ไม
เทาเทียมกันระหวางกลุมตางๆ ประกอบกับโครงสรางขององคกรภาครัฐ ถือเปนประเด็นสําคัญ
ที่ควรรีบเรงแกไขเปนการดวน เพื่อความมั่นคงของชุมชน และผูคนในเกาะลันตา
2.2.4 ชุมชนและการควบคุมทิศทางการพัฒนา
ในสวนนี้ จะนําเสนอขอคนพบวาโดยทั่วไปชุมชนทองถิ่นบนเกาะลันตาอยูในฐานะแบบ
ใดบางในบริบทการพัฒนาการทองเที่ยวภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาที่นําโดยรัฐ ในเบื้ อ งต น
พบวาชุมชนทองถิ่นจํานวนมากอยูในฐานะผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาการทองเที่ยวเปน
หลัก จึงอาจกลาวไดวา ในปจจุบันชุมชนมิไดอยูในฐานะที่จะควบคุมทิศทางการพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเมื่อนําขอคนพบดังกลาวมาเปรียบเทียบกับแนวโนมการพัฒนาที่กําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ยิ่งเปนเรื่องที่นากังวลอยางยิ่งในดานความเขมแข็งของชุมชนเกาะลัน
ตา
เมื่อพิจารณาบทบาทชุมชนในเกาะลันตาในบริบทการทองเที่ยว บนพื้นฐานแผนงาน
โครงการพัฒนาการทองเที่ยวตั้งแตระดับชาติ และระดับจังหวัด จะพบวา ชุมชนมีความสัมพันธ
กับธุรกิจการทองเที่ยวในหลายระดับ ทั้งระดับที่เปนจริง และความคาดหวังที่มีตอธุรกิจการ
ทองเที่ยว กลาวคือ
1) ชุมชนในฐานะผูประกอบการ
ความเกี่ยวของในฐานะผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยตรงเปนไปในสอง
ลักษณะ คือ ผูประกอบกิจการโรงแรม และผูจัดรายการ (program) การทองเที่ยวชุมชน และอยู
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ในสองระดับ คือผูประกอบการที่เปนปจเจกบุคคล และผูประกอบการที่รวมกลุมภายในชุมชน
ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเกาะลันตาใหญที่เปนเปาหมายหลักทั้งในสายตาของนักทองเที่ยว
นักลงทุนตางถิ่น และโครงการพัฒนาของรัฐบาล กลาวคือ ในดานตะวันตกของเกาะลันตาใหญ
ซึ่งมีชายหาดสวยงามทอดเปนแนวยาว และมีแผนการพัฒนาในระดับจังหวัดรองรับ ตลอดแนว
ชายฝงดังกลาวจะสามารถพบโรงแรม ที่พักขนาดใหญมากมาย
จากการสํารวจในบริเวณดังกลาวพบวากิจการโรงแรม และที่พักขนาดใหญที่เปนของ
ผูประกอบการที่เปนนักลงทุนทองถิ่นมีจํานวนนอยมาก และไมถึงรอยละหาของกิจการทั้งหมด
เฉพาะที่บานคลองหิน ในเกาะลันตาใหญ พบวามีกิจการโรงแรมที่เปนของนักลงทุนทองถิ่น
มุสลิมเพียงแหงเดียวเทานั้น นอกจากนั้นเกือบตลอดแนวชายฝงเปนกิจการของนักลงทุนที่มา
จากจังหวัดอื่นๆ เชน จังหวัดตรังและกรุงเทพมหานคร เปนตน
ตัวแทนจากหลายชุมชนในเกาะลันตาใหญใหขอมูลวา กิจการโรงแรม ที่พักตากอากาศ
ขนาดใหญเปนของนักลงทุนตางถิ่นที่มีกิจการอยูในจังหวัดอื่นๆ ดวย ทั้งนี้ผูคนในทองถิ่นเปน
ผูขายที่ดินให แลวอพยพไปอยูสวนที่หางออกจากฝง โดยเฉพาะในชวง 10 ปที่ผานมา ภายหลัง
การขยายตัวของกิจการโรงแรม และสถานบันเทิงนานาชนิด ชาวมุสลิมทองถิ่นไดทยอยขาย
ที่ดินติดกับชายฝงเพื่ออพยพมาอยูในบริเวณที่ไกลออกไป อยางไรก็ตาม สภาพดังกลาวไมได
เกิดขึ้นทั่วทั้งเกาะ ปจจุบัน ที่ดินสวนใหญบนเกาะจึงยังเปนกรรมสิทธิ์ของคนทองถิ่น กิจการที่
เปนของผูประกอบการทองถิ่นที่ยังคงอาศัยอยูในแถบชายฝง โดยทั่วไป ไดแก กิจการรานคา
และร า นอาหารขนาดย อ มเท า นั้ น และโดยเหตุ ที่ ผู ค นในท อ งถิ่ น ยั ง ได รั บ ส ว นแบ ง จากการ
สงเสริมการทองเที่ยวไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการทําอาชีพสวนยาง ประมง การทําปาลม
น้ํามัน เปนตน อาชีพทางการเกษตรจึงยังถือวาเปนอาชีพหลักของคนทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ตัวอยางชุมชนผูประกอบการที่นาสนใจในเกาะลันตาใหญ คือ การนํา
เที่ยวปาโกงกางโดยชุมชนบานทุงหยีเพ็ง เกาะลันตาใหญ ในแงที่เปนการผสานกันระหวางการ
รวมกลุมของชุมชน และการสนับสนุนจากหนวยงานราชการในระดับจังหวัด แมวาจะอยูในขั้น
ริเริ่ม และไดรับความสนใจอยางจริงจังในฐานะอาชีพที่ทํารายไดอยางเพียงพอใหชุมชนจาก
ชาวบานทุงหยีเพ็ง (กลุมดําเนินการมีสมาชิกเพียง 30 คนเทานั้น) ตัวอยางดังกลาวก็สะทอน
ถึง การรวมกลุมชุมชนซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหหมูบานนี้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ
ทองเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ
2) ชุมชนในฐานะผูรับผลกระทบ
แมวาหลายชุมชนในเกาะลันตาจะไมไดอยูในฐานะผูประกอบกิจการดานการทองเที่ยว
โดยตรง หากแตในสถานะแหลงทรัพยากรเพื่อรองรับการทองเที่ยว ถือวาเปนรูปแบบหลักของ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งชุ ม ชน และการท อ งเที่ ย วในเกาะลั น ตา ทั้ ง ในแง เ ป น แหล ง ป อ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรมนุษยที่เปนแรงงานในอุตสาหกรรมการ
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ทองเที่ยว เชน พนักงานขับรถรับสงนักทองเที่ยว พนักงานรักษาความปลอดภัย และ การอาศัย
แรงงานแมบานที่เปนคนทองถิ่น เปนตน
แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเกาะลันตามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ตามการ
ขยายตัวของกิจการที่พักบนเกาะลันตาใหญ โดยเฉพาะอาชีพดานการบริการในโรงแรม และที่
พักตากอากาศขนาดใหญ แทบทั้งหมดของแรงงานเปนคนพื้นถิ่นในเกาะลันตาใหญและลันตา
นอย จากการสํารวจ พบวา อาชีพแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะในภาค
บริการ เชน อาชีพแมบาน หนวยรักษาความปลอดภัย เปนตน จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามา
หางานทําที่เกาะลันตาใหญในฤดูการทองเที่ยวตามโรงแรม และรีสอรทขนาดใหญเปนจํานวน
มาก เนื่องจากอัตราคาจางอยูในระดับสูง (โดยเฉลี่ยประมาณ 4,000 -5,000 บาท) ใน
ครอบครัวหนึ่งๆ จึงมักจะสงสมาชิกที่มิใชแรงงานหลักในการทําเกษตรเขามาหางานทําในภาค
การทองเที่ยว ภาวะความไมมั่นคงดานอาชีพเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วไปในเกาะลันตา และ
สงผลใหแรงงานเหลานั้นขาดการพัฒนาทักษะในการทํางาน ไมสามารถแสวงหาความกาวหนา
ทางอาชีพ และไมมีความผูกพันระหวางนายจางกับคนงาน และระหวางคนงานดวยกัน การ
รวมกลุมอาชีพ และความสามารถในการตอรองกับนายจาง จึงไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งจากปญหาเรื่องสวัสดิการ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางระหวาง
การทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่สําคัญ ไดแก การแตงกายตามระเบียบของสถานที่
ทํางานที่ไมอนุญาตใหสตรีชาวมุสลิมสวมใสผาคลุมผมมาทํางานได ภาวะดังกลาวยอมสงผลให
เกิดความไมมั่นคงในการดําเนินชีวิตของผูคนในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น จากการสัมภาษณชาวบาน
หลายหมูบาน พบวาอายุเฉลี่ยของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะลันตามี
แนวโนมลดลงอยางนาสนใจ ทําใหเกิดความเชื่อที่วาการศึกษาในระดับสูงกวาขั้นมัธยมศึกษา
กลายเปนสิ่งไมจําเปนอีกตอไป เนื่องจากงานบริการทองเที่ยวไมตองการความรูและทักษะใน
ระดับสูง ซึ่งในระยะยาวยอมสงผลใหผูจางงานเลิกจางแรงงานทองถิ่น อันเนื่องมาจากสาเหตุ
แหงการขาดทักษะที่สามารถสนองตอบความตองการของตลาดการทองเที่ยวได
นอกจากนี้ ชุมชนสวนใหญบนเกาะลันตา โดยเฉพาะในสวนที่ไมถูกระบุไวในแผนการ
พัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวก็ตกอยูในฐานะผูรองรับผลเสียการพัฒนา เชน การลักลอบทิ้ง
ขยะระหวางทางไปสูแพขนานยนตในเกาะลันตานอย เปนตน หรืออยูในฐานะชุมชนที่คาดหวัง
ใหเกิดการทองเที่ยวในชุมชน แตยังไมมีชองทางเขาสูตลาดการทองเที่ยว เมื่อพิจารณาขอ
คนพบกับโครงการสรางสะพานเชื่อมระหวางเกาะลันตานอยและลันตาใหญที่ จะเกิดขึ้ นใน
อนาคต สามารถอนุมานไดวาความสัมพันธระหวางชุมชนและการทองเที่ยว มีแนวโนมจะ
เขมขนขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได
ดังที่ไดกลาวมาแลวถึงสถานะชุมชนซึ่งเปนฝายรองรับ และพึ่งพิงการพัฒนาจากภาค
ธุ ร กิ จ เอกชนการท อ งเที่ ย วในป จ จุ บั น ย อ มแสดงให เ ห็ น อย า งชั ด เจนว า การพั ฒ นาการ
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ทองเที่ยวในเกาะลันตาเปนไปอยางแยกสวนจากความเปนอยูของชุมชน และเปนอิสระจากการ
ควบคุมและกําหนดทิศทางอยางจริงจังจากหนวยงานราชการ ซึ่งภาวะดังกลาวเปนที่นากังวล
อยางยิ่งในการดําเนินชีวิตของชุมชนทั้งในปจจุบัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการสรา ง
สะพานเชื่อมทางคมนาคมขึ้นในอนาคต ดวยเหตุนี้ คณะวิจัยจึงไดสรางแบบจําลองแสดงใหเห็น
ถึงผลกระทบที่รายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากไมมีการกําหนด และควบคุมทิศทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางจริงจัง

แผนภูมิที่ 2.4 รูปแบบจําลองผลกระทบจากการพัฒนาที่ไมมีการควบคุม

แบบจํ า ลองข า งต น นี้ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ 3 ประการที่ สั ม พั น ธ กั น คื อ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ชุมชน และการพัฒนาการทองเที่ยว แบบจําลอง
ชี้ ใ ห เห็ นทั้ งส ว นที่ เกิ ด ขึ้ นในป จ จุ บัน และแนวโนม ในอนาคตอย า งชั ด เจนวา การพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวในเกาะลันตาเกิดขึ้นอยางเปนอิสระจากชุมชน กลาวคือ การพัฒนาเกิดขึ้นปราศจาก
การควบคุมจากชุมชน และยังมีแนวโนมวาสภาพการณเชนนี้จะทวีความรุนแรง และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการสรางสะพานเชื่อมการคมนาคมบนเกาะลันตา
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางจากการมีสะพานนั้นเปนสิ่งสําคัญที่หลายกลุมบน
เกาะลันตาตองการ ทั้งผูประกอบการที่อยากใหมีนักทองเที่ยวมากขึ้น และคนในชุมชนเองที่
อยากเดินทางไดรวดเร็วขึ้นในยามเจ็บปวย นอกจากขอดีของการสรางสะพานก็ยอมมีขอเสีย
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ด ว ยเช น กั น กล า วคื อ อุ บั ติ เ หตุ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากรถสามารถเข า ถึ ง เกาะได ม ากขึ้ น
ปริ ม าณขยะจะเพิ่ ม มากขึ้ น จากนั ก ท อ งเที่ ย ว ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องสภาพแวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติจะลดลง เนื่องจากมีจํานวนคนเขามาใชมากขึ้น ดังนั้น ในการสราง
สะพานนอกจากตองพิจารณาถึงความสะดวกสบายในการเดินทางแลว ยังตองคํานึงถึงตนทุน
ตางๆที่ชุมชนตองเสียดวย รวมทั้งตองคํานึงถึงการบริหารจัดการและควบคุมการใชงานสะพาน
เพื่อไมใหสะพานกลายเปนชองทางในการนําความเสียหายและอันตรายมาสูเกาะลันตามากไป
กวาในปจจุบัน เพราะการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในปจจุบันยังไมมีการกําหนด “ขีดจํากัด
การพัฒนา” ที่ชุมชนสามารถรองรับได ดังนั้น หากมีสะพานเกิดขึ้นโดยที่ไมไดมีการกําหนด
เงื่อนไขและการควบคุมไวกอน จะยิ่งทําใหเกินขีดจํากัดการพัฒนาของเกาะลันตา ซึ่งขีดจํากัด
การพัฒนาในที่นี้ หมายถึง “ความสามารถของชุมชนที่จะดําเนินชีวิตอยางปกติสุขบนพื้นฐาน
ชองการมีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สะอาดเพียงพอใหคนในชุมชนไดใช” ไดแก
การมีน้ําที่ สะอาดและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เปนตน
การพัฒนาอยางไรทิศทาง และขาดการมีสวนรวมจากชุมชนดังเชนที่ผานมา สงผลให
การใชทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาเปนไปในทิศทางที่ไมมีการจํากัดปริมาณ ซึ่งในที่สุด
ยอมสงผลเสียมาสูการดําเนินชีวิตของชุมชนที่อาศัยฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอมเพื่อความอยูรอด
และในอนาคต นั ก ท อ งเที่ ย วอาจลดจํ า นวนลงตามคุ ณ ภาพและปริ ม าณของทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอมที่ลดลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ เมื่อกระบวนการพัฒนาดําเนินมาถึงระดับที่เลย
ขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไมเพียงคุณภาพ
ของแหลงทองเที่ยว และนักทองเที่ยวจะลดลงจนหดหายไปเทานั้น แตยังทําใหความเปนชุมชน
และเปนบานของเกาะลันตาก็จะสูญสลายไปในที่สุด
2.3 การคมนาคมและการขนสงในเกาะลันตา
ระบบการคมนาคมขนส ง เป น โครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ในการรองรั บ การเติ บ โต
ทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับคนใน
เกาะลันตา แตขณะเดียวกันระบบการคมนาคมที่พัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาตางๆ
ขึ้ น ในพื้ น ที่ ไม ว า จะเป น ป ญ หาการคมนาคมเชื่ อ มต อ ระหว า งเกาะลั น ตากั บ แผ น ดิ น ใหญ
ปญหาการเขาถึงบริการดานระบบการคมนาคมขนสงระหวางภาคชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน
ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเสนทางคมนาคมขนสง และปญหาความปลอดภัยในการใชถนน
ของประชาชนและนั กท อ งเที่ ย ว ดั งนั้น การเรง พั ฒ นาทางพื้น ที่ เพื่ อ สนับ สนุ น ให เป น แหล ง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ควรคํานึงควบคูกับความปลอดภัยภายในชุมชน

65

ในการศึกษาสภาพการคมนาคมขนสงในเกาะลันตาครั้งนี้ ไดเรียงลําดับในการเสนอ
ขอมูลที่ศึกษาประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานการคมนาคมขนสง ขอมูลพื้นฐานดานโครงขายการ
คมนาคม การเขา ถึงภายในเกาะลันตา และแผนงานและโครงการจากภาครั ฐที่มีตอพื้นที่
รวมทั้งสภาพปญหาที่พบจากการสํารวจของผูคณะศึกษา
2.3. 1ขอมูลพื้นฐานการคมนาคมขนสง
เกาะลันตาเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่ดึงดูดใหมีการเขามาของนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและตางชาติซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป สงผลตอปริมาณจํานวนการเดินทางและปริมาณรถที่
เพิ่มขึ้น กระทบตอโครงสรางพื้นฐานที่รองรับไมเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการคมนาคมที่
เขามายังเกาะลันตา
โครงการวางแผนและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่
ของสํานักงานจังหวัดกระบี่ มีการคาดการณปริมาณจราจรในอนาคต ซึ่งใชขอมูลฐานปริมาณ
การจราจร พ.ศ 2540 .ถึง พ.ศ 2547.ระบุวาทางหลวงแผนดินหมายเลข 4206 ซึ่งเปนเสนทาง
ผานสูเกาะลันตา มีแนวโนมของปริมาณการจราจรมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 14.66ตอป ซึ่ง
จัดวาเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรที่อยูในระดับสูงในชวง 5ปแรก จากนั้นอัตรา
การเจริญเติบโตจะอยูในระดับปกติที่เทียบเทากับแหลงชุมชนอื่นๆ คือประมาณรอยละ 4 ระบุ
วาเมื่อถึง พ.ศ.2569 ปริมาณพาหนะที่ขามแพขนานยนตในชวงเรงดวนตอทิศทาง มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณการจราจรบนถนนสายศาลาดาน-สังกาอู ดังนั้น จะ
มียานพาหนะตองการขามแพขนานยนตประมาณ 300 คันตอชั่วโมง
2.3.2 ขอมูลพื้นฐานดานโครงขายคมนาคม การเขาถึงเกาะลันตา การคมนาคม
ภายในเกาะลันตา
ระบบการคมนาคมและการขนสงของจังหวัดกระบี่ มีทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
อยางไรก็ตาม การเดินทางโดยรถยนตเปนระบบการขนสงหลัก เนื่องจากมีความคลองตัวมาก
ที่สุด นอกจากนี้จะมีจุดรวมของระบบขนสงสาธารณะภายในเกาะลันตาใหญและระหวางเกาะ
กับแผนดินใหญ โดยมีทาเรือทองเที่ยว ทาเรือโดยสาร และแพขนานยนต ใหการบริการแก
ประชาชนและนักทองเที่ยว
2.3.3 นโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนาดานโครงขายคมนาคมขนสง
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม
คือ เทือกเขาและที่ราบติดชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหจังหวัดกระบี่มีการพัฒนาพื้นที่อยาง
รวดเร็ว ประกอบกับวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดกระบี่ที่กําหนดใหกระบี่เปน " ศูนยกลางการ
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ทองเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษและสุขภาพ แหลงอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพ
ชีวิตและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี" เพื่อเปนเปาหมายสําหรับการพัฒนาพื้นที่ใหสามารถ
รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตได โดยเรงใหมีการพัฒนาดานการขนสงเปนสําคัญ
โครงการพัฒนาดานการคมนาคมและการขนสงในเกาะลันตา มีโครงการที่เกี่ยวของกับการ
เชื่อมโยงระหวางเกาะและโครงการเสนทางภายในเกาะ จากรายงานโครงการวางและจัดทําผัง
พัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะลันตาใหญ เสนอโครงการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงในพื้นที่
โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาดานโครงขายคมนาคมขนสง เชน โครงการสรางสะพานชวงบานหัว
หิน -บ า นคลองหมาก ระยะทางประมาณ 1,200 เมตรเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ โครงข า ยการ
คมนาคมทางทะเล (Hub of Andaman) และตามความตองการของทองถิ่น
2) โครงการถนนรอบเกาะลันตาใหญระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ภายใตเงื่อนไข
ที่ไมทาํ ลายสิง่ แวดลอม ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของแหลงทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่ ว
ในเกาะลันตาใหญ
จากการสํารวจโครงการสรางสะพานขามฟากจากบานหัวหิน ไปยังบานคลองหมากใน
เกาะลันตานอย และสะพานจากบานหลังสอด บนเกาะลันตานอย ไปยังบานศาลาดานบนเกาะ
ลันตาใหญ เปนโครงการที่ไดรับความสนใจมากและเปนประเด็นที่ควรเรงศึกษา เนื่องจากการ
สรา งสะพานเปนการช วยลดตนทุนการขนสง สามารถลดเวลาในการเดินทางในกรณี เกิด
อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ขณะเดี ย วกั น การเดิ น ทางที่ ส ะดวกนํ า ไปสู ก ารเติ บ โตด า นการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะลันตานอยและเกาะลันตาใหญอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหเกิด
ป ญ หาที่ ย ากต อ การควบคุ ม การทํ า ลายเอกลั ก ษณ ค วามเงี ย บสงบ ความงดงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และปญหาการทําลายสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมของเกาะลันตาในระยะยาว
จากการศึกษาในปที่ผานมาถึงปจจุบัน พบวาการสรางสะพานยังเปนประเด็นที่คนใน
ทองถิ่นและนักลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวสวนหนึ่งตองการใหสราง ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจาก
การบริ ก ารแพขนานยนต ที่ มี ก ารผู ก ขาด ทํ า ให ใ ช เ วลาในการเดิ น ทางนานมาก และจาก
การศึกษาวิเคราะหพบวา การสรางสะพานมีทั้งแงดีและแงเสีย ในแงดีคือ การสรางสะพานเปน
การเพิ่มศักยภาพในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวแบบทางเลือก ใหความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดตอหนวยราชการ ธุรกิจ และกิจกรรมสวนตัว สวนแงเสีย คือ ผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ วิถีชุมชน และอุบัติเหตุที่มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นมากจากจํานวนนักทองเที่ยวที่
มากขึ้น อันเปนผลที่มาจากการเดินทางเขาถึงลันตาไดสะดวกมากขึ้น
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กรุงเทพมหานคร
ทางบก
- ผานสุราษฏรธานี 946กิโลเมตร
- ผานพังงา 814กิโลเมตร
ทางอากาศใชเวลา 1.20ชั่วโมง

ภูเก็ต
ระยะทาง 176กิโลเมตร
การคมนาคมทางบก
การคมนาคมทาอากาศ
การคมนาคมทางน้ํา
ตัวเมืองกระบี่ถึงเกาะลันตา
ระยะทาง 50กิโลเมตร
รถบัส 2.30ชั่วโมง

นครศรีธรรมราช
ระยะทาง 233กิโลเมตร

อ.เมืองกระบี
่
ตรัง
ระยะทาง 131กิโลเมตร

หมูเกาะลันตา

ภาพที่ 2.41 การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม การเขาถึงเกาะลันตา

มาเลเซีย กิโลเมตร
ทางอากาศ 20นาที
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1.4 กม.

0.4 กม.

สัญลักษณ
ตําแหนงชุมชน
จุดรวมของระบบขนสงสาธารณะ
หนวยงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล
กรมทางหลวงชนบท

แผนที่ 2.5 การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม การเขาถึงเกาะลันตา
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2.3.4 สภาพปญหาที่พบจากการสํารวจของผูคณะศึกษา
การศึ ก ษาพื้ น ที่ ด า นการคมนาคมและการขนส ง เกาะลั น ตาน อ ยและลั น ตาใหญ ใ นป นี้
สอดคลองกับการศึกษาปที่ผานมา โดยเกี่ยวของกับขอมูลจากการสํารวจ ระดับโครงขาย และ
การสํ ารวจในกลุ มพื้นที่ จากการสํา รวจพบวา ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต เปน
ประเภทรถที่มีคนใชมากที่สุดทั้งคนในชุมชนและนักทองเที่ยว แมวาจักรยานยนตจะเปนรถที่มี
ความปลอดภัยนอยกวารถยนต และโดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่ไมมีประสบการณในการขับขี่รถ
ประเภทนี้มากอน ดังนั้น การปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย โดยพิจารณาจาก
ลักษณะทางกายภาพ เชน สภาพพื้นผิวถนน ความชัดเจนของสัญลักษณบนทองถนนและทาง
สังคม เชน การใชกฎระเบียบอยางเครงครัด
สภาพถนนที่มีขนาดความกวางเหมาะสมกับปริมาณ ประเภทการใชงานและประเภท
ของรถจะมีผลตอความปลอดภัยของผูใชถนน คณะวิจัยไดสํารวจสภาพการคมนาคมขนสงใน
พ.ศ.2550 ดังนี้
• การสํารวจในระบบโครงขาย (Network) ไดแกโครงขายการใหบริการดานตางๆ
ทั้งดา นไฟฟ า การขนส ง การติ ด ตอสื่อ สาร สาธารณูป โภค สาธารณู ป การ การวางผั ง
กายภาพ ซึ่งเปนการศึกษาในภาพรวมของลันตาใหญ
• การศึกษาเฉพาะกลุมพื้นที่ (Cluster) เพื่อพิจารณาปญหาไดครอบคลุมและสามารถ
กําหนดแนวทางพัฒนาตอไปได
1) การสํารวจระบบโครงขาย (ดูภาคผนวกที่ 4)
โครงขายการคมนาคมภายในเกาะลันตาใหญจากการศึกษาโครงการวางและจัดทําผัง
พัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะลันตาใหญ แบงประเภทของถนนในเกาะลันตาใหญออกเปน 3
ประเภท ไดแก
 ถนนสายหลักที่ผานเขตชุมชน (Minor Urban Collector) ที่มีขนาดใหญอยางชุมชน
เกาะลันตาใหญ และเทศบาลชุมชนเกาะลันตาใหญ มีขนาด 2ชองจราจร กวางชองจราจรละ
3.5เมตร ไหลทางกวาง 2.5เมตร
 ถนนสายหลักที่ผานบริเวณชุมชนศาลาดาน (Urban Collector) ซึ่งเปนชุมชนที่
หนาแนนมากที่สุดในเกาะลันตาใหญ มีขนาด 2ชองจราจร กวางชองจราจรละ 3.5เมตร
 เปนถนสายหลักที่อยูนอกเขตชุมชน (Rural Collector) มีหนาที่เชื่อมตอการเดินทาง
ระหวางชุมชนศาลาดาน – ชุมชนเกาะลันตาใหญ มีขนาด 2ชองจราจร กวางชองจราจรละ
3.5 เมตร ไหลทางกวาง 2 เมตร
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เสนทางภายในเกาะลันตาใหญยังประกอบดวนถนนทางหลวงชนบท 7สาย ดังนี้
-ทางหลวงชนบทสายบานคลองโตบ – บานสังกาอู
-ทางหลวงชนบทสายสามแยกบานเจะหลี – บานพานไทรหมู 2ตําบลศาลาดาน
- ทางหลวงชนบทสายบานคลองนิน – บานเขาไมแกว
- ทางหลวงชนบทสายบานหัวแหลมกลางหมูท ี่ 1
- ทางหลวงชนบทสายทาเรือบานเจะหลีหมูที่ 3
- ทางหลวงชนบทสายบานนากลาง–บานคลองโขงหมูที่ 2ตําบลศาลาดาน
- ทางหลวงชนบทสายบานคลองโตบ-ปอเนอะหมูที่ 6บานคลองนิน
ปญหาความปลอดภัยบนทองถนนในระดับโครงขายจําเปนสําหรับประชาชนชาวลันตา
และนักทองเที่ยว นอกจากชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว เสนทางที่ปลอดภัยชวยสงเสริม
ภาพลักษณที่ดี ถนนสายหลักทางฝงตะวันตกของเกาะเริ่มตนจากทาแพขนานยนตที่บานศาลา
ดานผานพื้นที่แหลงทองเที่ยวซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมและรีสอรท มีสภาพถนนที่มีคุณภาพดี
ขณะที่ถนนสายรองฝงตะวันออกของเกาะเริ่มตนจากทาแพขนานยนตบานศาลาดานลงมาทาง
ใตถึงชุมชนบานเจะหลี จากรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนแมบทเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่ที่ผานมา มีการประเมินคุณภาพเสนทาง
คมนาคมภายในเกาะลันตาใหญ พบวาคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากขาดไหลทางใน
บริเวณชุมชน
2)การสํารวจกลุมพื้นที่ พบปญหาขาดการเชื่อมตอของทางเดินเทาและทางจักรยาน
ระหวางชุมชนทําใหการเดินทางมีปญหาดานความสะดวกและความปลอดภัย พบปญหาพื้นผิว
ถนนและการระบายน้ํา การทรุดของไหลทาง การชํารุดจากน้ํากัดเซาะผิวถนนในฤดูฝนบริเวณ
หาดคลองโตบ -คลองนิน และเนื่องจากน้ําหนักรถบรรทุกขนาดใหญบรรทุกวัสดุกอสรางและ
ซอมบํารุงรีสอรท พื้นที่บริเวณถนนอุตุนิยมวิทยา – อุทยานฯ ถนนตามระดับไหลเขาพบปญหา
หินหลนลงมา สงผลตอทางระบายน้ําตื้นและการกัดเซาะขางทางบางชวงผิวจราจรแตกราว
กระแสน้ํ า กั ด เซาะสะพานบริ เ วณหาดคลองหิ น -อ า วบากั น เตี ย ง ดั ง นั้ น ควรปรั บ ปรุ ง
โครงสรางถนนใหมีความมั่นคงและไดมาตรฐาน
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2.3.5 ขอคนพบและสภาพปญหาการคมนาคมขนสง
การศึกษาสภาพปญหาดานการคมนาคมขนสงในเกาะลันตาใหญไดศึกษาทั้งในสวน
ทางดานกายภาพ ที่สามารถแบงออกไดเปนปญหาการคมนาคมระหวางเกาะและปญหาการ
คมนาคมภายในเกาะ คือ
1) ปญหาการเชื่อมโยงและการเขาถึงเกาะลันตา
จากการสํารวจเสนทางคมนาคมขนสงพบวาการเดินทางเขาสูเกาะสามารถเดินทางเขา
มาไดทางเดียวคือทางน้ําโดยแพขนานยนตที่ใชในการขามฟากจากแผนดินใหญและเกาะ ทําให
ประชาชนสามารถเดินทางเขาและออกจากพื้นที่ไดอยางจํากัด แพขนานยนตเริ่มเปดใหบริการ
ในชวงเวลา 06.00น. ออกทุกๆ 30 นาที โดยแพขนานยนตแตละลําสามารถบรรทุกรถยนตได
ทั้งหมด 13 คัน แพสามารถรองรับคนไดทั้งสิ้น 120 คน ดังนั้น คนที่พลาดเที่ยวนี้ตองรอ
เที่ยวตอไปถึงครึ่งชั่วโมง ซึ่งถือไดวาเปนขอจํากัดในการเดินทาง เนื่องจากระบบการคมนาคม
ของเกาะลัน ตาใหญ ตอ งใช แ พขนานยนต ซึ่ งใชเ วลาในการรอนานมาก ส ง ผลกระทบต อ
ระยะเวลาในการเดินทางของนักทองเที่ยวและชาวบานในชุมชน
นอกจากนี้ปญหาการเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางเกาะลันตาใหญสูแผนดินใหญยัง
สงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนบนเกาะ ทําใหชาวลันตาตองเดินทางระหวางเกาะดวย
เสนทางน้ํา เพื่อเขาไปใชประโยชนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแผนดินใหญ เชน การซื้อขาย
สินคา โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ติดตองานราชการ ทํางาน เปนตน ดังนั้น การ
เดินทางทางน้ําดวยแพขนานยนต จึงเปนการเดินที่มีขอจํากัดปริมาณการเขาออกของคนใน
ทองถิ่นและนักทองเที่ยว โดยมีปจจัยจํากัดเรื่องเวลาในการใหบริการ แพขนานยนตมีใหบริการ
ตั้งแต 08.00 - 18.30 น. และคาใชจายในการโดยสารแพขนานยนตสูง เนื่องจากไมมีการ
แขงขันในการใหบริการแพขนานยนตทําใหคนเดินทางไมมีทางเลือก
2) ปญหาความปลอดภัยในการเดินทางและความไมเทาเทียมกันในการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนสง
จากการพิ จ ารณาสภาพเส น ทางที่ ป รากฏรว มกั บ นโยบายภาครัฐ ที่มุ งพั ฒ นาระบบ
โครงสรา งพื้นฐานของรัฐเพื่ อรองรับธุรกิจการท องเที่ยวเปนหลัก ทําใหทิศทางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเกิดความไมเทาเทียมระหวางแหลงทองเที่ยวบริเวณชายฝงทางทิศตะวันตก
กับชุมชนชาวประมง ซึ่งกระจายตัวอยูบริเวณชายฝงตะวันออกของเกาะ สวนพื้นที่เกาะลันตา
นอยไมมีปญหาเรื่องการพัฒนาที่ไมเทาเทียม เนื่องจากบนเกาะลันตานอยมีการพัฒนาเสนทาง
สัญจรคอนขางทั่วถึง และยังเปนเสนทางตัดใหมมีไหลทางและทางระบายน้ํา ประกอบกับแหลง
ชุมชนไมหนาแนนเทาบานศาลาดานในเกาะลันตาใหญ ปญหาที่พบบนเกาะลันตานอยจึงมี
เพียงขอบเขตบานที่ ตั้งประชิดถนนในบางจุด
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ปญหาการคมนาคมขนสงภายในเกาะลันตา ไดแก
 การขาดการดู แ ลรั ก ษาเส น ทางการคมนาคมที่ มี อ ยู เ ดิ ม และการก อ สร า งเส น ทาง
คมนาคมที่ไมไดมาตรฐาน รวมถึงขาดปายสัญญาณที่ชัดเจนในการเดินทาง
 การขาดระบบการคมนาคมทางเลือก เชน ทางเดินเทา ทางจักรยานในเขตชุมชนที่
เพียงพอ
 การพัฒนาระบบการคมนาคมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

3) การขาดการดูแลรักษาเส นทางการคมนาคมที่มีอ ยูเดิม และการก อสรางเสนทาง
คมนาคมที่ไมไดมาตรฐาน รวมถึงขาดปายสัญญาณที่ชัดเจนในการเดินทาง
จากการสํ า รวจพบว า ผิ ว ทางจราจรมี ส องประเภทคื อ คอนกรี ต และแอสฟ น ต
(ถนนลาดยาง) โดยถนนในเกาะลันตานอยถนนเปนคอนกรีตและมีทางระบายน้ําเปนชวงสวน
ถนนในเกาะลันตาใหญเสนทางตั้งแตบานศาลาดาน - หาดคลองโตบและจากหาดคลองโตบไป
บานศรีรายาสิ้นสุดที่บานสังกาอู ถนนมีการเปลี่ยนขนาดเปนชวงซึ่งกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะจุดเชื่อมตอคลองโตบ-คลองนิน ถนนขนาดเล็ก ขางทางเปนบานที่กอสรางติดแนว
ขอบทางมีหนาผาเสี่ยงตอการเกิดการถลมของดินและหินบนที่ลาดชันเปนชวงสั้นอาจเกิดปญหา
ดินถลมหรือหินหลน สิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นใหมขาดการควบคุมและปดบังทัศนียภาพ พบการทรุด
ตัวของขอบถนนบริเวณหาดคลองนิน - หาดคลองหิน กอใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่ ดังนั้นการ
ปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย โดยเริ่มพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ เชน
สภาพพื้นผิวถนน ความชัดเจนสัญลักษณบนทองถนน และทางสังคม เชนการใชกฎระเบียบ
อยางเครงครัด
โครงขายถนนอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดไดแก เสนทางสาย
บานศาลาดาน-บานสังกาอูซึ่งมีผิวจราจรคอนกรีตขนาดกวาง 9-11 เมตร พบปญหาผิวทาง
ชํารุด และเสนทางในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดปรับผิวจราจรเปน
คอนกรีต ประเด็นความปลอดภั ยที่ ไดนํา มาพิจารณาไดแก สภาพผิ วจราจรและวัสดุพื้นผิว
ขนาดความกวางของชองทางวิ่งเชนสองชองทางสวนกัน ชนิดของรถและชวงเวลาที่มีการจราจร
สูงสุด ทางระบายน้ํา ทางเดินเทา สัญลักษณบนถนน เชน ปายบอกทาง ปายจราจร สัญญาณ
ไฟ ทางขาม ระบบไฟสองสวาง
ปญหาเกี่ยวกับปายสัญญาณหรือปายเตือน ควรแกไขปญหาจากความไมชัดเจนของปาย
ปายเตือนลดความเร็วบริเวณโรงเรียนบานพระแอะ ชุมชนที่มีความจอแจ ความชัดเจนของหลัก
ทาง และขาดปายบอกแหลงทองเที่ยว ทางเขาสูหาด การมีปายสัญลักษณบอกชวยใหมีความ
ชัดเจน ความสะดวกและความปลอดภัยในการทองเที่ยว
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ปญหาปายรานคา อาคารบานเรือนเขามาในเขตถนน และสิ่งกีดขวางเชน เสาไฟฟา
และทอระบายน้ํา กองไวบริเวณไหลทาง ปญหาปายรานคาพบบริเวณบานศาลาดาน – หาด
คลองดาว และวัสดุกีดขวางรวมถึงกองเสาไฟฟา และการขุดทอพบบริเวณ หาดคลองดาว –
หาดพระแอะ นอกจากนี้ยังพบวาพื้นที่บางสวนขาดไฟฟาสองสวางในเวลากลางคืนหรือมี
ปริมาณไมเพียงพอในเขตชุมชน เชน บริเวณหาดคลองดาว – หาดพระแอะ นอกจากนี้ยังมี
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งอุบัติเหตุบนทองถนน เนื่องมาจากสภาพของผูใชยานพาหนะและ
ระบบความปลอดภัยทางการจราจร จึงนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน จากการสํารวจได
กําหนดจุดที่เปนพื้นที่เสี่ยงจากคําบอกกลาวของชาวบานที่มีความรูสึกสะเทือนใจตอเหตุการณที่
เกิดขึ้น เพราะโดยสวนมากเกิดจากยานพาหนะของนักทองเที่ยวและสงผลตอความปลอดภัย
ของประชาชนที่รวมเสนทางและประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับการพิจารณาสถานที่ที่เปนแหลง
กิจกรรมของประชาชนในชวงเวลาหนึ่ง เชน มัสยิด โรงเรียน รานคา ฯลฯ

ภาพที่ 2.42 การกีดขวางเกิดจากพฤติกรรมของรานคา

ภาพที่ 2.43 ทางเทาที่มีสิ่งกีดขวางซึ่งเกิดจากการ
กอสราง
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แพขนานยนต

ถนนคลองดาว-หาดโละบาหรา

บานศาลาดาน

หาดคลองโตบ

อบต.ศาลาดาน

ถนนคลองดาว-หาดโละบาหรา

ถนนหาดคลองนิน-อาวไมไผ

จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ

เทศบาล ต.เกาะลันตาใหญ

จุดเปลี่ยนถาย

ภาพที่ 2.44 สภาพของเสนทางคมนาคมปจจุบันที่ทําการสํารวจ

ภาพที่ 2.45 ทางเชื่อมศาลาดาน-สังกาอู บานโละดู
หยง-ทุงหยีเพ็ง เปนทางหักศอก

ภาพที่ 2.46 ไหลทางทรุดตัวจากรถบรรทุก
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4

1

5
2

6
3

7
จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุภายในเกาะลันตาใหญ
จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ

ภาพที่ 2.47 จุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุภายในเกาะลันตาใหญ

- 1 ในเขตชุมชน ขาดทางมาลาย สัญญาณไฟหรือปายเตือนสําหรับการขามถนน
- 2 บริเวณหาดคลองดาว – หาดพระแอะ ขาดทางเดินเทานอกจากนี้ยังพบวาเสนขอบ
ถนนไมชัดเจน ผิวทางบางสวนชํารุด จาก การวิ่งของรถบรรทุกขนาดใหญ
- 3 จุดเกิดอุบัติเหตุ มักเปนทางโคง มีถนนตัด และสิ่งกอสรางบดบัง บริเวณทางแยก
อุตุนิยมวิทยา
- 4 และ 5 เสนทางเชื่อมตอระหวางบานศาลาดาน – ทุงหยีเพ็ง ทางคอนกรีตใหม ไมมี
ปายเตือน ไมมีเสนขอบทาง ไหลทางและขาดไฟสองสวาง ทําใหเกิดอันตรายในเวลากลางคืน
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- 6 บริเวณหาดคลองโขง -หาดคลองโตบ เสนทางเชื่อมตอไปถนนใหญชํารุด ทางเขาออกที่งายตอเกิดอุบัติเหตุ
- 7 จุดที่ถนนเกิดจากการกัดเซาะของคลอง ถนน ถึงสะพาน ถนนทรุดตัวเปนแนว

อุบัติเหตุท่เี กิดขึ้นในชวงป 2549
60
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เดือน

แผนภูมิที 2.5 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางรถจักรยานยนตกับรถยนตในป 2549

จากสถิติจะเห็นไดวาอุบัติเหตุที่เกิดสวนใหญเกิดกับรถจักรยานยนต เพราะจํานวนรถ
ประเภทนี้พบมากในพื้นที่ ขาดระเบียบวินัย ไมทําตามกฎจราจรอยางเครงครัด เชนใสหมวก
กันนอค เปดไฟ เปนตน ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเปนชวงที่เกิดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนมากที่สุดซึ่งอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
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4) การขาดระบบการคมนาคมทางเลือก เชน ทางเดินเทา ทางจักรยานในเขต
ชุมชนที่เพียงพอ
จ า ก กา ร ศึ ก ษ า สํ า ร วจ พื้ นที่
คณะวิ จั ย พบว า การขาดทางเดิ น เท า
ทางจักรยานบานศาลาดาน
ไหล ท าง ทางจั ก รยาน และเส น แบ ง
การจราจรที่ชัดเจน เปนสาเหตุที่สําคัญ
หาดคอกวาง
ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการ
บานศาลาดาน
เดินทางบนเกาะลันตา คณะวิจัยจึงเสนอ
ใหมีการเพิ่มทางเดินเทาใหมากขึ้นกวาที่
มีอยูแ ลว คื อ ที่ ศ าลาดา นและศรี ร ายา
และควรมีการส งเสริมทางเดินเทาโดย
ศึกษาระยะทางที่ใกลที่สุดระหวางแหลง
แนวทางเดินริมหาดที่เชื่อมตอกัน
ท อ งเที่ ย วถึ ง แหล ง ท อ งเที่ ย ว ที่ พั ก และ
ชุ ม ชนที่ ส ามารถเดิ น ถึ ง ได รวมถึ ง การ
ภาพที่ 2.48 โครงขายเสนทางเชื่อมจากถนนในชุมชนสู
สนั บ สนุ น โครงข า ยการบริ ก ารขนส ง
ชายหาด
สาธารณะ โดยมี ร ถบริ ก ารที่ ส ามารถ
เข า ถึ ง จุ ด สํ า คั ญ และจุ ด เปลี่ ย นถ า ยคน
ชวยใหลดการใชรถยนตในพื้นที่ชุมชนได
2.3.6 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การคมนาคมและการขนสงภายในเกาะลันตาไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วภายหลัง
การดําเนินนโยบายดานการทองเที่ยวของภาครัฐ ผลกระทบที่เกิดจาการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของเสนทางคมนาคมดังกลาวนี้ นอกจากในเรื่องความปลอดภัยแลวยังสงผลตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติดวย คือ ควันจากไอเสียรถยนต คราบน้ํามันจากแพขนานยนต และจากการ
สํารวจคุณภาพน้ําทะเลพบวาบริเวณแพขนานยนตบานศาลาดานมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน
นอกจากนี้ยังมีเสียงดังรบกวน ซึ่งผลกระทบเหลานี้ยังเปนการทําลายเอกลักษณความเงียบสงบ
ของเกาะลันตาในระยะยาวดวย
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ภาพที่ 2.49 รถที่รอลงแพขนานยนตในชวงตนฤดู
การทองเที่ยว

ภาพที่ 2.50 ควันไอเสียจากเรือขนานยนตและคราบ
น้ํามัน
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บทที่ 3
วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
จากปญหาที่คน พบดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 2 ขางตน ประกอบดวยประเด็นยอยในแต
ละดานคือ ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ปญหาการกําจัดขยะ การรุกล้ําพื้นที่ปาไม และการรุกล้ํา
พื้นที่ชายน้าํ ดานชุมชน ไดแก ปญหาความเหลื่อมล้ําทางการบริการการทองเที่ยว ผูมีสวนได
สวนเสีย และความไมเขาใจดานศาสนา ดานคมนาคมขนสง ไดแก ปญหาความปลอดภัย และ
อุบัติเหตุ
ดังนั้น
คณะผูว ิจัยจึงไดเสนอแนะแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวซึ่ง
ประกอบดวย วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
ตามลําดับตอไปนี้
3.1 วิสัยทัศนเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไดมาจาก
กระบวนการศึกษาซึ่งประกอบดวย การสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องของสภาพ
ปญหาที่เกิดจากการพัฒนาการทองเทีย่ ว
การสัมภาษณเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูนําชุมชน การศึกษาจากเอกสาร รวมถึงแผนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการทองเทีย่ วใน
เกาะลันตาทัง้ ในระดับชาติ จังหวัด และทองถิ่น จากกระบวนการศึกษาขางตน พบวาปจจัยที่
เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหเกาะลันตานอยและเกาะลันตาใหญดาํ รงอยูได คือ ชุมชน
ธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ดังนั้น จึงควรมีการสรางความสมดุลกับการ
พัฒนาการทองเที่ยว เพื่อใหเกาะลันตาดํารงอยูตอไปอยางยัง่ ยืน คณะวิจัยจึงเสนอวิสัยทัศนเพือ่
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา ดังนี้
“ เกาะลันตาจะเปนประตูสูการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สุขสงบแหงอันดามัน ที่
สะทอนความหลากหลายในวิถีชีวิต ชุมชนจะมีความเขมแข็ง สามารถควบคุมและกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นและยังคงมีชีวิตชีวา โดยการสรางสมดุลระหวางการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”
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3.2 เปาหมายของแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
วิสัยทัศนดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นความสําคัญของปจจัยพื้นฐานของเกาะลันตา คือ
ชุมชน เศรษฐกิจ(อาชีพทองถิ่นและธุรกิจทองเที่ยว) และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งปจจัย
ทั้งสามมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางแนบแนน ในฐานะที่เปนทรัพยากรในการพัฒนา และ
ทั้งสามส วนยังตอ งพึ่ ง พาอาศั ย กั น อยา งหลี กเลี่ย งไมได ดั งนั้น เพื่อ ให ก ารพั ฒนาทางด า น
เศรษฐกิจการทองเที่ยวซึ่งกําลังขยายตัวอยางมาก และเปนไปไดอยางยั่งยืน ตองมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรอยางสมดุลโดยชุมชน ดังนี้
3.2.1 การสรางสมดุลระหวางชุมชน การทองเที่ยว และสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ
เปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความยั่งยืนของการพัฒนาการทองเที่ยวในเกาะลันตา
กลาวคือ การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นและขยายตัวได เกิดจากปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ที่ ส วยงาม เป นสิ่ ง ดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย ว รวมถึ ง แรงงานส ว นใหญ ใ นภาคธุ ร กิ จ การ
ทองเที่ยวคือคนในพื้นที่ หากไมมีการวางแผนในเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติ และไมมีการ
กระจายรายไดที่เปนธรรมแกแรงงานในพื้นที่ ก็อาจสงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ
ยาว
นอกจากนี้ การทองเที่ยวอาจจะไมสามารถขยายตัวไดอีกตอไป เนื่องจากธรรมชาติที่
เคยสวยงามกลับเสื่อมโทรม แรงงานที่มาทํางานในภาคธุรกิจการทองเที่ยวจะนอยลงเพราะได
รายไดไมเปนธรรม ไมคุมคากับงานที่ทําและไมเพียงพอตอคาใชจายในการดํารงชีวิต ดวยเหตุ
นี้ ชุมชน และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ จะตองมีการพัฒนาควบคูไ ปกับการรักษาและฟน ฟู
เพื่อที่จะทําใหเกาะลันตานั้นสามารถที่จะดํารงสภาพธรรมชาติที่สวยงามและชุมชนมีความ
เขมแข็ง ยังคงเปนตนทุนที่มีคุณคาสําหรับคนในพื้นที่เอง รวมถึงผูประกอบการทองเที่ยวและ
นักทองเที่ยว
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แผนภูมิที่ 3.1 รูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีการควบคุม

3.2.2 การดํารงไวซึ่งความมีชีวิตชีวาของเกาะลันตา
เกาะลันตาประกอบดวยทรัพยากรที่สําคัญ 2 ประการ คือ ชุมชน และสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ดังนั้น ความมีชีวิตชีวาของเกาะลันตาจึงหมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในชุมชนและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน คือ การมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการ
ประกอบอาชี พ ที่ มี ร ายได เ พี ย งพอต อ การครองชี พ มี ร ายได เ พื่ อ ดู แ ลฟ น ฟู ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน ความปลอดภัยในการเดินทาง ความสามารถในการเขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆ เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล ความผูกผันและความภาคภูมิใจของคนใน
ชุ ม ชนที่มี ต อกั น และสามารถอยู รว มกั นไดโ ดยเคารพซึ่ งกั น และกั น ถึ ง แม มีค วามแตกตา ง
หลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรมก็ตาม
คุณภาพที่ดีของสภาพแวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาติ หมายถึงระดับที่เพียงพอที่
คนลันตาสามารถนําไปใชเปนตนทุนในการดําเนินชีวิตได เชน การมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค การมีดินและปาไมที่อุดมสมบูรณ เปนตน นอกจากความสมบูรณและความ
สะอาดแลว คุณภาพที่ดีของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของเกาะลันตายังรวมถึง การดูแล
ควบคุมสิ่งกอสรางตางๆที่เปนผลมาจากการพัฒนาการทองเที่ยว ไมใหทําลายทัศนียภาพที่
งดงามของเกาะลันตา รวมทั้งการใชวัสดุกอสรางที่ไมสงผลกระทบที่รายแรงตอสภาพแวดลอม
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และทรัพยากรทางธรรมชาติของเกาะลันตา ดังนั้น การพัฒนาการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นได
อยางยั่งยืนในฐานะที่เปนรายไดเสริมของชุมชน ตองอาศัยความเขาใจในความสําคัญของความ
มีชีวิตชีวาของเกาะลันตาซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุด ซึ่งหากไมสามารถรักษาความมีชีวิตชีวานี้ไวได
การทองเที่ยวบนเกาะลันตาก็จะอยูในสภาพที่ตกต่ําลงไป
3.2.3 ความรวมมือกันระหวางชุมชนเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของเกาะลันตา มุงเนน
ใหความสําคัญในการสรางพลังและการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชน บนพื้นฐาน อันไดแก
ความเชื่อหลักของชุมชน คือ หลักการอิสลาม และภายใตกฎหมายที่ใหอํานาจแกชุมชน หาก
ชุมชนสามารถที่จะรวมตัวกัน และเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว จะสงผลให
พัฒนาการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นนั้น เปนไปอยางยั่งยืนและกอใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยาง
แทจริง ชุมชนลันตาจึงตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
ภายในชุมชนเอง เพื่อใหชุมชนมีอํานาจในการตอรองและสามารถดูแลพื้นที่ของตนได
การดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวลันตา
จะเกิดขึ้นได ตองอาศัยการสรางความรูแ ละความเขาใจรวมกัน โดยการรวมกลุมที่มีความ
เขมแข็ง มีการเรียนรูเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการเติบโตของชุมชน การ
เปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ผ า นการ
ประสานงานของชุมชนตางๆของเกาะลันตา ทั้งเกาะลันตานอย และเกาะลันตาใหญ ใหเปน
อันหนึ่งเดียวกัน
3.3 ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา
เพื่ อ ให แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ เป น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น ดั ง กล า วข า งต น จึ ง มี ก ารกํ า หนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินการ 2 ระดับ คือ ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการดานแผนปฏิบัติการ และ ยุทธศาสตรเชิงกายภาพ เพื่อนํานโยบายตางๆ มาปรับ
ใชไดอยางเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่นั้นๆ
3.3.1 ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนอยูบนแนวคิดของการมีสวนรวม และการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวมีเปาหมาย
ที่จะใหชุมชนมีสวนในการกําหนด และควบคุมทิศทางการพัฒนาเกาะลันตาได นอกจากนี้การ
พัฒนาการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นควรจะสงผลกระทบนอยที่สุด ตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ตลอดจนการคงไวซึ่งวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน เกาะลันตาเปนบานของชุมชน
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ดังนั้น การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นไมวาจะเปนดานใดยอมสงผลกระทบตอชุมชนทั้งสิ้น หากชุมชนไม
สามารถรวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็ง ก็อาจจะสงผลใหชุมชนไดรับผลกระทบมากกวาที่จะ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาการทองเที่ยว
3.3.1.1 นโยบายสงเสริมการสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ชุมชน
จากการที่แ นวโน ม ในการพัฒ นาการทองเที่ ย วที่สูงขึ้น พบว า แตละชุ มชนมี
โอกาสที่จะเขาไปมีความสัมพันธกับการทองเที่ยวมากขึ้นดวย ซึ่งพบวาไมไดสงผลใหชุมชน
ไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวในอัตราที่สูงขึ้น หรือเหมาะสมกับคาครองชีพในวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากแตละชุมชนยังไมสามารถที่จะตอรองผลประโยชนที่เปนธรรมจาก
ผูป ระกอบการธุ ร กิจ การท องเที่ ย วได นอกจากนี้ก ารทอ งเที่ย วที่ข ยายตัว อย า งรวดเร็วยั ง
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และยังสงผลตอวิถีชีวิตของลันตา
ดวยเหตุนี้ คณะวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยใหชุมชนสามารถ
เชื่อมโยงกันในการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจากการทํางาน เพื่อใหสามารถที่จะตอรอง
กับผูจางงานและสรางโอกาสการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่จะ
เกิดขึ้น บนฐานของการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติบนเกาะลันตา
นโยบายการสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมชองชุมชนที่คณะวิจัยเสนอนี้ ตอง
อาศัยความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในการชวยเหลือและสนับสนุนการรวมตัวกันของชุมชน เพราะการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน จะเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งใน
ทายที่สุดทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูประกอบการภาคธุรกิจการทองเที่ยวจะเปนผูที่
ไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวในระยะยาวดวย การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเปน
หนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 101 (พ.ศ.
2550-2554) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
- 1 เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็งเชื่อมโยงเปนเครือขาย ดวย
กระบวนการเรียนรู และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชนเพื่อการ
พัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถิ่น

1

บทที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ใน www.ldd.go.th
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- 2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชน
และการใชทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมีดุลยภาพ เพื่อ
สรางภูมิคุมกัน ลดรายจาย สรางรายได และการแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการ
- 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับระบบนิเวศไดอยาง
เกื้อกูล สามารถอนุรักษฟนฟู เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืน นําไปสูสังคมที่นาอยูสงบสุขและสมานฉันท2
จากวัตถุประสงคของดังกลาวขางตน คณะวิจัยขอเสนอแนวทางการสรางความเขมแข็ง
และการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้
1.) การสงเสริมการเรียนรู
การสงเสริมเรียนรูนี้มิไดมีกลุมเปาหมายเฉพาะชุมชนบนเกาะลันตาเทานั้น แต
ยังรวมไปถึงนักทองเที่ยวและผูประกอบการจากภายนอกที่เขามาในเกาะ โดยนักทองเที่ยวและ
ผูประกอบการ ควรมีการเรียนรูรวมถึงทําความเขาใจกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนบนเกาะนี้ เพื่อให
เกิดการพัฒนาการการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีชุมชน ดังนี้
-1 การสงเสริมการเรียนรูแกกลุมผูประกอบการทองเที่ยว แสดงใหเห็นปญหา
ความเหลื่อมล้ําดานผลประโยชนจากการทองเที่ยวระหวางผูประกอบการภาคธุรกิจทองเที่ยว
กับชุ ม ชน เนื่ อ งจากในปจ จุ บันผลประโยชนที่ชุมชนได รั บ จากการทองเที่ยวในฐานะที่เปน
แรงงานนั้นนับวานอยมากเมื่อเทียบกับตนทุนที่ชุมชนตองแบกรับ ซึ่งมีทั้งในสวนที่สามารถเห็น
ได และไมสามารถมองเห็นได กลาวคือ ในสวนที่มองเห็นได คือ คาครองชีพซึ่งผลประโยชนที่
ชุมชนไดรับจากการทองเที่ยวจะตอบสนองในสวนนี้ สวนตนทุนที่ไมสามารถมองเห็นได คือ
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติแวดลอมที่ไมไดรับการดูแล ฟนฟู ซึ่งในทายที่สุดจะสงผลตอคา
ครองชีพของชุมชนที่เพิ่มสูงขึ้น เชน การเสียคาใชจายในการซื้อน้ําบริโภคเพิ่มมากขึ้น
-2 การสงเสริมการเรียนรูแกผูประกอบการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนลันตาที่ผูกพันตอศาสนาอิสลาม เพื่อที่จะทําใหการทองเที่ยวอยูบนฐาน
ของการใหความเคารพแกสถานที่ สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการทองเที่ยว เชน การ
ใหความรูในเรื่องวิถีชีวิต การแตงกายของผูที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความ
เขาใจ และแตงตัวใหเหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการใหขอมูลในเรื่อง
2

จากวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
10 ไดกอใหเกิดแนวทางการพัฒนา คือ 1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 2. การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชน 3.การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสานติและเกื้อกูลกัน
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การกอสรางสถานบริการการทองเที่ยวดวยการใชระบบอาคาร และการจัดการโครงการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน
-3 การสงเสริมการเรียนรูและฝกอบรมแกผูนําชุมชน ในเรื่องการดูแล
สิ่งแวดลอม ความสมบูรณของปาไม พื้นที่ลุมน้ํา การประกอบอาชีพดั้งเดิมซึ่งก็คือการเกษตร
และการทําประมง การรวมกลุมกันทางดานอาชีพเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
คิดคนแปรรูปผลิตผลที่มีอยูในทองถิ่นใหเพิ่มมูลคามากขึ้น เชน การแปรรูปยางพาราใหเปน
สินคาเพื่อเพิ่มรายได การสรางตลาดภายในเกาะ และการหาตลาดตางถิ่น รวมถึงการเรียนรู
เรื่องการบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ การอบรมภาษาอังกฤษ การเพิ่มทักษะใหแกคนที่
ทํางานภาคธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อใหมีโอกาสที่จะตอรองกับผูประกอบการในเรื่องผลประโยชน
ไดมากขึ้น การสงเสริมการเรียนรูในเรื่องดังกลาวควรเริ่มที่ผูนําชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนให
ความเคารพและเชื่อถือในผูนํา ผูนําจะนําความรูที่ไดไปถายทอดแกคนในชุมชนได กอใหเกิด
ความเขาใจและมั่นใจในการพัฒนาชุมชนของตน
-4 การสงเสริมใหเกิดศูนยการเรียนรูรวมกันทั้งในชุมชนและระหวางชุมชน
เพื่ อ ให ชุ ม ชนได มี พื้ น ที่ ใ นการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสาร ประสบการณ ทั้ ง ในด า น
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต สภาพแวดลอมธรรมชาติ และนําเอาความรูที่ไดมารวบรวมเก็บไว เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการทําแผนชุมชนเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคตรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-5 การจัดหาทุนการศึกษาและอบรมใหกับนักเรียนภายในเกาะลันตา อาจจะ
รวมไปถึงการสงเสริมใหคนในชุมชน หาตัวแทนเพื่อใหไปเรียนรูจากภายนอก เชน การไปทัศน
ศึกษา ณ สถานที่ทองเที่ยวที่มีลักษณะคลายคลึงกับเกาะลันตา เพื่อไปศึกษาตัวอยางที่มีการ
จัดการการทองเที่ยวที่ดี และตัวอยางการจัดการที่ไมดีหรือขาดการจัดการ ซึ่งจะทําใหสามารถ
นําสิ่งที่ไดเรียนรูมาชวยพัฒนาชุมชนในเกาะลันตาตอไป
-6 การสงเสริมการเรียนรูใหกลุมเยาวชน และนักเรียนในทองถิ่น ในการสราง
ความตระหนัก และสํานึกถึงคุณคาของบานเกิด คือใหมีความรูสึกรักและภาคภูมิใจ รวมถึงมี
ความตั้ ง ใจที่ จ ะกลั บ มาช ว ยพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของตนให เ จริ ญ ยิ่ ง ขึ้ น เพราะเยาวชนเหล า นี้ จ ะ
กลายเปนผูที่ดูแลเกาะลันตาตอไปในอนาคต จึงเปนสิ่งสําคัญอยางมากที่จะตองปลูกฝง และ
สงเสริมใหเกิดความตระหนักและสํานึกถึงคุณคาของบานเกิดเสียตั้งแตวันนี้
2.) การสงเสริมการสื่อสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสียบนเกาะลันตา
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน และกันระหวางคนกลุมตางๆใน
เกาะลันตา คือ ชุมชน ผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ ว องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ
นักทองเทีย่ วและกลุมองคกรพัฒนาชุมชน ซึ่งแตละกลุมมีความสําคัญและมีองคประกอบ ดังนี้
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-1 กลุมชุมชน ประกอบดวยกลุมผูนําชุมชน กลุมผูนําทางศาสนา และสมาชิก
ภายในชุมชน ซึ่งเปนกลุมที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนประชากรหลักในเกาะลันตา การ
กระจายขาวสารนั้น อาจจะใหผูนําชุมชนเปนคนกลางในการกระจายขาวสาร รวมกับผูนําทาง
ศาสนาในชวงเวลาหลังประกอบกิจกรรมทางศาสนา เปนตน เพื่อใหสมาชิกภายในชุมชนใน
สังกัดผูนําชุมชนและผูนําทางศาสนานั้นรับทราบโดยทั่วถึงกัน
-2 กลุมภาครัฐ ประกอบดวยเทศบาล องคการบริการสวนตําบล หนวยงาน
ภาครัฐ ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการกระจายขาวสารหรือแผนนโยบายแผนปฏิบัติการจาก
สวนกลาง หรือจากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหกลุมชุมชนและกลุมอื่นๆ
ไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน
-3 กลุมผูประกอบการทองเที่ยว
ประกอบดวยผูมีผลประโยชนในการ
ทองเที่ยว
เชน เจาของธุร กิจโรงแรม รีสอรท เปนตน โดยทําหนาเปนสื่อกลางใหกลุม
นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ ไดรับทราบขอมูลขาวสารภายในเกาะลันตา
-4 กลุมนักทองเที่ยว ประกอบดวยนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ โดยการกระจายขาวนั้นสามารถใหกลุมนักทองเที่ยวทราบโดยทั่วกัน โดยผาน
ศูนยบริการนักทองเที่ยว หรืออาจจะสรางกลุมนักทองเที่ยวเพื่อสะดวกในการรับหรือกระจาย
ขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักทองเที่ยวที่มาพักในระยะยาว
-5 กลุมองคกรพัฒนาชุมชน ประกอบดวยองคกรเอกชนตางๆ เชน United
Nations Development Program (UNDP),Community Organizations Development
Institutes (CODI), Representational State Transfer (REST) เปนตน องคกรอิสระแหลงนี้
อาจกระจายขาวสารขององคกรตัวเอง หรือประสานความรวมมือกับใหความชวยเหลือกับกลุม
ตางๆ
การสงเสริมการสื่อสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสียบนเกาะลันตา ควรดําเนินการผาน
รูปแบบหรือกิจกรรมตางๆ เชน การกระจายขาวสารเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนนักทองเที่ยวภายในเกาะลันตา การกระจายขาวสารเปน
การสื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อใหทุกกลุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวไดรับทราบขอมูล
ที่เกิดขึ้นอยางทั่วถึง และใหทุกกลุมรวมมือกันในการดําเนินการเฝาระวังและตรวจสอบถึงปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยว การเฝาระวังและตรวจสอบของทุกกลุมจะมีสวน
ชวยในการลดปญหาจากการพัฒนาการทองเที่ย วในเกาะลันตาได ซึ่งการกระจายขา วสาร
สามารถทําไดโดยการติดประกาศ การจัดทําสิ่งพิมพ วารสาร สื่อวิทยุภายในเกาะ ฯลฯ
เพื่อใหการสื่อสารตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรที่จะมีความเชื่อมโยง
กลุมของชุมชนเขากับสื่อตางๆ ที่มีอยูเดิม อาทิเชน วิทยุชุมชน ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว โดยใหมี
การปรับปรุงหรือเพิ่มคุณภาพของวัสดุอุปกรณใหดียิ่งขึ้น สวนสื่อที่ใหการบริการนั้นที่เปน
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สิ่งพิมพหรือเอกสาร ผูตองการเปนผูที่สนับสนุนในการจัดทําอาจจะเปนบุคคลและหนวยงาน
และสิ่ ง พิ ม พ ห รื อ เอกสารนั้ น ควรมี ภ าษาที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สาร 2 ภาษา ทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อที่ใหชาวไทยและชาวตางชาติรับรูได
หนาที่หลักในการรับผิดชอบในการกระจายขาวสารนั้น ควรจะใหกลุมภาครัฐมีหนาทีใ่ น
การรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตานอย องคการ
บริหารสวนตําบลศาลาดาน องคการบริหารสวนตําบลเกาะลันตาใหญ และเทศบาลเกาะลันตา
ใหญ โดยใหมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ และชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางกลุม
การกระจายขาวสารใหเปนไปอยางทั่วถึงยิ่งขึ้นดวยความรวมมือของทุกฝาย อาทิเชน
- 1 ใหมีการประสานความรวมมือการกระจายขาวสารกันโดยตรงระหวางชุมชนใน
ทองถิ่นกับรีสอรท หรือรานอาหาร หนวยงานภาครัฐ
- 2 การสรางความเชื่อมโยงของกลุมตางๆโดยชุมชนเปนกลุมหลักในพื้นที่
- 3 การสรางศูนยประชาสัมพันธการทองเที่ยว ภายในชุมชนและภายในรีสอรท
นอกจากนี้ ใหมีสถานที่เปนเปนสื่อกลางใหการกระจายขาวสาร เปนจุดที่สําคัญใน
ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ตลาดนัดทองถิ่นที่มีอยูปจจุบันภายในเกาะลันตา สะพานปลา แพปลา
แหลงทองเที่ยวทางระบบนิเวศ การทองเที่ยวโดยชุมชนและ จุดบริการนักทองเที่ยว

ภาพที่ 3.1 การรวมตัวกันของกลุมชุมชน
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เมื่อชุมชนตางๆไดเกิดการรวมตัวกันแลว และหากสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
จะสงผลใหชุมชนมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการวางแผนใหกับพื้นที่และชุมชน สามารถมีสวน
รวมในการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาทองเที่ยว รวมไปถึงกําหนดเปาหมายการพัฒนาอนาคต
เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยเจาของพื้นที่อยางแทจริง ซึ่งการรวมตัวกันนั้น ตองมี
พื้นฐานจากความเขาใจในสิท ธิและหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งไดระบุไวทั้งในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนี้
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 ไดใหสิทธิและอํานาจแกประชาชนในการเสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่นและการมีสวนรวมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น3 โดยเฉพาะในกรณีที่การกระทําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใน
สาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนการ
ดําเนินการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งจั ด ให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ก อ นการ
ดําเนินการนั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชน ใน
เรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น4
เรื่องที่ชุมชนสามารถที่จะเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนารวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ได แก การวางผังเมืองตามพระราชบัญ ญัติผังเมืองพ.ศ. 25355
และการรั ก ษา
3

http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa13-upload/13-20070827163114_1.pdf รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 หมวดที่
14 วาดวยการปกครองทองถิ่น มาตรา 286 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ
ประธานสภาทองถิ่นเพื่อพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได จํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการ
ตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 287 ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวดวย
4

การมีสวนรวมของประชาชนภายใต กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่กลาวมาขางตนนี้ เพื่อเปนตัวอยางใหคนในทองถิ่นทราบวา

จะสามารถเขาไปมีสวนรวมในการควบคุมทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว ที่จะเกิดขึ้นบนเกาะลันตาไดอยางไร แตเนื่องจากขณะนี้
กฎหมายดังกลาว อยูในระหวางการจัดทํา คณะวิจัยจึงขออางอิงตามกฎหมายที่มีอยูเดิม เชน การมีสวนรวมของประชาชนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น โดยการเขาชื่อรวมกันเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามพระราชบัญญัติ วาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 25424 มาตรา 4 ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อดําเนินการใหสภาทองถิ่น
พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได
5

http://www.environnet.in.th มาตรา 19 เมื่อสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองที่ใด ใหสํานักผังเมืองแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นของทองทีน่ ั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้นมาแสดงความคิดเห็นตอสํานักผังเมืองดวย ในการวางและ

89

สภาพแวดล อ มตามธรรมชาติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ส ง เสริ ม และ รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ พ.ศ.25356 นอกจากพระราชบัญญัติตางๆที่ไดกลาวมาแลวนั้น ประชาชนยังสามารถ
มีสวนรวมในการพัฒนาเกาะในดานตางๆ ไดดวย เชน การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อเฝาระวัง
ปญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เปนผลจากการพัฒนาการทองเที่ยว เปนตน

จัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นแลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการ
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟง
ขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใน
การโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
6
http://www.environnet.in.th มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมี
สิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่อง เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เวนแต
ขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวน
บุคคล สิทธิในทรัพยสินหรือสิทธิในทาง การคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
(2) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ ไดรับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษหรือ ภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือ ดําเนินการโดยสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(3) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ ไดพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝน
กฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(4) การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติ หนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
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แผนภูมิ 3.2 ความเชื่อมโยงในการกระจายขาวสารในเกาะลันตา
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3.3.1.2 นโยบายดูแลและฟนฟูสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของเกาะลันตา คือ พื้นที่ลุมน้ํา
ซึ่งกําลังประสบปญหาอยางมากจากกิจกรรมตางที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก
ขยะ การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ รวมถึงการทําลายปาไม จากสภาพปญหาดังทีก่ ลาวมาแลวใน
บทที่ 2 ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาเหลานี้ใหเร็วทีส่ ุด เพื่อรักษาพื้นที่ลุมน้ําไว การปญหา
ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มีนโยบายดังนี้
ก) แนวทางการแกไขปญหาในการจัดการขยะ
ปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอพื้นที่ลุมน้ําในเกาะลันตา คือ ปญหาที่เกิดจาก
ขยะ เนื่องจากการขาดการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหน้ําเสียจากขยะรัว่ ซึมลงใตดิน
และพื้นดินทําใหเกิดการปนเปอนในแหลงน้ํา และเพื่อรักษาพื้นที่ลุมน้ํา จึงควรมีการแกปญหา
เรื่องดังกลาวเรงดวน โดยเริม่ จากการสงเสริมใหมกี ารจัดการขยะรวมกัน เพื่อความเสมอภาคใน
การจัดการขยะ เนื่องจากเกาะลันตาทั้งหมดมีระบบทรัพยากรเดียวกัน การจัดการขยะที่ไร
ประสิทธิภาพของพื้นที่หนึ่ง ยอมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในที่อื่นๆโดยรอบ

ปจจุบัน

แนวทางแนะนํา

ภาพที่ 3.2 ขอเสนอในการจัดการขยะรวมกันในเกาะลันตาใหญและลันตานอย
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รถเก็บขยะชนิดมีเครื่องอัดขยะ

ถังขยะ ในพื้นที่เทศบาลเกาะลันตาใหญ

ภาพที่ 3.3 อุปกรณการจัดเก็บและรวบรวมขยะที่ไดมาตรฐาน

การสรางประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ ควรเริ่มจากการปรับปรุงใหอุปกรณในการ
จัดเก็บและรวบรวมขยะใหไดมาตรฐาน เชน รถเก็บขยะที่มีการบีบอัดเพื่อลดขนาดขยะ การเพิ่ม
จํานวนถังขยะใหมากขึ้น เพื่อลดการนําขยะไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสรางจุดรวบรวมขยะ
ใหไดมาตรฐาน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและการกระจัดกระจายออกไป นอกจากนี้ ควรมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะของอบต.ศาลาดาน ใหไดมาตรฐาน ไมกอใหเกิดการรั่วซึมของสารพิษและ
น้ําเสียลงสูชั้นน้ําใตดิน และควรมีการเตรียมจัดหาพื้นที่ใหมเพื่อเปนที่รองรับขยะที่จะมากขึ้นใน
อนาคต โดยตองมีการควบคุมรวมทั้งการจัดการพื้นที่ใหเปนไปตามมาตรฐานอยางจริงจัง เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหาเชนเดียวกับที่ทิ้งขยะในปจจุบัน และควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อ
หาแนวทางในการกําจัดขยะดวยวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกับพื้นที่เกาะลันตา มีประสิทธิภาพสูง และ
สงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมนอย เชน การกําจัดขยะดวยวิธีชีวภาพ
โครงการการจัดการของเสียรวมจากสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน
ประจําประเทศไทย(GTZ) ไทย-เยอรมัน (Thai-German Waste Management Project) ได
เสนอโครงการระบบจัด การขยะดว ยเทคโนโลยี ชีว ภาพ (MBT-Mechanical
Biological
Treatment) เปนการใชการกําจัดขยะ ดวยการกองสิ่งปฏิกูลที่ไดคัดแยกและผานการยอยขนาด
ทําใหแหงดวยการปลอยลมผานใตกองขยะ วิธีนี้ตองใชพื้นที่ และระยะเวลาในการกําจัดขยะ
นาน แตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก รวมถึงเศษเหลือจากการกําจัดขยะสามารถนํามา
อัดแนน ทําใหใชพื้นที่ในการฝงกลบนอยลง
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ภาพที่ 3.4 ระบบการกําจัดขยะดวยวิธีชีวภาพ (MBT)

ภาพที่ 3.5 แนวทางที่เสนอแนะในการจัดการขยะในเกาะลันตา

การจั ด การขยะสามารถทํ า ได ส องส ว นคื อ การจั ด การขยะในภาคครั ว เรื อ นและ
สวนกลาง ในระดับครัวเรือนตองเริ่มจากการลดการกอใหเกิดขยะ ไมวาจะเปนขยะจากการใช
ถุ ง พลาสติ ก ขวดแก ว และนํ า ขยะที่ ไ ม ส ามารถย อ ยสลายได เ อง เช น ขวดแก ว พลาสติ ก
กระปองโลหะตางๆ เพื่อนํากลับมาหมุนเวียนเปนวัตถุดิบในการผลิตตอไป
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การส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด การขยะอย า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และมี ก ารคั ด แยกขยะอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดวยการแยกขยะที่ปนเปอนสารพิษออกจากขยะทั่วไป และการนําขยะมาใช
ประโยชนซ้ํา จะชวยลดขั้นตอนและเวลาในการแยกขยะของสวนกลาง นอกจากนี้ยังเปนการลด
ปริมาณขยะที่ตองกําจัด ซึ่งจะยืดเวลาในการรองรับขยะของที่ทิ้งขยะออกไปไดอีกดวย
ข) การจัดหางบประมาณในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
เนื่องจากงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับจากสวนกลาง ซึ่งรวม
ทุ ก ภารกิ จ เมื่ อ รวมกั บ รายได ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด เก็ บ เอง และการจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะและภาษีจากนักทองเที่ยวแลว พบวางบประมาณที่กลาวมาไม
เพียงพอตอการฟนฟูสิ่งแวดลอมของลันตาทั้งหมด เห็นไดจากปญหาการจัดการขยะของพื้นที่
เกาะลันตาในปจจุบันที่ไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคาใชจายในการจัดเก็บมากกวางบประมาณ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถที่จะจัดเก็บภาษีจากสถาน
บริการการทองเที่ยวอยางเครงครัด และจัดเก็บไดนอย ดังนั้นคณะวิจัยจึงเสนอใหมีการจัดเก็บ
ภาษีจากสถานบริการการทองเที่ยวอยางเครงครัด เพื่อใหไดภาษีจากธุรกิจทองเที่ยวอยางเต็ม
จํานวน รวมทั้งกําหนดมาตรการการเก็บภาษีในรูปแบบใหม ที่จะชวยเพิ่มงบประมาณ เพื่อ
นํามาใชในการฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมของเกาะลันตาในอีกทางหนึ่ง อาจทําไดโดย
- 1 คาเหยียบแผนดินและภาษีที่เรียกเก็บจากนักทองเที่ยว สําหรับตนทุนของ
การทองเที่ยว ที่สวนหนึ่งมาจากการใชทรัพยากรและผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ไดแก ขยะที่เพิ่มมากขึ้น การใชน้ํา การเสื่อมสภาพของถนน การรบกวนแนวปะการังและโขด
หิน ฯลฯ
- 2 คาใชจายจากการนํารถนักทองเที่ยวเขามาในเกาะ เพื่อใหผูที่จะนํารถเขา
มาในเกาะไดตระหนักวา เปนการเพิ่มผลกระทบใหกับชุมชนและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
คือ แนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากขึ้น คาใชจายในการซอมบํารุงเสนทางการคมนาคมที่เพิ่ม
มากขึ้น และมลพิษที่จะเพิ่มขึ้น
- 3 คาบริการการจัดเก็บขยะผันแปรตามปริมาณขยะ คือ ผูที่ทิ้งมากคนนั้น
จ า ยมาก ซึ่ ง นอกจากจะเกิด รายได ที่ เ หมาะสมกั บ ปริม าณขยะแลว ยังเปน แนวทางเพื่ อให
ประชาชนลดการผลิตขยะดวย
รายไดจากการเก็บภาษีรูปแบบใหมนี้ เปนไปเพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จะเปนจริงได ตองไดรับความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ คือ
• ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอรท ควรแจงใหนักทองเที่ยวทราบถึงราคาที่พักที่
เพิ่มขึ้น โดยแสดงราคาของคารักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมในใบเสร็จรับเงิน
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• องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองคอยตรวจสอบจํานวนนักทองเที่ยวบนเกาะ เพื่อให
สามารถประมาณการภาษีหรือคาธรรมเนียมจากโรงแรมและรีสอรท ตามที่เปนจริง
เพื่อนํามาเปนงบประมาณในการฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ทั้ ง ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ บริ ก ารการท อ งเที่ ย ว นั ก ท อ งเที่ ย ว และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรวมมือกันในการประชาสัมพันธ ถึงความจําเปนของการดูแลฟนฟู
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหแกนักทองเที่ยวไดทราบและเขาใจวา การที่นักทองเที่ยวไมวา
จะเปนชาวไทยหรือตางชาติเขามาในเกาะ ไดมีสวนทําใหทรัพยากรธรรมชาติของเกาะเสื่อม
สลายลง ดวยเหตุนี้จึงตองมีการจัดเก็บคาใชจายเพิ่มขึ้นบางสวนเพื่อฟนฟูธรรมชาติ
เงินภาษีรูปแบบใหมนี้จะเปนการเพิ่มงบประมาณสําหรับการแกปญหา การปรับปรุง
และพัฒนาในดานสิ่งแวดลอม เชน การจัดหาสถานที่สําหรับทิ้งขยะแหงใหมของเกาะ การ
ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเดิมใหมีระบบการกําจัดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บขยะที่
ทั่ ว ถึ ง ทุ ก ชุ ม ชนในเกาะ การสร า งสวนสาธารณะชุ ม ชน การสร า งทางจั ก รยานสํ า หรั บ
นักทองเที่ยว และการปรับปรุงเสนทางถนน ฯลฯ

ภาพที่ 3.6 การปรับปรุงรูปแบบการเก็บภาษี
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ค) การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
จากสภาพปญหาที่พบทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เห็นไดวา
สวนหนึ่งเกิดจากขาดการวางแผนในการพัฒนาอันชัดเจนและบังคับใช ทําใหเกิดการพัฒนา
พื้นที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่เกาะ เกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก พื้นที่ปาไมที่ลดลง
อยางตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนสภาพหนาดิน รวมถึงการรุกล้ําพื้นที่ทางน้ํา ฯลฯ
การออกกฎเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดิน เปนสวนหนึ่งที่จะชวยรักษา
ลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติของเกาะอันรวมถึงสภาพของพื้นที่ลุมน้ําดวย เพราะจะชวยกําหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นา ลดการพั ฒ นาที่ ก ระจั ด กระจาย ซึ่ ง จะทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ และใชพื้นที่อยางเต็มศักยภาพกอนการเริ่มตนการพัฒนาในบริเวณใหม

การจัดการขยะ

การรุกล้ํา

การตัดไม

การปรับเปลี่ยน

เสนทางน้ํา

ทําลายปา

สภาพผิวดิน

การสรางความเขมแข็งใหชม
ุ ชน

ภาพที่ 3.7 ความสัมพันธของการควบคุมการใชที่ดินกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม

การกําหนดใหมีการวางแผนแมบทของพื้นที่ ก็เพื่อเปนแนวทางหนึ่งเพื่อชวยในการ
ควบคุมการพัฒนาพื้นที่ หรือการใหอนุญาตในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ใดๆ โดยรายละเอียด
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ของการวางแผนควรมีการศึกษาอยางรอบคอบ ทั้งในดานสภาพแวดลอม สังคมและวิถีชีวิตของ
ชาวลันตา รวมถึงโครงสรางพื้นฐานเดิมของเกาะลันตา
3.3.1.3 แนวทางการจัดการระบบคมนาคมขนสง
แนวทางดานการคมนาคมเนนการแกปญหา 2 ประเด็น คือ การเขาถึงเกาะลัน
ตา การเขาถึงชายหาดอยางเทาเทียม และความปลอดภัยในการเดินทาง คณะวิจัยไดสํารวจ
พบวา ปจจุบันพื้นที่เกาะลันตามีโครงการเพื่อพัฒนาดานโครงขายการคมนาคม ไดแก กอสราง
ถนนรอบเกาะลันตาใหญ การศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสรางสะพานเชื่อมตอระหวาง
ผืนแผนดินกับเกาะลันตานอย และเกาะลันตาใหญกับเกาะลันตานอย ซึ่งเปนประเด็นถกเถียง
ในดานงบประมาณ และผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งควรแสดงรายละเอียดให
ชัดเจนเพิ่อการตัดสินใจของคนในชุมชน โดยใหชุมชนไดตระหนักวาการมีสะพานนํามาซึ่ง
ประโยชนและการสูญเสีย แตในระหวางนี้ควรมีโครงการอื่นๆที่นาจะเห็นผลในระยะสั้น และใช
งบประมาณไมมากนัก เพื่อสรางทางเลือกในการเดินทาง โดยเนนที่ประโยชนของคนในพื้นที่
เปนหลัก
ก) การสัญจรระหวางเกาะลันตากับพื้นที่ภายนอก
เสนทางสัญจรดังกลาว นอกจากจะทําหนาที่เปนประตูที่เชื่อมตอระหวางเกาะ
ลันตากับพื้นที่อื่นๆภายนอกแลว ยังเปนภาพลักษณของเกาะลันตา จึงมีความสําคัญในการ
พั ฒนาเพื่ อ ความสะดวกในการเดิ น ทาง และการรัก ษาเอกลัก ษณข องพื้นที่ นอกเหนื อ จาก
การศึกษาแนวทางในการสรางสะพานขามเกาะ ควรมีการปรับปรุงระบบการสัญจรเดิมใหมี
คุณภาพ โดยการพัฒนาควรเริ่มจาก
-1
การปรั บปรุงแพขนานยนต
ระหวางเกาะ ให มีความยุติธรรม ดวยการแขงขันกัน
ทางตลาดเพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาการบริ ก าร รวมถึ ง
คาบริการใหเหมาะสม
- 2 การพั ฒ นาระบบการข า มฟาก
แบบใชเรือโดยสารสําหรับคนและรถจักรยาน เพื่อลด
การนํารถยนตเขามาในเกาะ นอกจากนี้เพื่อใหการใช
งานเรื อ ข า มฟากมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ใหบริการ ดานรถโดยสารบริเวณจุดเปลี่ยนถายตางๆ
โดยเน น เพื่ อ บริ ก ารผู โ ดยสารในพื้ น ที่ รวมถึ ง
นักทองเที่ยวที่ไมไดเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล
ภาพที่ 3.8 การเชื่อมโยงลันตากับพื้นที่
ภายนอก
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- 3 จัดใหมีเรือดวนสําหรับชวยเหลือชาวบาน รวมถึงนักทองเที่ยว ในกรณี
ฉุกเฉิน เชน ผูประสบภัยอุบัติเหตุ และคนปวย เปนตน เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ควรมีการสรางเครือขายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สําหรับติดตอไปยังโรงพยาบาลและ สถานี
อนามัย ในละแวกใกลเคียง
ข) การสัญจรระหวางชุมชนกับชุมชนบนเกาะลันตา
การเชื่อมโยงระหวางชุมชนไปยังชุมชน สวนใหญเปนไปเพื่อการประกอบอาชีพ
สําหรับคนในทองที่ และอีกสวนหนึ่ง คือกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางจากจุดหมายหนึ่งไปยังจุด
อื่นๆ ความตองการหลักคือเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจร พื้นผิวถนน
ควรไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่สมบูรณเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมถึงมีความ
ชัดเจนในการบอกเสนทางสําหรับผูใชงาน แนวทางในการพัฒนาและแกปญหา มีดังนี้
- 1 การทําปายบอกทางที่สื่อสารใหเขาใจไดโดยงาย
- 2 การปรับปรุงถนน ในบริเวณที่ เปนทางโคงอันตรายหรือจุดที่พบวาเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง โดยในจุดที่ไมสามารถปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของผิวถนนไดควรมีการ
ใชสัญญาณเตือนเปนพิเศษ
- 3 การสรางที่จอดรถ และจุดพักรถบริเวณที่มีจุดชมวิว หรือบริเวณที่มี
แนวโนมที่จะมีการจราจรคับคั่ง เชน สถานที่บริเวณใกลจุดหมายของการทองเที่ยว บริเวณ
ตลาด เพื่อใหเกิดการจราจรคลองตัว ทั้งนี้การหยุดพักรถจะตองไมกีดขวางการสัญจรหลัก
แมใ นพื้ น ที่ ต า งๆ จะมี ค วามสํ า คั ญ ในการคมนาคมเทา เที ย มกั น แตใ นการ
จัดสรรงบประมาณควรเลือกพัฒนาในพื้นที่ที่มีการใชงานสูง และจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุกอน เพือ่
ประโยชนของคนในวงกวาง
ค) การสัญจรภายในชุมชน
ผูใชงานสวนใหญในชุมชน ใชเสนทางสัญจรเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
จากบานไปโรงเรียน ตลาด ศาสนสถาน การพัฒนาเสนทางในระดับชุมชน จึงเนนในสวนของ
ทางเดินเทา รถจักรยาน และรถจักรยานยนต ปญหาที่พบไดแก อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดของ
เสนทางระหวางชุมชน ซึ่งเปนการเดินทางดวยความเร็วสูง กับการสัญจรในชุมชนดวยการเดิน
เทาและจักรยาน นอกจากนี้ยังอาจรวมไปถึงการเชื่อมตอเสนทางจากชุมชนไปสูชายหาด
- 1 การสรางสัญญาณไฟและทางขามในยานชุมชน โดยเฉพาะบริเวณหนา
โรงเรียน ตลาด ศาสนสถาน
- 2 การปรับปรุงทางเดินเทาและทางจักรยาน ใหมีความปลอดภัย เปน
สัดสวน ก็จะชวยสรางทางเลือกในการเดินทางใหกับคนในพื้นที่ นอกจากนี้หากเสนทางมีความ
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สวยงามและสะดวกสบาย ก็อาจจะเปนจุดหมายในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตอไปอีกดวย
เชน บริเวณบานศรีรายา ควรมีการใชอุปกรณและวัสดุประกอบถนนที่สื่อสาร ใหผูใชงานรับรูถึง
ความเปนพื้นที่ประวัติศาสตร บริเวณพื้นปาสงวนก็อาจใชผิวถนนเปนลาดยางและมีเขตทาง
สําหรับการเดินปา เปนตน
- 3 ควรมี จั ด ให มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ การเข า ถึ ง ชายหาด เพื่ อ ให ชุ ม ชนและ
นักทองเที่ยวสามารถในการเขาถึงพื้นที่ชายหาดไดอยางเทาเทียม เพื่อเปนประโยชนในการ
ทองเที่ยวรวมถึงการประกอบอาชีพของชุมชน โดยควรจัดใหมีปายจุดเขาถึง รวมทั้งจัดใหมีที่
จอดรถและ ความสวยงามของเสนทางเดิน
3.3.2 ยุทธศาสตรเชิงกายภาพ
นอกเหนื อ จากการกํ า หนดนโยบายต า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่สามารถในไปปฏิบัติได ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่
ตางๆ และการจัดการ รวมทั้งปญหาเรงดวนในแตละพื้นที่ เพื่อใหนโยบายตางๆปรับใชเปน
แผนปฏิบัติการไดอยางถูกตองและเหมาะสม
การแบงกลุมของชุมชนตามเขตการปกครองในปจจุบัน ยังไมสามารถตอบคําถามใน
เรื่องของการจัดการทรัพยากรได เนื่องจากเนนขอบเขตของพื้นที่จากแนวถนน ทางน้ํา แตจาก
การศึกษาคณะผูวิจัยใหความสําคัญกับพื้นที่ลุมน้ําและคํานึงถึงวิถีชีวิตริมทางน้ําทั้งสองดาน ซึ่ง
เปนผูใชทรัพยากรรวมกัน ดวยแนวคิด “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
โดยชุมชน” เพื่อใหชุมชนกําหนดและควบคุมการพัฒนา รวมทั้งการจัดการและการบริหาร ได
อยางมีประสิทธิภาพและสมดุลมากขึ้น
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งสมดุ ล โดยชุ ม ชนมี แ นวคิ ด ที่ สํ า คั ญ 2
ประการ คือ นิเวศวิทยามนุษย และแนวคิดความเปนเจาของพื้นที่รวมกัน มีเนื้อหาดังนี้
• การศึกษานิเวศวิทยามนุษย หรือมนุษยนิเวศวิทยา (human ecology) เปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ทั้งที่มีชีวิตและไม
มีชีวิต ในดานโครงสรางและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม วา มนุษยไดปรับปรุงสภาพชีวิตของตน
ใหเขากับสิ่งแวดลอมอยางไรบาง
• แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลโดยชุมชน จะเกิดขึ้นได
จากความรูสึกเปนเจาของพื้นที่รวมกัน (stewardship7) ความเปนเจาของผืนดินรวมกันของทุก
7

Mark A. Benedict and Edward T. Mcmahon. Green Infrastructure Linking Landscapes and Communities, Island
Press, 2006.
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คนในชุมชน ทั้งในพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ ยอมสงผลถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
บริเวณรอบๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการที่เปนประโยชนตอพื้นดินในทุกดาน ไมวาจะเปน
ทางดานระบบนิเวศซึ่งสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ชวยควบคุมน้ําทวม และ
กอใหเกิดความงามทางทัศนียภาพ เปนตน ความเปนเจาของผืนดินรวมกันนี้ ประกอบดวย
แนวคิ ด หลั ก 3 ข อ คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ลผื น แผ น ดิ น และการจั ด การผื น ดิ น อั น เป น
ผลประโยชนของคนในรุนตอไป
เพื่อใหนโยบายที่คณะวิจัยนําเสนอสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จึงตองมีการแบงพื้นที่
หรือโหมว “โหมว” ชาวลันตาเขาใจตรงกันวา หมายถึงกลุมเรา หรือ หมูเรา การแบงกลุมที่
ชั ด เจนเพื่ อ ให เ กิ ด การรวมตั ว มี แ นวคิ ด ร ว มกั น มี ศั ก ยภาพและอาชี พ ที่ ส อดคล อ ง รวมถึ ง
ทรั พ ยากรที่ค ล า ยคลึ ง ต อ งการการจั ด การแบบเดี ย วกัน และมีค วามตอ งการในการพั ฒ นา
ใกลเคียงกัน การจัด “โหมว” โดยพิจารณาความสอดคลองทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
(พื้นที่ลุมน้ํา)และ วิถีชีวิตชุมชน จะชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนไปไดงาย
ขึ้น
หลักการและเกณฑในการแบงโหมว ประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือการแบง
ทรัพยากรธรรมชาติขอบเขตของพื้นที่ลุมน้ํา และการแบงกลุมตามพื้นที่ชุมชนตามกิจกรรมอาชีพ มรดกของชุมชน โดยตองประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ระบบโครงสรางพื้นฐานของเกาะลันตา เพื่อใหสามารถจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งในดานการจัดสรรและการใชงบประมาณในการดําเนินการแกปญหา เพื่อใหชุมชน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะทํางานรวมกันไดดวยการเห็นคุณคาและเคารพซึ่ง
กันและกันอยางแทจริง
“โหมว= พื้นที่ลุมน้ํา + ชุมชน”
3.3.2.1 องคประกอบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ลุมน้ํา
พื้นที่ลุมน้ํา เปนตัวแทนที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ และเปนทรัพยากรที่ทุกคนมีสวนในการใชงานรวมกัน โดยเฉพาะผูที่อยูบนเสนทาง
น้ําเดียวกัน ตัวอยางเชน สิ่งที่กระทําตอเสนทางน้ําตอนบนสงผลตอผูที่อยูปลายน้ําและสิ่งที่ผู
ที่อยูปลายน้ํากระทําก็อาจสงผลตอผูที่อยูเหนือขึ้นไป หลายพื้นที่ในประเทศไทยใชระบบจัดการ
น้ําโดยจัดกิ จกรรมรวมกันในชุมชน เชน การนับถือผี ฝายน้ําทางภาคเหนือทําใหทุกคนบน
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เสนทางน้ํามีสวนในการชวยรักษาเสนทางน้ํานั้นๆ ชื่อชุมชนหลายแหงในเกาะลันตาก็เรียก
ตามชื่อเสนทางน้ํา ไมวาจะเปนบานคลองโตบ บาน คลองนิน ฯลฯ อนุมานไดวาแตดั้งเดิม
ชุมชนมีความเขาใจในเรื่องการรับผิดชอบทรัพยากรรวมกัน โดยการแบงพื้นที่ลุมน้ําพิจารณา
จากแนวสันเขาและพื้นที่รับน้ําที่ไหลมารวมกัน เปนเครือขายเสนทางน้ําเดียวกัน พื้นที่ลุมน้ําแต
ละแหงจะมีลักษณะเฉพาะที่ตามสภาพธรรมชาติและการพัฒนาที่แตกตางกัน
3.3.2.2 องคประกอบทางดานชุมชน
นอกเหนือจากการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแลว วิถีชีวิตที่สอดคลองกันเปน
ปจจัยหนึ่งซึ่งทําใหการรวมกลุมมีความเหนียวแนน โดยพิจารณาตามประเด็นตางๆไดดังนี้
ก) อาชีพทองถิ่น อาชีพเปนรูปแบบที่สําคัญสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่สอดคลอง
โดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากคนมักตั้งถิ่นฐานตามแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
ซึ่งอํานวยตอการดํารงชีวิตและการทํามาหากิน อาชีพหลักในเกาะลันตา มีดังนี้
- 1 ประมงชายฝง
- 2 ประมงเพาะเลี้ยง
- 3 พาณิชยกรรม คาขาย
- 4 บริการการทองเที่ยว เชน รีสอรทและโรงแรมตางๆ
- 5 เกษตรกรรม สวนใหญไดแก สวนยางพารา และทํานา
นอกจากนี้ยังพบมีอาชีพเสริม เชน การทําเครื่องจักสาน เตยปาหนัน บาติก ซึ่งมักพบ
ในพื้นที่เกษตร เพราะเกษตรเปนกิจกรรมที่ตองแปรตามฤดูกาล การแปรรูปอาหารเพื่อถนอม
อาหารและสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑในกลุมประมง ซึ่งอาชีพเสริมเหลานี้ เมื่อมีการ
สรางรายไดจํานวนมากก็อาจกลายเปนอาชีพหลักในที่สุด
ข) มรดกทางวัฒนธรรม แสดงถึงคุณคา ความเปนมาและการมีวัฒนธรรม
รวมกันของคนในชุมชน เปนความภาคภูมิใจของคนในชุมชน รวมถึงในหลายพื้นที่กลายเปน
จุดหมายในการทองเที่ยว ไดแก
- 1 ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อ เชน ประเพณีลอยเรือ
- 2 สถาปตยกรรมและสิ่งกอสราง
ค) ศูนยกลางของชุมชน ที่มีการรวมตัวกันอยางสม่ําเสมอ เปนพื้นที่สําคัญ
อันสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชน และนํามาซึง่ การเผยแพรกระจายขาวสาร
จุดศูนยกลางชุมชนที่สําคัญในเกาะลันตา ไดแก
- 1 ศาสนสถาน เปนจุดรวมที่สําคัญสําหรับคนในพื้นที่ เนื่องจากมี
การรวมตัวอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ผูนําทางดานศาสนาและจิตวิญญาณจะมีพลังในการสงเสริมและ
ชี้นําใหคนในพื้นที่มีความเห็นไปในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น มัสยิด จึงเปนศูนยรวมจิตใจ
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เนื่องจากมีการประกอบพิธีกรรมทุกๆ วัน วัดในศาสนาพุทธเปนที่รวมตัวในวันสําคัญ ทาง
ศาสนา ศาลปูตาเปนจุดที่มีการประกอบพิธีกรรมกลุมชาวเล
- 2 ตลาดและตลาดนัด นอกจากตลาดจะเปนที่แลกเปลี่ยนสินคาแลว
ตลาดยังเปนพื้นที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารตางๆ เปนที่ที่มีกลุมคนหลากหลาย ไมวาจะ
เปนนักทองเที่ยว ผูคาจากตางถิ่น คนในชุมชนหลากศาสนาหลากอาชีพ
- 3 สถานที่ทองเที่ยว เปนจุดหมายที่นักทองเที่ยวเขามาหยุดพักซึ่งใน
พื้นที่เกาะลันตาสวนใหญคือสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก พื้นที่หาดฝงตะวันตก น้ําตก
และถ้ําในบริเวณปาสงวน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่กระจายไปตามพื้นที่ตางๆ
ง) ข อ มู ล ด า นคมนาคมของชุ ม ชน ระบบการคมนาคมเป น โครงสร า ง
พื้นฐานที่สําคัญตอคนลันตาและนักทองเที่ยว ระบบการคมนาคมที่มีอยูมีทั้งผลดีและผลเสีย
ผลดีคือ สรางความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมตอระหวางชุมชนตางๆบนเกาะ รวมทั้งทํา
ใหนักทองเที่ยวเขาถึงเกาะลันตาไดมากขึ้น ซึ่งนําไปสูการมีรายไดเสริมของชุมชน แตระบบการ
คมนาคมก็มีผลเสียตอชุมชนเชนกัน กลาวคือ ระบบการคมนาคมที่มีอยูนั้น หากไมไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมก็สามารถที่จะทําใหคนในชุมชนและนักทองเที่ยวเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น คนในชุมชนจึงตองใหความสนใจและรับรูขอมูลระบบคมนาคมรวมถึงผูดูแล
รับผิดชอบดวย จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวา ขนาดของถนนรวมถึงรูปแบบการใชงานถนน
แตกตางกันไปตามหนวยงานที่สรางและดูแลเสนทาง ดังนี้
- 1 เสนทางหลักที่เชื่อมพื้นที่ภายในเกาะลันตาใหญ ไดแก บริเวณที่
ตั ด ผ า นพื้ น ที่ บ า นศาลาด า น พระแอะ ศรี ร ายา และสั ง กาอู เป น เส น ทางที่ รั บ ผิ ด ชอบโดย
องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีสภาพดีกวาถนนทองถิ่นอื่นๆ อยางไรก็ตามมักเกิดอุบัติเหตุ
บอย เนื่องจากเปนเสนทางหลักระหวางชุมชน
- 2 เสนทางรอง ผานบริเวณบานทุงหยีเพ็ง คลองนิน และคลองหิน
รับผิดชอบโดยองคารบริหารสวนตําบลศาลาดานและองคการบริหารสวนตําบลลันตาใหญ
- 3 เสนทางครอบคลุมพื้นที่เกาะลันตานอย รับผิดชอบโดยกรมทาง
หลวงชนบท ดังนั้นการแบงโหมวที่เกิดขึ้นนี้ตองนําปจจัยดานระบบคมนาคมเขาไปรวมดวย
เพื่อใหชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมไปกับการรักษาพื้นที่ลุมน้ํา และการเสริมสรางการ
รวมตัวและเรียนรูของชุมชน
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3.3.2.3 องคประกอบทางดานเขตการปกครอง
แมวาการแบงโหมวเพื่อการพัฒนา ดวยการคํานึงถึง สภาพทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชีวิตชุมชน นาจะเปนแนวทางในการพัฒนาเกาะลันตาอยางยั่งยืน แตเนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณของเกาะลันตาในปจจุบัน เปนไปตามเขตการปกครองระดับทองถิ่น ไดแก อบต.
ศาลาดาน เกาะลันตาใหญ เกาะลันตานอย และเทศบาลเกาะลันตาใหญ เพื่อใหการจัดการ
งบประมาณมีความเปนไปไดมากขึ้น และมีการบริหารในสองระบบควบคูกันไป การพัฒนาโดย
การกําหนดนโยบายของแตละโหมวใหชัดเจน และนําแนวทางในการพัฒนาของแตละโหมว ให
เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่นรับทราบ และนําไปปฏิบัติตอไป รวมถึงถาในแตละ อบต.
หรือเทศบาล มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ควรตองมีการขอความคิดเห็น จากคณะกรรมการ
โหมวที่พื้นที่นั้นๆสังกัดดวยเชนกัน
การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนใน เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ในระดับของยุทธศาสตรเชิงนโยบายจะสามารถนําไปพัฒนา
เป น แผนปฏิ บัติ ก ารและโครงการในลํา ดั บตอ ไป โดยจะต องผ า นการศึ ก ษาป ญ หา รวมถึ ง
ศักยภาพ เฉพาะพื้นที่ในแตละ ”โหมว” เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับพื้นที่และการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่นั้นๆ
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ญ

ภาพที่ 3.9 ขอบเขตการปกครองสวนทองถิ่น

ญ
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สัญลักษณประกอบแผนที่

แผนที่ 3.1 องคประกอบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
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สัญลักษณประกอบแผนที่

แผนที่ 3.2 องคประกอบทางดานชุมชน

107

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของแตละ “โหมว”

โหมว/ขอบเขต

ศูนยกลางของชุมชน

โหมวที่ 1 ชุมชนพานิช
ยกรรม
: บานศาลาดาน-โตะบา
หลิว

อาชีพทองถิน่

บานโตะบาหลิว
ตลาด/ตลาดนัด บาน
ศาลาดาน แพขนาน
ยนต จุดเปลี่ยนถาย
ความถี่สูงสะพานปลา
ศูนยบริการนักทองเที่ยว บานศาลาดาน
ชายหาดบานศาลา
ดาน หาดคลองดาว
เปนตน
โหมวที่ 2 ชุมชนบริการ บานโละบาหรา
การทองเที่ยวตอนบน : มัสยิดบานพระแอะ
บานโละบาหรา-พระแอะ อาวคลองดาว หาด
โละบาหรา หาด
พระแอะ
โหมวที่ 3 ชุมชนบริการ มัสยิดบานคลองโขง
การทองเที่ยวตอนลาง : บานคลองโตบ บาน
คลองนิน1บานคลอง
บานคลองโขง-คลอง
นิน2
โตบ-คลองนิน
ตลาดนัด บานคลอง
นิน
หาดคลองโขง คลอง
โตบ

ประมงชายฝง

โหมวที่ 4 ชุมชนการ

สวนยางพารา

มัสยิดบานคลองหิน

สวนยางพารา
โรงแรม/รีสอรท 104
แหง
สวนยางพารา

โรงแรม/รีสอรท 26
แหง

มรดกทาง
วัฒนธรรม
ประเพณีลอยเรือ
บานโตะบาหลิว
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โหมว/ขอบเขต
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
: บานคลองหิน

โหมวที่ 5 ชุมชนเกษตร
และหัตถกรรม : บาน
หลังสอด-คลองหมากคลองโตนด-ทาไร

ศูนยกลางของชุมชน

อาชีพทองถิน่

มรดกทาง
วัฒนธรรม

แหลงทองเทีย่ วเชิง
โรงแรม/รีสอรท 23
นิเวศน บานคลองหิน แหง
พื้นที่ปาสงวน
อาวบากันเตียง อาว
เกาะจาก อาวไมไผ
แหลมโตนด อาว
แหลมโตนด

มัสยิดบานคลอง
โตนด บานหลังสอด
ตลาด บานคลอง
หมาก
แหลงทองเทีย่ วเชิง
นิเวศนบานทุง
โหมวที่ 6 ชุมชนปาชาย มัสยิดบานทุง บาน
โละใหญ บานโละดุเลน และประมง
เพาะเลี้ยง: บานทุง-ทอน หยง ทุงหยีเพ็ง บาน
ลิบง-โละใหญ-โละดุหยง เจะหลี
-ทุงหยีเพ็ง-เจะหลี
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศน
บานทุงหยีเพ็ง
ปาชายเลน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
เกาะลันตาใหญและ
ลันตานอย
โหมวที่ 7 ชุมชนเกาและ มัสยิดบานหัวแหลม
วัดเกาะลันตาใหญ

ทํานา สวนยาง
กลุมหัตถกรรมเตย
ปาหนัน ผาบาติก บาน
หลังสอด

ประมงเพาะเลี้ยง

ประมงชายฝง

สถาปตยกรรมบาน
ยาว ที่วา การอําเภอ
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โหมว/ขอบเขต

ศูนยกลางของชุมชน

ประมงชายฝง : บานศรี แพปลาบานหัวแหลม
รายา-หัวแหลม-เกาะปอ
- สังกาอู
ศูนยบริการนักทองเที่ยว บานศรีรายา
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศน
เกาะปอ บาน
หัวแหลม
ทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมบานศรีรายา
และสังกาอู
ชายหาด บาน
หัวแหลม เกาะปอ
ถ้ําเขาไมแกว น้ําตก
คลองหมาก พื้นที่บางสวนของปาสงวน
เชนบริเวณน้ําตกและ
ถ้ํา

อาชีพทองถิน่

มรดกทาง
วัฒนธรรม
เกา บานศรีรายาศาล
เจา บานศรีรายา
ศาลปูตา บานสังกาอู
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อบต.เกาะลันตานอย
1บานหลังสอด(บางสวน)
5บานหลังสอด-คลองหมากคลองโตนด-ทาไร
6บานทุง-ทอนลิบง-โละใหญ

อบต.ศาลาดาน
1.บานศาลาดาน(บางสวน)
2.บานศาลาดาน(บางสวน)
-โละบาหรา-พระแอะ
3.บานคลองโขง
.6บานโละดุหยง-ทุงหยีเพ็ง
อบต.เกาะลันตาใหญ
3.บานคลองโตบ-คลองนิน
4.บานคลองหิน
6.บานเจะหลี
7.บานหัวแหลม-สังกาอู- เกาะปอ
เทศบาลเกาะลันตาใหญ
7.บานศรีรายา

แผนที่ 3.3 โหมวในเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อแกปญหาและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอแผนปฏิบัติการและโครงการแกไขปญหาและขอเสนอใน
การสรางเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งมีที่มาจากการนํายุทธศาสตรในบทที่ 3
กลาวคือ ยุทธศาสตรทางกายภาพ (แนวคิดและหลักเกณฑในการแบงพื้นที่ หรือ โหมวเพื่อนํา
นโยบายไปปฏิ บั ติ ) และยุ ท ธศาสตร น โยบาย (แนวคิ ด และแนวทางในการแก ไ ขป ญ หา
สภาพแวดลอม ชุมชน และการคมนาคมขนสง) เนื้อหาของบทนี้มี 2 สวน คือ แผนปฏิบัติการ
เพื่ อ แก ป ญ หาและเสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น และ โครงการเพื่ อ
แกปญหาและเสนอแนะเพื่อเสริมสรางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โหมว หรือ พื้นที่ขนาดเล็กที่คณะวิจัยใชเพื่อนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดมาจากการใชพื้นที่
ลุมน้ําและขอมูลของชุมชนในการแบง ซึง่ มีทั้งหมด 7 โหมว แตละโหมวประกอบดวยชุมชน ดังนี้
• โหมวที่ 1 ชุมชนพานิชยกรรม ไดแก บานศาลาดาน-โตะบาหลิว
• โหมวที่ 2 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนบน ไดแก บานโละบาหรา-พระแอะ
• โหมวที่ 3 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนลาง ไดแก บานคลองโขง-คลองโตบ-คลอง
นิน
• โหมวที่ 4 ชุมชนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ไดแก บานคลองหิน
• โหมวที่ 5 ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม ไดแก บานหลังสอด-คลองหมาก-คลองโตนดทาไร
• โหมวที่ 6 ชุมชนปาชายเลน และประมงเพาะเลี้ยง ไดแก บานทุง-ทอนลิบง-โละใหญโละดุหยง- ทุงหยีเพ็ง-เจะหลี
• โหมวที่ 7 ชุมชนเกาและประมงชายฝง ไดแก บานศรีรายา-หัวแหลม-เกาะปอ-บาน
สังกาอู
4.1 แผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาและสรางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การนําเสนอสวนนี้มีที่มาจากการศึกษาปญหาพื้นที่ และการประชุมสัมมนารวมกับกลุม
ชุมชนบนเกาะลันตานอยและเกาะลันตาใหญ ซึ่งไดสะทอนใหเห็นถึงปญหา และความตองการ
วางแผนในการแกปญหาอยางเรงดวน ไดแก แผนปฏิบัติการดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
แผนปฏิบัติการดานชุมขน และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง รายละเอียดดังนี้
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1) แผนปฏิบัติการดานสภาพแวดลอม เปนการเสนอแนวทางการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของแตละ “โหมว” เพื่อวิเคราะหจุดเดน จุดดอยและสภาพ
ปญหาในพื้นที่ใหชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหสามารถวางแผนปฏิบัติการแกไขใหเหมาะสมกับแตละ
โหมว
2) แผนปฏิบตั ิการดานการทองเที่ยวและชุมชน เปนการเสนอแนวทางการสราง
ความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน ผานการสงเสริมการเรียนรูและการสือ่ สารในแตละ
โหมว โดยเนนการเรียนรูและการสื่อสารที่เหมาะสม
3) แผนปฏิบตั ิการดานคมนาคมขนสง เปนการเสนอแนวทางการจัดการคมนาคม
ขนสง โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความปลอดภัยและพัฒนาระบบคมนาคมที่เปนมิตรแก
สภาพแวดลอม รวมทั้งยังคงรักษาอัตลักษณของทองถิน่ ของแตละโหมว
แผนปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาและเสริมสรางการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืนดังกลาว
ทั้ง 3 ดาน มีรายละเอียดของแตละโหมว ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 โหมวที่ 1 ชุมชนพาณิชยกรรม
การควบคุมการรุกล้ําพื้นที่ริมทะเล เปนพื้นที่จุดเชื่อมตอทาเรือขามฟาก
แผนปฏิบัติ
ธุรกิจบริการนักทองเที่ยว รวมถึงเปนที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่(โตะบา
การดาน
สภาพแวดลอม หลิว) พบปญหาการรุกล้ําพื้นที่ริมชายฝงเปนอยางมาก ควรมีการควบคุมใน
เรื่องการบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน และการปลอยของเสียจากเรือโดยสาร
แผนปฏิบัติ
การดานการ
ทองเที่ยวและ
ชุมชน

ชุ ม ชนพาณิ ช ยกรรม โหมวนี้ ป ระกอบด ว ยชุ ม ชนศาลาด า น ซึ่ ง เป น ย า น
พาณิชยกรรมหลัก และเปนพื้นที่ที่เปนประตูสูเกาะลันตาใหญ รวมทั้งยังเปน
จุดรองรับการเขาถึงพื้นที่ของนักทองเที่ยวเปนลําดับแรก การสงเสริมการ
เรียนรูและการสื่อสารในโหมวนี้ ควรเนนฝกอบรมแกผูนําชุมชนในเรื่องการ
พัฒนาการประกอบธุรกิจ และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เปนตน

แผนปฏิบัติ
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ เปนพื้นที่ที่เปนเสนทางเชื่อมตอระหวางเกาะ
ลันตานอยกับเกาะลันตาใหญ ควรมีการพัฒนาดานขนสงสาธารณะ จุด
การดาน
คมนาคมขนสง เปลี่ยนถายรถบริการและแพขนานยนต โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสงเสริมการเดินเทาในเขตชุมชนเพื่อความปลอดภัย และลดอุบตั ิเหตุ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูการทองเที่ยว
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ภาพที่ 4.1 โหมวที่ 1 ชุมชนพาณิชยกรรม
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ตารางที่ 4.2 โหมวที่ 2 ชุมชนบริการการทองเทีย่ วตอนบน
แผนปฏิบัติ
การจัดการขยะ และการควบคุมการกอสรางอาคาร ในบริเวณฝงตะวันตก
ของเกาะลันตาใหญ ซึ่งมีชายหาดสวยงาม ทําใหมีการสรางรีสอรท / โรงแรม
การดาน
สภาพแวดลอม มาก เพื่ อ เป น การควบคุ ม และแก ไ ขป ญ หา ควรเน น นโยบายในเรื่ อ งการ
จัดการขยะ รวมถึงการควบคุมการกอสรางอาคารทั้งในดานที่ตั้ง การเฝา
ระวังและตรวจสอบไมใหรุกล้ําพื้นที่ริมทางน้ํา
แผนปฏิบัติ
การดานการ
ทองเที่ยวและ
ชุมชน

ชุ ม ชนบริ ก ารการท อ งเที่ ย ว เป น ย า นที่ สํ า คั ญ ในการให บ ริ ก ารแก
นักทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย รานคา รานอาหาร โรงแรม รีสอรท ดังนั้น จึง
เสนอการสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารควรเนนการฝกอบรมแกผูนํา
ชุมชน ดานการธุรกิจขนาดยอม และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ควบคูไป
กับการใหความรูกับกลุมนักทองเที่ยว และผูประกอบการจากภายนอก ให
เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนในเกาะลันตา เพื่อกอใหเกิดความเคารพแกสถานที่
สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการทองเที่ยว และใหความรวมมือกับ
ชุมชนในการอนุรักษ และพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงชายหาด เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เปนจุดเริม่ ตนเขาสู
แผนปฏิบัติ
เกาะลันตาใหญ ควรสงเสริมดานการขนสง รถบริการ ความปลอดภัย ความ
การดาน
คมนาคมขนสง มีระเบียบของเสนทาง ปรับปรุงทางขามถนน สัญญาณไฟ การเขาถึงชายหาด
และทางเชื่อมระหวางหาดทางทิศตะวันตก
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ตารางที่ 4.3 โหมวที่ 3 ชุมชนบริการการทองเทีย่ วตอนลาง
แผนปฏิบัติ
การจัดการขยะ และการควบคุมการกอสรางอาคาร เปนฝงตะวันตกของ
เกาะลันตาใหญ ซึ่งมีชายหาดสวยงาม ทําใหมีการสรางรีสอรท และโรงแรม
การดาน
สภาพแวดลอม มาก เพื่อเปนการควบคุมและแกไขปญหาที่สําคัญควรเนนเรื่อง การจัดการ
ขยะ รวมถึงการควบคุมการกอสรางอาคาร ทั้งในดานที่ตั้งและการควบคุม
เพื่อไมใหรุกล้ําพื้นที่ริมทางน้ํา และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ
แผนปฏิบัติ
การดานการ
ทองเที่ยวและ
ชุมชน

ชุมชนบริการการทองเที่ยว พื้นที่นี้เปนบริเวณที่สําคัญในการใหบริการแก
นักทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย รานคา รานอาหาร โรงแรม รีสอรท ดังนั้น จึง
ควรดําเนินการสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสาร การฝกอบรมแกผูนําชุมชน
การพัฒนาการประกอบธุรกิจ และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ควบคูไป
กับการการใหความรูกับกลุมนักทองเที่ยว และผูประกอบการใหมีความเขาใจ
วิถีชีวิตของชุมชนในเกาะลันตาอยางถูกตอง เพื่อกอใหเกิดความเคารพแก
สถานที่ สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการทองเที่ยว

ควบคุมการกอสรางอาคาร
แผนปฏิบัติ
โหมวนีเ้ ปนพื้นที่ที่มีการสรางอาคารเพื่อเปนสถานที่พักของนักทองเที่ยว
การดาน
คมนาคมขนสง จํานวนมาก ดังนั้น จึงควรเนนใหมีการควบคุมการกอสรางอาคาร และการ
สรางความปลอดภัยโดยเพิ่มปายสัญญาณเตือน เนื่องจากมีการเปลีย่ นขนาด
เสนทาง และเปนทางแยกจุดตัดของเสนทาง
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ตารางที่ 4.4 โหมวที่ 4 ชุมชนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
แผนปฏิบัติ
การรั ก ษาพื้ น ที่ ป า สงวน เป น บริ เ วณที่ ต อ เนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ ป า สงวน ควรมี
มาตรการเร งด วน เพื่ อควบคุม การเติบ โตของแหลงบริก ารการทองเที่ย ว
การดาน
สภาพแวดลอม รวมถึงการควบคุมเสนทางสัญจร มิใหรุกล้ําไปยังพื้นที่ปาและชายปา

แผนปฏิบัติ
การดานการ
ทองเที่ยวและ
ชุมชน

พื้นที่อนุรักษปาไมและยานที่อยูอาศัยของชุมชน พื้นที่นี้ สวนใหญอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติเกาะลันตาใหญ ดังนั้น การสงเสริมการเรียนรูและการ
สื่อสารควรเนนเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความ
สมบูรณของปาไม คุณภาพน้ํา การกําจัดขยะ เปนตน

ปรับปรุงระบบคมนาคมทีม่ ีอยูใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
แผนปฏิบัติ
ธรรมชาติ พื้นที่นี้ควรเนนการเพิ่มความปลอดภัย โดยการเพิ่มเสาไฟตาม
การดาน
คมนาคมขนสง ไหลทาง และปรับทางสัญจรใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เนื่องจากเสนทาง
ตัดตามแนวเขา ซึ่งนาจะเกิดความเสี่ยงจากปญหาดินถลม
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ตารางที่ 4.5 โหมวที่ 5 ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม
แผนปฏิบัติ
การจั ด เก็ บ ขยะและจั ด หาแหล ง น้ํ า จื ด สํ า หรั บ บริ โ ภคและใช ใ น
การเกษตร ควรจัดใหมีการจัดเก็บขยะโดยอบต. เพื่อใหเกิดการรวบรวมขยะ
การดาน
สภาพแวดลอม ที่กระจัดกระจายตามที่ตา งๆ ใหงา ยตอ การกํา จั ดและมีวิธีก ารกํา จัดที่ ได
มาตรฐานจะชวยลดสารพิษและอันตรายจากการเผาขยะ เนื่องจากพื้นที่สวน
ใหญเปนพื้นที่เกษตร จํานวนครัวเรือนไมมาก การกําจัดดวยระบบปด ขนาด
เล็กเชนดวยการใชไฟฟาหรือยอยสลายนาจะไมสิ้นเปลืองมากนัก นอกจากนี้
พื้นที่นี้เปนพื้นที่ราบอาจประสบปญหาในเรื่องน้ําเค็ม รวมถึงการมีแหลงน้ํา
จืดนอยแหง จึงควรมีการชะลอน้ําหรือกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม พื้นที่สวนใหญในเกาะลั นตานอย ซึ่งยังคง
แผนปฏิบัติ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร หัตถกรรม และประมงเปนหลัก การสงเสริม
การดานการ
ทองเที่ยวและ การเรียนรูและการสื่อสาร ในโหมวนี้ควรเนนการถายทอดความรูและทักษะ
ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพดั้งเดิม ไดแก การเกษตรและการทําประมง
ชุมชน
รวมทั้งการสงเสริมใหมีการทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เพื่อเปนตัวอยางใน
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ น ค า ท อ งถิ่ น ให มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง การ
พัฒนาการตลาด
แผนปฏิบัติ
ปรับปรุงระบบคมนาคมทีม่ ีอยูใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ พื้นที่นี้ควรปรับเสนทางใหสอดคลองกับภูมปิ ระเทศ ไมใหกีด
การดาน
คมนาคมขนสง ขวางทางน้ําธรรมชาติ และควบคุมสิ่งกอสรางไมใหบดบังทัศนวิสัยในการ
เดินทางคมนาคม
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ตารางที่ 4.6 โหมวที่ 6 ชุมชนปาชายเลน และประมงเพาะเลี้ยง
แผนปฏิบัติ
การรักษาพื้นที่ ปาชายเลน/ควบคุมการทําฟารมกุงใหมีก ารบํา บั ด น้ํา
เสียกอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ พื้นที่สวนใหญของโหมว 6 เปนพื้นที่ปา
การดาน
สภาพแวดลอม ชายเลน ควรมีการออกมาตรการในการควบคุมการตัดไมและการเรงปลูกปา
ทดแทน การจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ และควรมีมาตรการควบคุมการบําบัดน้ําเสียจากบอเลี้ยงกุงกอนการ
ปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ รวมทั้งการจํากัดพื้นที่เพาะเลี้ยง
ชุมชนปาชายเลน ประมงเพาะเลี้ยง เนืองจากพื้นที่อยูทางทิศตะวันออก
แผนปฏิบัติ
ของกาะลั น ตาน อ ย แ ละเกาะลั นตาใหญ และป า ชายเลนที่ เ ป น
การดานการ
ทองเที่ยวและ ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ดังนั้น การสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารใน
พื้นที่นี้จึงควรเนนเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ความสมบูรณของปาไม คุณภาพ
ชุมชน
น้ํา และการที่ชาวบานประกอบอาชีพการทําประมงเพาะเลี้ยง และประมง
ชายฝง จึงควรสงเสริมการทําประมงเชิงอนุรักษ
ปรับปรุงระบบคมนาคมทีม่ ีอยูใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
แผนปฏิบัติ
ธรรมชาติ พื้นที่นี้ควรปรับเสนทางใหสอดคลองกับภูมปิ ระเทศ ไมใหกีด
การดาน
คมนาคมขนสง ขวางทางน้ําธรรมชาติ และควบคุมสิ่งกอสรางไมใหบดบังทัศนวิสัยในการ
เดินทาง
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ตารางที่ 4.7 โหมวที่ 7 ชุมชนเกาและประมงชายฝง
แผนปฏิบัติ
การปองกันการรุกล้ําพื้นที่ริมชายฝงและการบําบัดของเสียของบานพัก
อาศั ยริมทะเล และการกําหนดขอบเขตและฤดูกาลในการทํ าประมง
การดาน
สภาพแวดลอม ชายฝง พื้นที่เปนศูนยกลางชุมชนเดิมทําใหมีการกอสรางอาคารพักอาศัยยื่น
ล้ําในน้ํา มีปญหาในเรื่องบําบัดของเสียจากครัวเรือน การทําประมงชายฝง
นอกจากการกําหนดแนวเขตการจับปลาแลว ควรมีการกําหนดฤดูกาลจับ
ปลาเพื่อเปนการอนุรักษและการเพาะพันธุตามธรรมชาติของสัตวน้ํา
ชุมชนประมงชายฝง และชุมชนเกา เนื่องจากพื้นที่อยูทางทิศตะวันออก
แผนปฏิบัติ
เกาะลันตาใหญ และปาชายเลนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ดังนั้น การ
การดานการ
ทองเที่ยวและ สงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารในพื้นที่นี้ควรเนนเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม
ความสมบูรณของปาไม แหลงน้ํา และการที่ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ
ชุมชน
การเพาะเลี้ยงและประมงชายฝง จึงควรสงเสริมการทําประมงเชิงอนุรักษ
แผนปฏิบัติ
ปรับปรุงระบบคมนาคมทีม่ ีอยูใหสอดคลองกับมรดกทางวัฒนธรรม
เปนพื้นที่ที่มีความชัดเจนดานมรดกทางวัฒนธรรม ควรสรางเอกลักษณ
การดาน
คมนาคมขนสง ใหแกยา นเมืองเกา โดยที่การอนุรักษองคประกอบของชุมชน และ
สถาปตยกรรม สงเสริมการสรางความรูค วามเขาใจดานมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน สามารถพัฒนาการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมใหมคี วามหลากหลาย
ขึ้นได
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4.2 โครงการเพื่อแกปญหาและเสนอแนะการสรางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
จากการศึกษาวิจัยดานการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ที่ผานมา ในปแรกเปนการวางแผน
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เปนการวางแผนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งตองเปนความรวมมือในการวางแผนในระดับภาค
เพื่อใหเกิดการรักษาสภาพแวดลอมของปาไมและพื้นที่ลุมน้ํา ในปตอมามุงเนนประเด็น
สถานการณสิ่งแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม ของเกาะลันตาใหญ และผลกระทบ
เกิดจากการพัฒนา
ในพ.ศ. 2550 คณะผูวิจัยเนนการใชแผนปฏิบัติการในการพัฒนา เพื่อความเปนอยูที่ดี
ของคนเกาะลั น ตา สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี และความเท า เที ย มกั น ทางเศรษฐกิ จ โดยการศึ ก ษา
ครอบคลุมทั้งเกาะลันตาใหญและลันตานอย ผลที่ไดจากการศึกษาในปนี้ จึงเนนการศึกษา 3
ประเด็น คือ การใชประโยชนที่ดิน (Land use) การเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม และ
ความสัมพันธระหวางชุมชนและการทองเที่ยว (the relationship between community and
tourism) โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางเกาะทั้งสอง คือ เกาะลันตาใหญและลันตานอย
เพื่อรักษาเอกลักษณของเกาะลันตาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวซึ่งสามารถ
ใชเพื่อเปนตัวอยางในการพัฒนาการทองเที่ยวในเกาะอื่นๆในประเทศไทย เพื่อรองรับการ
เติบโตของการทองเที่ยวที่จะเกิดในอนาคต โดยมิใหเกิดการทองเที่ยวที่ไรการควบคุม เนื่องจาก
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางมาก ดังเชนในกรณีของเกาะพีพี และภูเก็ต
นอกจากการกลาวถึง สภาพปจ จุบัน สถานการณป ญหาที่เกิด ขอเสนอแนะในแนว
ทางแกไขในประเด็นตางๆแลว แผนปฏิบัติการเปนจุดมุงหมายหลักของการวางแผนในครั้งนี้
เนื่องจากในระยะที่ผานมาไมสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นได พรอมทั้งยังมีแนวโนมของปญหาที่
รุนแรงขึ้นอีก ดังนั้น การมีโครงการตัวอยางเพื่อแกปญหาและเสนอแนะ นาจะเปนการผลักดัน
ใหเกิดการนําแผนไปปฏิบัติใชมากขึ้น โดยเสนอเปนยุทธศาสตร 6 เรื่องดังตอไปนี้
1) การจัดการการพัฒนา ขอเสนอแนะ ไดแก
• การรักษาสภาพแวดลอมโดยการแบงเขตพื้นที่
• ตัวอยางการแบงพื้นที่
ในการรักษาสภาพแวดลอมของเกาะ ไดเสนอใหมีการแบงเขตเพื่อควบคุมระดับการ
พัฒนาในพื้นที่ตางๆ เพื่อไมใหมีการพัฒนามากเกินกวาระดับที่กําหนดไว ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งใน
การรั ก ษาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ของเกาะ ทั้ ง นี้ ค ณะวิ จั ย เสนอแนะแนวทางตามความเหมาะสมกั บ
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ต า งๆ และได พิ จ ารณาสภาพการณ ใ ช ป ระโยชน พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และการ
กําหนดเขตปา ไดแก เสนอใหมีการพัฒนาพื้นที่ในโหมวทางตอนเหนือระหวางรอยละ 55 – 65
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ของพื้นที่ สวนพื้นที่ดานใตของเกาะ เชนบริเวณบานสังกะอู ใหมีพื้นที่พัฒนาไมเกินรอยละ 15
เปนตน
ผูมีสวนเกี่ยวของ: หนวยงานราชการและประชาชนตองรวมมือกัน ทั้งการจัดการน้ํา
การรักษาพื้นที่ปา และวัสดุที่เหมาะกับการกอสรางอาคารบนเกาะลันตา
2) การจัดการพื้นที่ลุมน้ํา ขอเสนอแนะประกอบดวย
• การเฝาระวังในการรักษาพื้นที่ลุมน้ํา
• การใหความรูเกี่ยวกับพื้นที่ลุมน้ํา
• สรางเครือขายในการปกปองรักษาพื้นที่ลุมน้ํา
พื้นที่ลุมน้ําเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในการปกปองรักษาเกาะลันตา ดังนั้น ประชาชนจึง
ควรทราบถึงผลกระทบของพื้นที่ลุมน้ําที่จะเกิดกับสภาพแวดลอมในเกาะ การควบคุมดูแลรักษา
และปกปองพื้นที่ลุมน้ําจะสําเร็จไมไดถาประชนบนเกาะไมมีความเขาใจถึงความสําคัญและ
ผลกระทบที่จะเกิดตอพื้นที่ลุมน้ํา
คณะวิจัยไดเสนอแนะขั้นตอนสําคัญในขั้นเริ่มตนที่ไดแก การใหความรูเรื่องพื้นที่ลุมน้ํา
ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน นิทรรศการ โดยใชพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาสื่อ
และกิจกรรมการใหความรู เชน แผนพับ การมีกลุมหรือเครือขายเฝาระวัง การทัศนศึกษาของ
ชุมชนและโรงเรียน และการใหความรูกับชุมชน และการสรางความรวมมือในการปกปองรักษา
พื้นที่ลุ มน้ํ า โดยใช ตัวอย า งความสํ าเร็จ ของชุมชนทุง หยีเพ็ง หรือชุมชนอื่ นๆ และให ค วามรู
พื้นฐานกับชุมชนในการเฝาระวังพื้นที่ลุมน้ํา
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การแบงการควบคุมรักษาพื้นที่ลุมน้ํา

แผนที่ 4.1 การแบงการควบคุมรักษาพื้นที่ลุมน้ํา
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3)
ระดม/รวบรวมทรัพยากรเพื่อการจัดการขยะ ที่ทิ้งขยะและการจัดการ
ควบคุมดูแล ขอเสนอแนะ ไดแก
• การเก็บภาษีจากการใชทรัพยากร
• การเก็บคาธรรมเนียมจากผูใช
• การเก็บคาธรรมเนียมการใชเกาะเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
การที่ปริมาณของขยะเพิ่มขึ้นและไมสามารถมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
ดั ง เช น ในป จ จุ บั น คณะผู วิ จั ย เชื่ อ ว า อี ก ไม น านเกาะลั น ตาจะเต็ ม ไปด ว ยขยะ การเริ่ ม ต น ที่
เหมาะสมในการแก ป ญ หาทั้ ง ในเรื่ อ งการจั ด การขยะ การป อ งกั น การทํ า ลายป า ไม แ ละ
สภาพแวดลอม ตองมีการตระหนักถึงความเปนไปไดในดานงบประมาณ ในการจัดการขยะซึ่ง
ไมมีทิศทางขององคกรปกครองทองถิ่นหลายแหง โดยควรใหอยูในระบบเดียวกันในระยะยาว
ในการจัดการควรมีหนวยงานเดียวกันเปนผูจัดการและควบคุมทั้งหมด ทั้งการซื้อที่ดินสําหรับ
ทิ้งขยะ การลงทุนในอุปกรณ การฝกอบรมผูใหบริการ การวางระบบ ในปจจุบันแมทาง GTZ จะ
มีขอเสนอแนะในระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและกําจัดขยะสําหรับเกาะ ในราคา 4 ลาน
บาท แต ยั ง มี ข อ จํ า กั ด ด า นงบประมาณอยู ซึ่ ง เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ในการจั ด การป ญ หาด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรเพิ่มงบประมาณหรือใช
มาตรการในดานตางๆ คือ
ก) การชดเชยผลประโยชนในทางใดทางหนึ่งใหกับเจาของที่ดิน เพื่อปองกันไมให
เจาของที่ดินขายที่ดินของตนไปใหนายทุนเพื่อการพัฒนาที่ไรการควบคุม ไมเหมาะสมและไมจูง
ใจพอ
ข) จัดตั้งกองทุนในการฟนฟูปาชายเลน ปาไมตนน้ํา พื้นที่ริมคลอง การรักษาระบบ
นิเวศน และเพื่อการเตรียมความพรอมในการอบรมความรูพื้นฐานในการรักษาสิ่งแวดลอม
ใหกับชุมชน
ค) พัฒนาระบบราชการทองถิ่น ในการบังคับใชกฎหมาย พื้นที่ควบคุม การใชที่ดิน
และการควบคุมพื้นที่ลุมน้ํา
ประเด็นปญหาที่เกิดจากการมีงบประมาณไมเพียงพอ คณะวิจัยเสนอแนะวา ควรมีการ
เก็บคาใชจายเพิ่มจากผูใชทรัพยากร โดยควรจายคาใชทรัพยากรตามที่ใชจริง และตามตนทุน
การกําจัดของเสียตามที่เปนจริง ทั้งนักทองเที่ยว โรงแรม และคนในทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให
มีการแยกขยะเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง:
หน ว ยงานท อ งถิ่ น ส ว นราชการส ว นกลาง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการขอความรวมมือจากองคกรเอกชน การนํา
เทคนิคตางๆจากหนวยงานตางๆมาใชในการจัดการขยะ เชน สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ
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เพื่อสิ่งแวดลอม ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการดําเนินโครงการธนาคารขยะเขา
มาจัดการขยะและการนํากลับมาใชใหม
4) การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ขอเสนอแนะ ไดแก
• เพิ่มปายเตือนและสัญญาณไฟจราจร
• ความปลอดภัยของทางเดินเทา ปรับปรุงทางขามถนน ทางเดินเทา
• ทางจักรยาน
• ระบบขนสงสาธารณะ
• โรงเรียนระดับมัธยม
• การบําบัดน้ําเสีย ระดับกลุมพื้นที่หรือโหมว
• วิเคราะหผลไดผลเสียจากการมีสะพาน
เกาะลันตาตองการการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหไดคุณภาพที่เหมาะสมกับการ
รองรับการทองเที่ยว โดยหนวยงานรัฐบาลกลางในการรับผิดชอบโครงการตางๆ เชน กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมมลพิษ เปนตน
การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญในการเพิ่มปายเตือนสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว รวมทั้งรองรับการเพิ่มของจํานวนนักทองเที่ยว การวางแผนในระบบ
ขนสงสาธารณะ เชน เสนทางจักรยาน การเพิ่มจุดทางเขาสาธารณะสูชายหาด อันเปนการ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและคนทองถิ่น
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แผนที่ 4.2 ขอเสนอดานเสนทางคมนาคม
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ปญหาน้ําเสียที่ปลอยออกมาจาก
โรงแรม รีสอรทและบริเวณที่พักอาศัย มี
ผลกระทบอย า งมากต อ การพั ฒ นาการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณคลองสองปา
ที่เกิดปญหาน้ําทวมจากการระบายน้ําเสีย
ออกจากโรงแรมอยูบอยครั้ง
ผูมีสวนเกี่ยวของ : การจัดการ
ดู แ ลให เ ป น ไปตามกฎหมายโดยองค ก ร
การปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ของรั ฐ ในการลงทุ น ด า นโครงสร า ง
พื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะไม
รวมถึงผลกระทบจากการมีสะพานไปยัง
เกาะลันตา

โครงการปรับปรุง
ปองกันน้ําขัง

โครงการปรุงปรับ
ทางเขาหาดและ
ทางเดิน

5) เพิ่มระบบเพื่อเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวเชิงทองถิ่นของเกาะ
โครงการความ
ปลอดภัยของทางเดิน
เทา ปรับปรุงทางขาม

เ พื่ อ เ ป น ก า ร กํ า ห น ด ค ว า ม
เชื่ อมโยงให กับ การท องเที่ย ว ทั้งในดา น
การใหความรูกับชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจ
การยกระดั บ และเพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ การ
ท อ งเที่ ย วในท อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมของ
ท อ งถิ่ น รวมทั้ ง ความเป น อยู แ ละอาชี พ
หลัก ของคนในเกาะ เช น การทํ า ประมง
หั ต ถกรรมพื้ น บ า น การแปรรู ป อาหาร
การทํ า ประมง มี ก ารส ง เสริ ม ในทั ก ษะ
ภาพที่ 4.8 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
อาชีพ การหาตลาดเพิ่มเพื่อใหชาวประมง
ขายผลผลิตไดโดยตรง การมีกลุมอาชีพ
หัตถกรรม โครงการ OTOP การรวมกลุมเพื่อหาตลาด การจัดตั้งสหกรณ การแบงปนและ
พัฒนาความรู จัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชน ฯลฯ
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แผนที่ 4.3 ขอเสนอดานการใชประโยชนที่ดินในเกาะลันตา
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ผูมีสวนเกี่ยวของ : การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชุมชนและกระจาย
รายไดใ นทองถิ่ น โดยการสนับ สนุน จากหนวยงานของรัฐ และความร ว มมือ ระหว า งชุ ม ชน
ทองถิ่น
6) ตัวอยางโครงการเสนอแนะเพือ่ นําไปปฏิบัติ
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน และทางเขาถึงหาดคอกวาง
จากการวิ จั ย ร ว มกั น ระหว า งจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย แห ง มลรั ฐ
แคลิฟอรเนียวิทยาเขตเบอรกลี่ย และมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ในชวงที่ผานมาคณะวิจัยมี
ความเห็นวาแผนปฏิบัติในปที่ 3 ควรมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลัน
ตาใหญและลันตานอย จังหวัดกระบี่ สามารถปรับแนวความคิดไปสูรูปธรรมได โดยเสนอพืน้ ทีท่ ี่
มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนพื้นที่สวนสาธารณะ
คณะวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณ หาดคอกวาง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวมีการสรางเขื่อนปองกันคลื่นเทานั้น
แตมิไดมีการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเหมาะสมในการรองรับการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย
และเปนพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรการทองเที่ยวในเกาะลันตา โดยมีแนวคิดใน
การพิจารณาพื้นที่ใหสอดคลองกับระบบนิเวศ กอใหเกิดประโยชนในแงการรักษาแนวหาดคอ
กวาง ใหเปนการพัฒนาแหลงนันทนาการที่เหมาะสม และเปนพื้นที่สงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนตอไปไดในอนาคตและเปนความตองการขององคกรบริหารสวนตําบลศาลาดานอีกดวย
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
- 1 พัฒนาพื้นที่หาดคอกวางที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ ให
สามารถใชประโยชนไดดีขึ้น
- 2 กําหนดรูปแบบกิจกรรมการใชพื้นที่วางสาธารณะ เพื่อรองรับคนในทองถิ่นและ
นักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
(2) โครงการมรดกวัฒนธรรมศรีรายา เทศบาลเกาะลันตาใหญ
โครงการมรดกวัฒนธรรมศรีรายา มีเปาหมายเพื่อปกปองดูแลรักษาคุณคาของพื้นที่
โดยรวมหรือนิเวศชุมชน โดยใหความสําคัญองคประกอบของชุมชนโดยรวม ทั้งในสวนกายภาพ
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงผูคน และ
ผูรูในทองถิ่นที่จะตองเปนผูดูแลมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ มิใชแคเพียงอนุรักษแตเพียงบาน
สถาป ต ยกรรม โบราณสถาน แต เ ป น การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให เ กิ ด ภู มิ ทั ศ น เ ชิ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
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(Museum Landscape) ทําใหเกิดสิ่งแวดลอมที่มีชีวิต (Living Environment) ซึ่งเปนประโยชน
ใชสอยในปจจุบัน บานศรีรายา อยูในเขตเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ
เป นพื้นที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรของเกาะลันตา ในอดีตเคยเปนจุดพักเรือและเปลี่ยนถายสินคาที่
สําคัญของทะเลฝงอันดามัน ผูคนที่มาตั้งถิ่นฐานสวนใหญเปนชาวจีน ซึ่งในปจจุบันนี้ ยังมีมรดก
ทางวัฒนธรรมที่คงเหลือใหเห็น เชน บานยาวซึ่งเปนเรือนแถวไมที่ตอยาวลงไปในทะเล ถึงแม
บางสวนจะเสียหายเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติสึนามิ อีกทั้งยังมี ศาลเจา ประภาคาร ที่วาการอําเภอ
ซึ่งไดรับการอนุรักษและจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ และรวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบงายของผูคนในที่แหงนี้
ในการจั ด ทํ า โครงการมรดกวั ฒ นธรรมศรี ร ายา ได แ ก การทํ า แผนที่ ม รดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจะเปนแหลงอางอิงสําหรับการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ชีวิตของชุมชน ตามหลักการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมจะเปนกระ
บวบการหนึ่งในการเริ่มตนของการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมศรีรายา ที่เนนกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการระบุแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน แผนที่มรดกวัฒนธรรมนี้ยัง
สามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลของแหลงมรดกทางวัฒนธรรม และเปนแหลงอางอิงสําหรับ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
เฝาระวังการพัฒนาที่ไมเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําลายคุณคาความสําคัญของ
ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค ดังนี้
- 1 เปนการสืบสานและอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชนศรีรายา
- 2 ใหเปนแนวทางในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของเกาะลันตา
- 3 ใหควบคุมการพัฒนาใหสอดคลองกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
(3) โครงการเฝาระวังรักษาพื้นที่ลุมน้ํา
พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ของความยั่ ง ยื น ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มของพื้ น ที่
นอกเหนือจากการกําหนดมาตรการทางดานกฎหมาย เพื่อควบคุมใหปฏิบัติตามแลว การ
แกปญหาในระยะยาว ยังควรมีการเสริมความรูและเผยแพรใหชุมชนมีความเขาใจปญหา และมี
สวนชวยในการรักษาพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งเปนเสมือนสิ่งหลอเลี้ยงชีวิตของคนในพื้นที่ ใหสามารถ
สรางความเขาใจและชวยกันแกปญหา ไดแก
- 1 การรวมกันเพื่อศึกษาและกําหนดรูปแบบมาตรการในการรักษาพื้นที่ลุมน้ํา โดย
ควรมีการเฝาระวังและตรวจสอบสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมตางๆ ตามลักษณะการใช
ที่ดิน และสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ ดังนี้
• การกอสรางอาคารบริเวณริมชายหาดและเสนทางน้ํา
• การปรับพื้นที่เพื่อทําสวนยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม
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• การสรางถนนและสะพานที่ตัดผานบริเวณทางน้ํา
• การรักษาพื้นที่ตนน้ําในปาสงวนและอุทยานแหงชาติ
- 2 การเผยแพรใหชุมชนรับรูและรวมเฝาระวัง
• การเผยแพรมาตรการตางๆ ผล และกิจกรรม ผานทางจดหมายขาวสรางจุด
แจงเหตุและมีคนกลาง เชน หนวยราชการเขามาตรวจสอบ
• สรางกิจกรรมเพื่อสานไมตรีบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหชุมชนที่อยูบริเวณตนน้ํา
กับปลายน้ํามีกิจกรรมรวมกัน เชน การปลูกปา การเก็บขยะริมทางน้ํา การมีกิจกรรมสังสรรค
และนันทนาการควบคูไปกับการรวมแสดงความคิดเห็นทางดานสิ่งแวดลอม
• ใหรางวัลหรือสิทธิพิเศษสําหรับหนวยงานหรือเอกชนในชุมชน ที่ดําเนินการ
เพื่อสงเสริมหรือรักษาพื้นที่ลุมน้ําเปนอยางดี เชน การคัดเลือกโรงแรมหรือรีสอรทที่สงผล
กระทบต อ พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า น อ ย(ให ร างวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ หรื อ สิ ท ธิ ใ นการโฆษณาหรื อ
ประชาสั มพั นธ ผ า นสื่ อของรั ฐ ) หรื อ หมูบา นที่มีสวนชว ยในการจัด การขยะในพื้ นที่อย า งมี
ประสิทธิภาพ(ดวยการใหแรงจูงใจ) ยกยองใหผูอื่นเห็นเปนตัวอยาง
4.3 สรุปสถานการณ ประเด็นปญหา และขอเสนอแนะในแตละโหมว
จากการวิเคราะหสถานการณในประเด็นปญหาตางๆ คณะวิจยั จึงเสนอแผนปฏิบัติการ
โดยมีโครงการเพื่อแกปญหาและเสนอแนะ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน
เกาะลันตา โดยเสนอเปนตารางสรุป ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.8 สรุปสถานการณ ประเด็นปญหา และขอเสนอแนะในแตละโหมวของเกาะลันตา

ตารางที่ 4.8 (ตอ) สรุปสถานการณประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแตละโหมวของเกาะลันตา
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) สรุปสถานการณประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแตละโหมวของเกาะลันตา

ตารางที่ 4.8 (ตอ) สรุปสถานการณประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแตละโหมวของเกาะลันตา
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) สรุปสถานการณประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแตละโหมวของเกาะลันตา

ตารางที่ 4.8 (ตอ) สรุปสถานการณประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแตละโหมวของเกาะลันตา
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) สรุปสถานการณประเด็นปญหาและขอเสนอแนะแตละโหมวของเกาะลันตา
•
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ มีความตอเนื่องตั้งแตพ.ศ.
2548 พ.ศ. 2549 และครั้งลาสุดในพ.ศ. 2550 โดยความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลี่ย และมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย การ
วิจัยในปแรกเกิดขึ้นในขณะที่จังหวัดกระบี่ประสพปญหาจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อชวง
ปลายพ.ศ. 2547 ขณะนั้นพื้นที่ดังกลาวไดรับความชวยเหลือนานาชนิดจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ สวนใหญเปนความชวยเหลือในระยะสั้นที่เนนการฟนฟูสถานที่
ทองเที่ยวเปนสําคัญ ดังนั้น การวิจัยจึงมีลักษณะชวนใหหวนคิด (rethinking) เกี่ยวกับเรื่อง การ
ฟนฟูการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่ภายหลังความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ชนิดที่เปนทั้งการฟนฟู
และการสรางขึ้นใหม (reconstruction) อันมีพื้นฐานจากการมุงผลสําเร็จทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งประกอบดวยกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผนจากชุมชน
รายงานของปแรกจึงนําเสนอกรอบแนวความคิดอยางกวางๆ ในรูปของ “แผนยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดกระบี่”
การวิจัยในปตอมา (2549) เปนการวิจัยในพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่ ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่การทองเที่ยวฟนและขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพที่
เอื้อตอการทองเที่ยวเปนอยางสูง อาทิ หาดทรายที่ขาวสะอาด แนวปะการังที่งดงาม มีปาชาย
เลนจํานวนมากที่ยังมีความอุดมสมบูรณ มีความสงบ และมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน การ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของการทองเที่ยวสงผลใหเกิดการพัฒนาในหลายดาน เพื่ออํานวยความ
สะดวกและรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่มีมากขึ้น เชน การสรางถนน การสรางโรงแรมที่พัก
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปนตอการทองเที่ยว แมวาการทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นนี้จะสรางรายไดจํานวนมากใหกับจังหวัดกระบี่ อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวก็สราง
ความเสื่อมโทรมใหกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การพัฒนาที่ไมเทาเทียมกันระหวางพื้นที่
ที่เปนแหลงทองเที่ยว และพื้นที่อยูอาศัย การกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน และผลกระทบ
จากการทองเที่ยวตอวัฒนธรรมของชุมชนดวย งานวิจัยในปที่สองจึงมีกรอบคิดพื้นฐานเรื่องการ
พัฒนาที่เนนผลยั่งยืนรวมทั้งเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตรระดับชาติ ไดแก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการของศาสนาอิสลามที่คนในทองถิ่นนับถือ โดยอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน กลุมขาราชการ กลุมชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน เปน
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ตน ทั้งนี้รายงานการวิจัยปที่สองไดนําเสนอ ‘แผนแมบทเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่’ เพื่อสะทอนแนวคิดและวิธีการในการทํางานดาน
พัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตาใหญไดชัดเจนยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม จากการติดตามการพัฒนาและผลกระทบในพื้นที่จั งหวัดกระบี่อยา ง
ตอเนื่อง ทําใหพบวา การพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะบนเกาะลันตาใหญยัง
ดําเนินตอไปในลักษณะที่ขาดการควบคุม สงผลใหปญหาที่เกิดแกสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ผู ค นบนเกาะมี แ นวโน ม ที่ รุ น แรงขึ้ น นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วยั ง มี ผ ลกระทบ
ครอบคลุมพื้นที่เกาะลันตานอยอีกดวย ทั้งนี้ยังพบวาไมมีการนํายุทธศาสตรและแผนแมบทที่
เคยนําเสนอในชวงสองปแรกไปปฏิบัติอยางจริงจัง จากสภาพปญหาเดิมที่มีความรุนแรงขึ้น
และสภาพปญหาที่พบในปจจุบัน ทําใหคณะวิจัยมีความเห็นวามีสาเหตุหลักอยางนอยสอง
ประการ ไดแก
ประการแรก แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทที่ไดนําเสนอไปแลวในสองปแรก มี
ลักษณะเปนกรอบกวางๆ เพื่อแนะแนวทางในการวางแผนหรือโครงการที่จะใชปฏิบัติจริงใน
พื้นที่ อีกทั้งยังตอบสนองเพียงปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตาใหญ
เทานั้น
ประการตอมา ผูมีสวนรับผิดชอบ ในการนําแผนฯไปปฏิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปนั้น จํากัด
ขอบเขตของผู มี ส ว นรั บ ผิด ชอบอยู เ ฉพาะระบบราชการ (bureaucratic
responsibility)
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จากหน ว ยการปกครองทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ ท อ งถิ่ น ที่ มี ข อบเขตพื้ น ที่
รั บ ผิ ด ชอบจํ า เพาะเท า นั้ น การเล็ ง พื้ น ที่ ท างการพั ฒ นา (ที่ อ ยู บ นฐานลั ก ษณะทางนิ เ วศ
สิ่งแวดลอม) ในแบบเดียวกับพื้นที่ทางการปกครองที่อยูบนพื้นฐานทางภูมิศาสตร สงผลให
ความคิดเกี่ยวกับการรับผิดชอบรวมกันของทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวเกิดขึ้นอยางจํากัด เชน ทุกฝายไมเห็นหรือไมเขาใจปญหาลุมน้ําที่มีอยูรวมกัน จึง
คาดหวังไดยากวาผูคนที่อาศัยทํากินบนเกาะลันตาจะสามารถควบคุมทิศทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ได
ดวยเหตุขางตน การวิจัยในพ.ศ. 2550 คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมทั้งเกาะลันตาใหญและลันตานอย เพื่อเสนอแนะโครงการตัวอยางที่เปนรูปธรรมในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา นาจะผลักดันใหเกิดการนําแผนไปปฏิบัติใชมากขึ้น ดังนั้น
การวิจัยในปนี้จึงเริ่มจากการกําหนดขอบขายการศึกษา ออกเปน 3 ดานที่เชื่อมโยงกัน ไดแก
ดานสิ่งแวดลอม ดานการทองเที่ยวและชุมชน และการคมนาคมขนสง จากนั้นจึงออกสํารวจ
ภาคสนาม สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยว
ทุกภาคสวนทั้งเกาะลันตาใหญและเกาะลันตานอย แลวจึงวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามซึ่งควบคูไปกับการจัดเวทีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเปดโอกาสใหมีการแสดง
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของงานวิจัยเพื่อนํามาสังเคราะหเปนขอเสนอแนะทางเลือกสําหรับการ
พัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตา ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายขอบขายความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ
และผูรับผิดชอบการพัฒนาและผลกระทบ รายงานฉบับนี้จึงเสนอการพิจารณาพื้นที่การพัฒนา
ที่เรียกวา ‘โหมว’ อันเปนการแบงกลุมการจัดการ (พัฒนา) พื้นที่ลุมน้ําที่สอดคลองกับชุมชน
เปนหลัก โดยอาศัยกรอบคิดเรื่อง การสรางความเขมแข็งใหกับชุ มชน (empowerment)
ดวยการมีสวนรวมของประชาชน (participation) ในการพัฒนาการทองเที่ยวและชีวิตความ
เปนอยูของผูคนบนเกาะลันตา
ทั้งนี้การนําเสนอรายงานวิจัย “แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในเกาะลันตาใหญและลันตานอย จังหวัดกระบี่” โดยใหแผนปฏิบัติการสําหรับการ
พัฒนาดังกลาวมุงเนนการเสริมสรางความเปนอยูอยางปลอดภัยบนเกาะ สิ่งแวดลอมที่ดี ความ
เทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสมซึ่ง
สามารถใชเปนตัวอยางในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งในบทนี้จะ
นําเสนอขอคนพบรวมทั้งขอเสนอแนะจากการวิจัยโดยสรุป ตามลําดับ
5.1 บทสรุปสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
5.1.1 ดานสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดวยเหตุที่บริเวณพื้นที่ลุมน้ําทําหนาที่เปนแหลงรวมน้ําทั้งที่ไหลลงมาบนผิวดิน และที่
ซึมออกจากดินใหระบายลงสูลําน้ําและไหลไปยังจุดที่กําหนด พื้นที่ลุมน้ําจึงมีสําคัญทั้งตอการ
ดํารงชีวิตของผูคนบนเกาะ และคงไวซึ่งระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณใหคงอยู ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้
จึงใชพื้นที่ลุมน้ําเปนหลักในการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาบนเกาะลันตาใหญและ
ลันตานอย สามารถระบุประเด็นปญหาที่สําคัญดานสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 4
ประการ ไดแก
1) การจัดการขยะ
ปริ ม าณขยะบนพื้ น ที่ เ กาะลั น ตาทั้ ง ที่ เ ป น ขยะจากครั ว เรื อ นและจากธุ ร กิ จ
ทองเที่ยว มีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นจากการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวบนเกาะลันตา ซึ่ง
สภาพการณ ดั ง กล า วเกิ ด จากสาเหตุ ป ระการสํ า คั ญ คื อ การขาดระบบการจั ด การขยะที่ มี
ประสิทธิภาพบนเกาะ อันไดแก ปญหาพื้นที่และอุปกรณในการจัดการขยะไมถูกสุขลักษณะ,
ปญหางบประมาณในการจัดการขยะไมเพียงพอ และขาดการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพและ
การนํากลับมาใชใหม เปนตน
ทั้งนี้ระบบจัดการขยะในปจจุบันของพื้นที่เกาะลันตา ยังมีความแตกตางกันอยางมาก
ตามแตละพื้นที่ซึ่งประกอบดวยองคการปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 4 แหง เชน องคการบริหาร
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ตําบลศาลาดานและองคการบริหารเกาะลันตาใหญมีรถจัดเก็บขยะเปนของตนเอง แตใชวิธีการ
วาจางแรงงานเอกชนในการจัดเก็บ สวนเทศบาลเกาะลันตาใหญ มีระบบจัดการขยะเฉพาะใน
พื้นที่ มีรถจัดเก็บขยะที่ไดมาตรฐานและมีเจาหนาที่จัดเก็บขยะ และในพื้นที่อบต.ลันตานอยไม
มีระบบจัดการขยะสาธารณะ ดังนั้นแตละครัวเรือน จึงกําจัดขยะเองโดยการเผาแบบเปดซึ่งทํา
ใหเกิดการกระจัดกระจายของขยะ และการสรางมลพิษทางอากาศ
2) การรุกล้ําทางน้ําและพื้นที่ชายน้ํา
แมจะมีกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดลอมกําหนดอยูแลว แต
กลับพบวาปญหาการกอสรางอาคารรุกล้ําพื้นที่ชายน้ํา ยังเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เชน ในทางปฏิบัติมีการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง
กฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันนั้นไมทันตอสภาวการณการพัฒนา
3) การทําลายปาไมและการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่
ปญหาพื้นที่ปาธรรมชาติของเกาะลันตาลดลงเปนปญหาเรงดวน เนื่องจากการ
ลุ กล้ํ า พื้นที่ ป า ไม ต ามธรรมชาติ และพบในสองลั ก ษณะ คือ การปรับพื้ น ที่เพื่ อพั ฒ นาเป น
สิ่ ง ก อ สร า ง และการปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ การทํ า สวนยางพารา ซึ่ ง การตั ด ไม น อกจากจะทํ า ลาย
ทรั พยากรป า ไม โ ดยตรงแล ว ยั งมักตามมาดว ยการทํ า ลายผิวหนา ดิน และการเปลี่ยนแนว
เสนทางน้ํา นอกจากนี้ ยังพบวากฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการตัดและถมหนาดินไมเทา
ทันตอสถานการณ รวมทั้งการลดลงของพื้นที่ปาแสดงใหเห็นไดชัดเจนในชวงที่การทองเที่ยวที่
กําลังเติบโต หลายพื้นที่ถูกขายเพื่อพัฒนาเปนโรงแรมและที่พักตากอากาศ เปนผลใหการ
เปลี่ยนแปลงสภาพผิวหนาดินและการตัดไมทําลายปายังคงเปนไปอยางตอเนื่อง
4) ความไมสอดคลองของการพัฒนาและการวางแผนการใชประโยชน
ที่ดิน
ในปจจุบัน เกาะลันตายังขาดแผนการควบคุมในการพัฒนาพื้นที่และการใช
ประโยชนที่ดินที่เหมาะสมโครงการวางแผนและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนและเกาะลัน
ตาใหญ เปนแผนเสนอแนะรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินซึ่งคาดการณการขยายตัวของเมือง
ไปตามแนวถนน อีกทั้งยังไมมีขอกําหนดในการควบคุมการใชพื้นที่อยางชัดเจน ตัวอยางพื้นที่ที่
สามารถสังเกตผลกระทบตอพื้นที่ลุมน้ํา ไดแก บริเวณพื้นที่ลุมน้ําทางฝงตะวันตกของเกาะลัน
ตาใหญ โดยเฉพาะบริเวณหาดพระแอะ ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่หลายชนิด เชน การขุด
และถมหนาดิน ที่ทิ้งขยะในระบบเปด การระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยมิไดบําบัด การตัดไม
ทําลายปา การขาดแคลนน้ําจืด เปนตน
5.1.2 ดานชุมชนกับการทองเที่ยวบนเกาะลันตา
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1) ชุมชนสวนใหญอยูในฐานะคนกลุมใหญที่ไดรับสวนแบงผลประโยชน
จากการทองเที่ยวในสัดสวนที่ต่ําที่สุด
แมวาในชวงระยะเวลา 10- 15 ปที่ผานมา จะมีความพยายามของรัฐที่จะเอา
ชุมชนมาเปนหลัก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 9-10 ซึ่งสะทอนในแผน
ทองถิ่น แตชุมชนสวนใหญในเกาะลันตายังเปนแตเพียงหนวยขับเคลื่อนการปฏิบัตินโยบาย
ภาครัฐมากกวาที่เปนจุดตั้งตนในกระบวนการทางนโยบาย
2) การพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตาที่ขาดการการควบคุม
ยังมีแนวโนมวาสภาพการณเชนนี้จะทวีความรุนแรง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อมีการสรางสะพานเชื่อมการคมนาคมบนเกาะลันตา การพัฒนาก็จะไหลทะลักเขา
มาในชุมชนในอัตราที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ปจจุบันยังไมมีการกําหนด “ขีดจํากัดการ
พัฒนา” ซึ่งหมายความวา ชุมชนยังสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยางปกติสุขบนพื้นฐานชองการมี
สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอ เชน การมีน้ําที่สะอาดและเพียงพอตอการ
อุปโภค บริโภคในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนตน
ทั้งนี้คณะผูวิจัยพบวาปจจัยเงื่อนไข 3 ประการ ที่นํามาสูปญหาที่กลาวเบื้องตน
-1 การขาดความรู ความเขาใจ และการบูรณาการฐานคติดานระบบเศรษฐกิจ การเงิน
และสิ่งแวดลอมแบบอิสลามใหเขากับแผนงานในการพัฒนาการทองเที่ยวของรัฐและแผนการ
ศึกษาในชุมชนเกาะลันตา เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดภาพความลักลั่นในหลายดานเกี่ยวกับ
ชุ ม ชนมุส ลิ ม และการพั ฒ นา ดั ง จะพบว า มุ ส ลิม ในเกาะลั นตาเกิ ด ความไม มั่ นใจในการทํ า
กิจกรรมการทองเที่ยว ยังมีความกังวลใจในการลงทุน ความมั่นคงในครอบครัว
-2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ บนเกาะลันตายังไมสามารถประสานงานระหวาง
กั น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ด า นการรั บ มื อ กั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด จากอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วที่ มี
ประสิทธิภาพได ทําใหแผนงานในการพัฒนาขาดความเปนเอกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
สนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางชุมชนบนเกาะที่อยูภายใตองคกรบริหารตางพื้นที่ เปนตน
นอกจากนี้การบริหารงานของหนวยปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ก็ยังไมสามารถทําหนาที่
ควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวได
-3 ประชาชนในพื้นที่เกาะลันตายังไมมีการรวมตัวกันเทาที่ควรทั้งทางสังคมหรือทาง
เศรษฐกิจเพื่อสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็น รวมทั้งขับเคลื่อนสถานะเพื่อไปสูผูมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวได
5.1.3 ดานคมนาคมขนสง
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ระบบการคมนาคมขนส ง เป น โครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ในการรองรั บ การเติ บ โต
ทางดานเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันระบบการคมนาคมที่พัฒนาอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิด
ปญหาในพื้นที่หลายประการ จากการสํารวจสภาพการคมนาคมขนสงใน พ.ศ.2550 โดยแบง
การสํารวจเปนสองสวนคือ ระดับโครงขาย(Network) และการสํารวจในกลุมพื้นที่ (Clusters)
พบปญหาสําคัญ 2 ประการคือ
1) ปญหาการเชื่อมโยงและการเขาถึงเกาะลันตา
จากการคาดการณปริมาณการจราจรที่มุงหนาสูเกาะลันตา มีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะลันตา แตเมื่อพิจารณา
ความสามารถในการรองรับการจราจร พบวา ในปจจุบันการเดินทางเขาสูเกาะสามารถทําได
เพียงทางเดียวคือทางน้ํา โดยแพขนานยนตที่ใชในการขามฟากจากแผนดินใหญและเกาะ ทํา
ใหประชาชนสามารถเดินทางเขาและออกจากพื้นที่ไดอยางจํากัด นอกจากนี้ การคมนาคม
ระหวางเกาะลันตาใหญสูแผนดินใหญยังทําใหชาวลันตาตองเดินทางระหวางเกาะดวยเสนทาง
น้ํา เพื่อเขาไปใชประโยชนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแผนดินใหญ เชน การซื้อขายสินคา
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ติดตองานราชการ ทํางาน เปนตน การใชเสนทางทางน้ํา
ด ว ยแพขนานยนต จึ ง มี ข อ จํ า กั ด ทั้ ง ด า นที่ จํ า กั ด ปริ ม าณการเข า ออกของคนในท อ งถิ่ น และ
นักทองเที่ยว และเรื่องเวลาในการใหบริการ รวมทั้งคาใชจายในการโดยสารแพขนานยนตที่มี
ราคาสูง เนื่องจากเปนธุรกิจผูกขาด
2) ปญหาความปลอดภัยในการเดินทาง และความไมเทาเทียมกันในการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนสง
-1 การขาดการดูแลรักษาเสนทางการคมนาคมที่มีอยูเดิม และการกอสราง
เสนทางคมนาคมที่ไมไดมาตรฐาน รวมถึงขาดปายสัญญาณที่ชัดเจนในการเดินทางผิวทาง
จราจรภายในเกาะซึ่งมี 2 ประเภท คือผิวคอนกรีตและแอสฟลต(ถนนลาดยาง) โดยถนนใน
เกาะลันตานอยถนนเปนคอนกรีตและมีทางระบายน้ําเปนชวงๆ สวนถนนในเกาะลันตาใหญ
เสนทางตั้งแตบานศาลาดาน - หาดคลองโตบและจากหาดคลองโตบไปบานศรีรายาสิ้นสุดที่
บานสังกาอู สภาพถนนมีความเสี่ยงตอปญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดเชื่อมตอคลองโตบ-คลอง
นินซึ่งเปนถนนขนาดเล็ก ขางทางเปนบานที่กอสรางติดแนวขอบทางมีหนาผาเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาดินไหลหรือดินถลม (Landslide) หรือการทรุดตัวของขอบถนน เชน บริเวณหาดคลอง
นิน - หาดคลองหิน อีกทั้งพบวามีปายเตือนหรือปายสัญญาณที่ไมชัดเจนในหลายพื้นที่ อาทิ
เชน ปายเตือนลดความเร็วบริเวณโรงเรียนบานพระแอะ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูสัญจร
-2 การขาดระบบการคมนาคมทางเลือก การขาดทางเดินเทา ไหลทาง ทาง
จักรยาน และเสนแบงการจราจรที่ชัดเจน ก็เปนสาเหตุสําคัญอีกประการที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุใน
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การเดินทางบนเกาะลันตา ดังนั้น จึงควรเพิ่มทางเดินเทาใหมากขึ้น การสงเสริมทางเดินเทา
โดยแหลงทองเที่ยวถึงแหลงทองเที่ยว ที่พักและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนโครงขายการบริการ
ขนสงสาธารณะ โดยมีรถบริการที่สามารถเขาถึงจุดสําคัญและจุดเปลี่ยนถายผูโดยสารจะชวยลด
การใชรถยนตในพื้นที่ชุมชนได
-3 การพัฒนาระบบการคมนาคมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการคมนาคม
และการขนสงภายในเกาะลันตา ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วภายหลังการดําเนินนโยบาย
ดานการทองเที่ยวของภาครัฐ ผลกระทบที่เกิดจาการขยายตัวอยางรวดเร็วของเสนทางคมนาคม
ดั ง กล า ว นอกจากมี ป ญ หาด า นความปลอดภั ย แล ว ยั ง ส ง ผลเสี ย ต อ สภาพแวดล อ มทาง
ธรรมชาติดวย อาทิเชน ควันจากไอเสียจากรถยนต คราบน้ํามันเครื่องที่ใชแลวจากแพขนาน
ยนต จากการสํารวจคุณภาพน้ําทะเลพบวาบริเวณแพขนานยนตบานศาลาดานมีคุณภาพต่ํา
กวา มาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังมีเสี ย งดัง รบกวน ซึ่ง ผลกระทบเหล า นี้ยั ง เปน การทํา ลาย
สภาพแวดลอมของเกาะลันตาในระยะยาวดวย
5.2 บทสรุปขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา
จากขอสรุปสภาพปญหาปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของการพัฒนาทองเที่ยวในเกาะ
ลันตา คณะวิจัยจึงกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเพื่อให “เกาะลันตาเปนประตูสูการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สุขสงบแหงอันดามัน ที่สะทอนความหลากหลายในวิถีชีวิต ชุมชนจะมีความเขมแข็ง
สามารถควบคุมและกําหนดทิศทางในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นและยังคงมีชีวิตชีวา โดยการสราง
สมดุลระหวางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน”
ทั้งนี้ เพื่อใหแผนปฏิบัติการฯ เปนไปตามวิสัยทัศนดังกลาวขางตน จึงตองมีการวาง
ยุทธศาสตรในการดําเนินการวางแผนปฏิบัติการฯ โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ยุทธศาสตรเชิง
นโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการออกแผนปฏิบัติการ และ ยุทธศาสตรเชิงกายภาพ
เพื่อนํานโยบายตางๆที่กําหนด มาปรับใชไดอยางเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการใชประโยชน
ที่ดินของพื้นที่นั้นๆ
5.2.1 ยุทธศาสตรเชิงนโยบาย
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีพื้นฐานจากแนวคิดของการมีสวนรวม และการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนในการกําหนด และควบคุมทิศทางการพัฒนา
เกาะลันตาได รวมถึงทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวสงผลกระทบนอยที่สุดตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ตลอดจนการคงไวซึ่งวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกาะลันตา
• นโยบายดูแลและฟนฟูสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของเกาะลันตา คือ พื้นที่ลุมน้ํา โดยสิ่ง
ที่สงผลกระทบตอพื้นที่ลุมน้ํา ไดแก ขยะ การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ รวมถึงการทําลายปาไม
จากสภาพปญหาดังที่กลาวมาแลว ควรมีแนวทางในการแกไข ดังนี้
ก) แนวทางการแกไขปญหาในการจัดการขยะ
การขาดการจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหมลพิษจากขยะรั่วซึมลงใตดิน และปนเปอนในแหลงน้ํา จึงควรมีการ
แกปญหา อยาง เรงดวน โดยเริ่มจากการสงเสริมใหมีการจัดการขยะรวมกัน ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ในเกาะลันตานอยและเกาะลันตาใหญ นอกจากนี้ยังควรปรับปรุงให
อุปกรณในการจัดเก็บและรวบรวมขยะใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เชน รถเก็บขยะที่มีการ
บีบอัดเพื่อลดขนาดขยะ การเพิ่มจํานวนถังขยะใหมากขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงสรางจุด
รวบรวมขยะใหไดมาตรฐานและปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะที่ไดมาตรฐาน และการจัดตั้งธนาคารขยะ
ข) การจัดหางบประมาณในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
การรวมรายไดจากจัดเก็บขยะและภาษีจากนักทองเที่ยวแลว ยังไมเพียงพอสําหรับการ
จัดการขยะของเกาะลันตาในปจจุบัน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการจัดการขยะไมมีประสิทธิภาพ
และที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของเกาะอยางชัดเจน องคกรบริหารสวน
ทองถิ่นควรจัดเก็บภาษีจากสถานบริการการทองเที่ยวอยางเครงครัด เพื่อใหไดภาษีจากธุรกิจ
ทองเที่ยวอยางเต็มจํานวน รวมทั้งกําหนดมาตรการการเก็บภาษีในรูปแบบใหม ที่จะชวยเพิ่ม
งบประมาณเพื่อนํามาใชในการฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมของเกาะลันตาในอีกทางหนึ่ง
อาจทําไดโดยคาเหยียบแผนดินและภาษีที่เรียกเก็บจากนักทองเที่ยว คาใชจายจากการนํารถ
เขามาในเกาะ เปนตน
ค) การควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
จากสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เห็นไดวาสวนหนึ่งเกิดจาก
ขาดการวางแผนในการพัฒนาและบังคับใชไดจริง ทําใหเกิดการพัฒนาพื้นที่กระจัดกระจายไป
ทั่วพื้นที่เกาะ สิ่งที่ตามมาคือปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก พื้นที่ปาไมที่ลดลงอยางตอเนื่อง
การปรับเปลี่ยนสภาพหนาดิน รวมถึงการรุกล้ําพื้นที่ทางน้ํา ฯลฯ
การออกกฎเพื่อควบคุมการใชที่ดินรวมทั้งการกําหนดแผนแมบทของพื้นที่ เพื่อชวยใน
การควบคุ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ หรื อ การให อ นุ ญ าตในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ดๆ ควรมี
การศึกษาอยางรอบคอบ ทั้งในดานสภาพแวดลอม สังคมและวิถีชีวิตของชาวลันตา รวมถึง
โครงสรางพื้นฐานเดิมของเกาะลันตา
• นโยบายสงเสริมการสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน
ก) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง สามารถทําไดโดยแนวทางตางๆ
ดังนี้
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-1) สงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในกิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนของ
ชุมชน การเปดพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
สื่อตางๆ และปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรการทางการเงินการคลัง
เพื่อเอื้ออํานวยใหภาคสวนตางๆเขามารวมสนับสนุนในการสรางชุมชนเขมแข็ง
-2) การจัดการองคความรู และระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร โดย
การพัฒนาขอมูลชุมชนใหเปนระบบทันสมัย สรางเครือขายศึกษาและดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู พัฒนาความตองการของชุมชนใหเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตร
จังหวัดและแผนอื่นๆ ใหผูนําถายทอดความรู รวมทั้งสนับสนุนบทบาทนักวิจัยทองถิ่นรวมกับ
นักวิจัยของสถาบันการศึกษา ทํา การวิจัยในเชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนร วม ที่ผสมผสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน เกษตรกรรมแบบผสมผสาน และหัตถกรรม
พื้นบาน
-3) การสรางภูมิคุมกันใหชุมชน สรางสภาพแวดลอมชุมชนใหเอื้อตอการศึกษา
และการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ จัดตั้งศูนยการเรียนรู หรือพิพิธภัณฑ และสงเสริมการ
ออม พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชื่อมโยงชุมชนเขากับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ข) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
การสนับสนุนการรวมกลุม และพัฒนาระบบเครือขาย สงเสริมการรวมลงทุนระหวาง
เครือขายขององคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวิธีการดังนี้
-1 สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปแบบตางๆ เชน สหกรณการเกษตร
เปนตน พัฒนาระบบเครือขายเพื่อดําเนินกิจกรรมเกษตรหรือกิจกรรมอื่นๆ มีการแปรรูปและ
การผลิตบนฐานทรัพยากรชุมชนใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคภายในชุมชน และนํา
สวนเกินไปแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน หรือเชื่อมโยงเครือขายสูตลาดภายนอกชุมชน โดยมี
ขอตกลงและผลประโยชนที่ยอมรับรวมกันอยางเปนธรรม
-2 สงเสริมการรวมลงทุนรวมกันระหวางเครือขายองคกรชุมชนและองคกร
ปกครองทองถิ่นหรือภาครัฐ หรือภาครัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปรงใส ใชฐานทรัพยากรใน
ทองถิ่น และเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ เชิ ง ธุ ร กิ จ ตลอดทั้ ง ห ว งโซ ก ารผลิ ต โดยทบทวน
กฎระเบียบ และกฎหมายใหเอื้อตอการรวมทุน และการใหมีระบบบริหารจัดการที่ดี
-3 พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูไปกับการสรางผูประกอบการ
ใหม ดวยการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด องคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาที่มี
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เอกลักษณเฉพาะถิ่น พัฒนามาตรฐานสินคา การสรางตราสินคา การจัดการเรื่องทรัพยสินทาง
ปญญา และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
ค) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสนติและเกื้อกูลกัน
ควรสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู
พั ฒ นา ใช ป ระโยชน แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยวิธีการดังนี้
-1 สรางความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดลอมที่ มี ตอชีวิ ต รวมทั้ งกระจายอํานาจในการจัด การทรัพยากรทองถิ่ นใหชุ มชนที่มี
ศัก ยภาพเข า มามี สว นร ว มกั บ รั ฐ ในการอนุรั ก ษ ฟน ฟู และพั ฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
-2
สนั บ สนุ น กลไกชุ ม ชนและเครื อ ข า ยในการจั ด การและปกป อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอยางเปน
ธรรม การบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง เชน ขยะ
น้ําเสีย ตลอดจนโอกาสในการไดรับการชดเชยหากเกิดการทําลายทรัพยากรของชุมชนโดย
กิจการอื่นนอกจากชุมชน
• นโยบายสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสาร
การสงเสริมการเรียนรู และฝกฝนทักษะในดานตางๆ ใหชุมชนไดมีการพัฒนาตนเอง
สามารถปรับตั วใหสอดคลองกับสถานการณในปจ จุบัน และสามารถตั้งรั บกับการพั ฒนาที่
เกิดขึ้นในอนาคตได โดยอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระจายขาวสารและความรู
ตางๆ เพื่อใหชุมชนไดรับขอมูลอยางถูกตองและทั่วถึง
ก) การสงเสริมการเรียนรู
ชุมชนบนเกาะลันตา รวมถึงนักทองเที่ยวและผูประกอบการ ควรมีความรู ความเขาใจ
กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนบนเกาะ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถี
ชุมชน วิธีในการสงเสริมการเรียนรูมี ดังนี้
-1 การส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละฝ ก อบรมแก ผู นํ า ชุ ม ชน ในเรื่ อ งการดู แ ล
สิ่งแวดลอม ความสมบูรณของปาไม พื้นที่ลุมน้ํา การประกอบอาชีพดั้งเดิมซึ่งก็คือการเกษตร
และการทําประมง การพัฒนาการประกอบธุรกิจ และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะ
นําความรูที่ไดไปถายทอดแกคนในชุมชน
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-2 การจั ด หาทุ น การศึ ก ษาอบรมให กั บ นั ก เรี ย นและผู ส นใจในเกาะลั น ตา
สําหรับการเรียนรูจากแหลงพื้นที่อื่น ที่มีสถานที่ทองเที่ยวในลักษณะคลายคลึงกับเกาะลันตา
เพื่อการเปรียบเทียบและสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาชวยพัฒนาชุมชนในเกาะลันตาตอไป
-3 การสงเสริมการเรียนรูใหกลุมเยาวชน และนักเรียนในทองถิ่น ในการสราง
ความตระหนัก และสํานึกถึงคุณคาของบานเกิด
4) การให ค วามรู กั บ กลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย ว และผู ป ระกอบการจากภายนอกให
เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนบนเกาะลันตาอยางถูกตอง เพื่อกอใหเกิดความเคารพแกสถานที่ สราง
ความตระหนักและจิตสํานึกในการทองเที่ยว และประกอบกิจการตางๆ เชน การใหความรูใน
เรื่องวิถีชีวิต การแตงกายของผูที่นับถือศาสนาอิสลาม เปนตน
ข) การสงเสริมการสื่อสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสียบนเกาะลันตา
การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันระหวางคนกลุมตางๆในเกาะลันตา
คื อ ชุ ม ชน ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว องค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคราชการ
นักทองเที่ยวและกลุมอิสระ และนักพัฒนาจากองคกรเพื่อการพัฒนา เปนตน เพื่อใหทุกกลุมที่
เกี่ย วของกับการพัฒนาการทองเที่ย วไดรับทราบขอมูลที่เกิดขึ้นอยางทั่วถึง และใหทุกกลุม
รวมมือกันในการดําเนินการเฝาระวัง และตรวจสอบถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้น จะมีสวนชวยใน
การลดปญหาในเกาะลันตาได
การสงเสริมการสื่อสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสียบนเกาะลันตา ควรดําเนินการผาน
รูปแบบหรือกิจกรรมตางๆ เชน การกระจายขาวสารเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การบริหารงาน
ขององคการปกครองสวนทองถิ่น สถานการดานการทองเที่ยว ที่เกี่ยวของกับเกาะลันตาให
รับทราบทั่วถึงกัน ซึ่งการกระจายขาวสารสามารถทําไดโดยการติดประกาศ การจัดทําสิ่งพิมพ
วารสารสื่อวิทยุ ฯลฯ และเพื่อใหก ารสื่อสารตางๆ เป นไปอย างมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรที่จะมีความเชื่อมโยงกลุมของชุมชนเขากับสื่อตางๆ ที่มีอยูเดิม อาทิเชน วิทยุชุมชน ศูนย
ขอมูลนักทองเที่ยว โดยใหมีการปรับปรุงหรือเพิ่มคุณภาพของวัสดุและอุปกรณใหดียิ่งขึ้น สวน
สื่ อ ที่ ใ ห ก ารบริ ก ารนั้ น ที่ เ ป น สิ่ ง พิ ม พ ห รื อ เอกสาร ซึ่ ง ควรมี ก ารสื่ อ สาร 2 ภาษา จั ด ทํ า ทั้ ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อที่ใหชาวไทยและชาวตางชาติรับรูไดอยางทั่วถึง
หน า ที่ ห ลั ก ในการรั บ ผิ ด ชอบในการกระจายข า วสารนั้ น ได แ ก หน ว ยภาครั ฐ และ
องคการปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีการประสานงานและทํางานรวมกันกับชุมชน เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการสรางกลุมการกระจายขาวสารใหเปนไปอยางทั่วถึงยิ่งขึ้นดวยความรวมมือของทุกฝาย
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• แนวทางการจัดการระบบคมนาคมขนสง
ในระยะสั้น ควรสรางทางเลือกในการเดินทางบนเกาะลันตา โดยเนนที่ประโยชนของ
คนในพื้นที่เปนหลัก เนื่องจากเปนผูที่ตองใชงาน และรับปญหาอันเนื่องมาจากการคมนาคมใน
ระยะยาว
ก) การสัญจรระหวางเกาะลันตากับพื้นที่ภายนอก
เสนทางสัญจรในระดับนี้ มีความสําคัญในการพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และการรักษาเอกลักษณของพื้นที่ นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงระบบการสัญจรเดิม
ใหมีคุณภาพ โดยการพัฒนาควรเริ่มจาก
-1 การปรับปรุงการใหบริการแพขนานยนตระหวางเกาะ ใหมีความยุติธรรม
ดวยการแขงขันกันทางตลาดเพื่อใหเกิดการพัฒนาการบริการ รวมถึงการกําหนดคาบริการให
เหมาะสม
-2 การพัฒนาระบบการขามฟาก แบบใชเรือโดยสารสําหรับผูโดยสารและ
รถจักรยาน เพื่อลดปริมาณรถยนตเขามาในเกาะ นอกจากนี้ควรปรับปรุงใหบริการรถโดยสาร
สาธารณะบริ เวณจุ ดเปลี่ ยนถ า ยต า งๆ เพื่อบริ ก ารคนในพื้นที่ รวมทั้งนั ก ทองเที่ย วที่ไมไ ด
เดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล
-3 จัดใหมีเรือดวนสําหรับชวยเหลือชาวบานและนักทองเที่ยวในกรณีฉุกเฉิน
และการสรางเครือขายการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สําหรับติดตอไปยังโรงพยาบาลและ สถานี
อนามัย ในละแวกใกลเคียง
ข) การสัญจรระหวางชุมชนกับชุมชนบนเกาะลันตา
การเชื่อมโยงระหวางชุมชนไปยังชุมชน สวนใหญเปนไปเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับ
คนในทองที่ และอีกสวนหนึ่ง คือกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางจากจุดหมายหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ
ความตองการหลักคือ ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการสัญจร ดังนั้น พื้นผิวถนนควร
ไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่สมบูรณ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมถึงมีความชัดเจน
ในการบอกเสนทางสําหรับผูใชงาน แนวทางในการพัฒนา ไดแก
-1 การทําปายบอกทางที่สื่อสารใหเขาใจไดโดยงาย
-2 การปรั บ ปรุ ง ถนน ในบริ เ วณที่ เ ป น ทางอั น ตราย หรื อ จุ ด ที่ พ บว า เกิ ด
อุบัติเหตุบอยครั้ง การใชสัญญาณเตือนเปนพิเศษ
-3 การสรางที่จอดรถ และจุดพักรถบริเวณที่มีจุดชมวิวหรือบริเวณที่มีแนวโนมที่
จะมีการจราจรคับคั่ง เชน สถานที่บริเวณใกลจุดหมายของการทองเที่ยว ตลาด เพื่อให
การจราจรคลองตัว และการหยุดพักรถไมกีดขวางการสัญจรหลัก
ทั้งนี้แมในแตละพื้นที่ จะมีความสําคัญในการคมนาคมเทาเทียมกัน แตในการจัดสรร
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งบประมาณควรเลื อ กพัฒ นาในพื้ นที่ที่มี ก ารใชงานสูง และจุ ด ที่มั กเกิ ด อุบัติ เ หตุ กอน เพื่ อ
ประโยชนของคนในวงกวาง
ค) การสัญจรภายในชุมชน
ผูใชงานสวนใหญในชุมชน ใชเสนทางสัญจรเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน จาก
บานไปโรงเรียน ตลาด ศาสนสถาน การพัฒนาเสนทางในระดับชุมชน ควรมุงเนนสวนของ
ทางเดินเทา รถจักรยาน และรถจักรยานยนต มักพบปญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดของเสนทาง
ระหวางชุมชน ซึ่งเปนการเดินทางดวยความเร็วสูง กับการสัญจรในชุมชนดวยการเดินเทาและ
จักรยาน นอกจากนี้ยังอาจรวมไปถึงการเชื่อมตอเสนทางจากชุมชนไปสูชายหาด
-1 การสรางสัญญาณไฟและทางขามในยานชุมชน โดยเฉพาะบริเวณหนา
โรงเรียน ตลาด ศาสนสถาน
-2 การปรับปรุงทางเดินเทาและทางจักรยาน ใหมคี วามปลอดภัย เปนสัดสวน
หากเส น ทางมี ค วามสวยงามและสะดวกสบาย ก็ อ าจจะเป นจุ ด หมายในการท อ งเที่ ย วของ
นักทองเที่ยวตอไปอีกดวย เชน บริเวณบานศรีรายา ควรมีการใชอุปกรณและวัสดุประกอบถนน
ที่สื่อสาร ใหผูใชงานรับรูถึงความเปนพื้นที่ประวัติศาสตร บริเวณพื้นปาสงวนก็อาจใชผิวถนน
เปนลาดยางและมีเขตทางสําหรับการเดินปา เปนตน
-3 ควรมีจัดใหมีพื้นที่สําหรับการเขาถึงชายหาด เพื่อใหชุมชนและนักทองเที่ยว
มีสิทธิในการเขาถึงพื้นที่ชายหาดไดอยางเทาเทียม เพื่อเปนประโยชนในการทองเที่ยวรวมถึง
การประกอบอาชีพของชุมชน โดยควรจัดใหมีปายจุดเขาถึง รวมทั้งจัดใหมีที่จอดรถและ ความ
สวยงามของเสนทางเดินเทา
5.2.2 ยุทธศาสตรเชิงกายภาพ
นอกเหนือจากการกําหนดนโยบาย มาตรการ และโครงการซึ่งสามารถในไปปฏิบัติได
ควรมีก ารศึก ษาวา จะนํ า ไปใช อยา งไรและที่ใ ดดวย ยั ง ควรพิจ ารณานโยบายตา งๆ มีค วาม
เหมาะสมหรือมีความเรงดวนในพื้นที่ใดมากกวา เพื่อใหนโยบายตางๆปรับใชเปนแผนปฏิบัติ
การไดอยางถูกตองและเหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่
การแบงกลุมของชุมชนตามเขตการปกครองในปจจุบัน ยังไมสามารถตอบคําถามใน
เรื่องของการจัดการทรัพยากรได เนื่องจากเนนขอบเขตของพื้นที่จากแนวถนน และทางน้ําเปน
เขตแบงพื้นที่ จากการศึกษาคณะผูวิจัยใหความสําคัญกับพื้นที่ลุมน้ําและคํานึงถึงวิถีชีวิตริมทาง
น้ํ า ทั้ ง สองด า นซึ่ ง เป น ผู ใ ช ท รั พ ยากรร ว มกั น ด ว ยแนวคิ ด “การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลโดยชุมชน” เพื่อใหชุมชนกําหนดและควบคุมการพัฒนา
รวมทั้งการจัดการและการบริหาร ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดสมดุลมากขึ้น คณะผูวิจัยจึง

158

นําเสนอหนวยการพัฒนาที่อิงอยูกับฐานทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เรียกวา
“โหมว”ซึ่งเปนคําที่ชาวลันตาเขาใจตรงกันวาหมายถึงกลุมเรา หรือ หมูเรา การแบงกลุมที่
ชัด เจนเพื่อให เกิ ด การรวมตัว มีแ นวคิด รวมกัน มีศักยภาพและอาชีพที่ สอดคล อง รวมถึง
ทรัพยากรที่คลายคลึง ตองการการจัดการแบบเดียวกันและมีความตองการในการพัฒนา
ใกลเคียงกัน การจัด “โหมว” โดยพิจารณาความสอดคลองทางดานทรัพยากรธรรมชาติ) พื้นที่
ลุมน้ํา (และวิถีชีวิตชุมชนจะชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนไปไดงายขึ้น)
การแบงโหมว มีที่มาจากเกณฑองคประกอบหลัก 2 ประการ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่
อยูในพื้นที่ลุมน้ํา และการแบงกลุมตามพื้นที่ชุมชนตามกิจกรรม อาชีพ มรดกของชุมชน โดย
ตองประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงระบบโครงสรางพื้นฐานของ
เกาะลันตา เพื่อใหสามารถจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการจัดสรรและ
การใชงบประมาณในการดําเนินการแกปญหา และทําใหชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถที่ จ ะทํ า งานร ว มกั น ได ด ว ยการเห็ น คุ ณ ค า และเคารพซึ่ ง กั น และกั น และเพิ่ ม
องคประกอบทางดานการคมนาคมและองคประกอบทางดานเขตการปกครองที่เปนโครงสราง
หลักในเกาะลันตา
นอกเหนือจากการจัดกลุมทางดานสภาพทางธรรมชาติและชุมชนดานโครงสราง
พื้นฐานการคมนาคมของเกาะก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน เนื่องจากเปนเครื่องมือที่
ตอบสนองความตองการของคนในชุมชน ซึ่งเปนทั้งแนวทางในการแกปญหาเรื่องของการเขาถึง
พื้นที่ และการเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่ง ในขณะเดียวกันหากเสนทางคมนาคมไมได
รับการพัฒนาและปรับปรุงดูแล ก็อาจกลายเปนปญหาไดเชนกัน จากการศึกษาสภาพเสนทาง
สัญจรในพื้นที่เกาะลันตาพบวา ขนาดของถนน มีสภาพการใชงานถนนแตกตางกันไปตาม
หนวยงานที่สรางและดูแลเสนทาง โดยแบงสภาพเสนทางสัญจร ดังนี้
1) เสนทางหลักเชื่อมพื้นที่ภายในเกาะลันตาใหญ ไดแก บริเวณที่ตัดผานพื้นที่บาน
ศาลาดาน พระแอะ ศรีรายา และสังกะอู เปนสวนรับผิดชอบโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
รู ป แบบถนนเป น สองช องจราจร วั ส ดุ ด าดผิว ส ว นใหญ เ ป น คอนกรีต และลาดยางบางส ว น
สภาพถนนส ว นใหญ ไ ด รับ การดู แ ลรั ก ษาที่ ดี พบอุ บั ติ เ หตุ บ อ ยเนื่ อ งจากเป น เส น ทางหลั ก
ระหวางชุมชน
2) เสนทางรอง ผานบริเวณบานทุงหยีเพ็ง คลองนินและคลองหิน รับผิดชอบโดย
องคการบริหารสวนตําบล
3) เสนทางครอบคลุมพื้นที่เกาะลันตานอย รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท ใน
เสนทางเชื่อมตอไปยังเกาะลันตาใหญ
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แมวาการแบงโหมวเพื่อการพัฒนา โดยการคํานึงถึงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและวิถี
ชี วิ ต ชุ ม ชน น า จะเป น แนวทางในการพั ฒ นาเกาะลั น ตาอย า งยั่ ง ยื น อย า งไรก็ ต าม
“องค ป ระกอบทางการปกครอง” ยั ง เป น โครงสร า งที่ สํ า คั ญ อยู ม ากเนื่ อ งจากการจั ด สรร
งบประมาณของเกาะลันตาในปจจุบัน เปนไปตามเขตการปกครองระดับทองถิ่น ไดแก อบต.
ศาลาดาน เกาะลันตาใหญ เกาะลันตานอย และเทศบาลเกาะลันตาใหญ เพื่อใหการจัดการ
งบประมาณมีค วามเปนไปไดม ากขึ้ น และมีก ารบริ ห ารในสองระบบควบคูกั นไป โดยการ
กําหนดนโยบายของแตละโหมวใหชัดเจน สามารถนําแนวทางในการพัฒนาของแตละโหมว ให
เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่นรับทราบ และนําไปปฏิบัติตอไป นอกจากนี้ในแตละอบต.
หรือเทศบาล การพัฒนาพื้นที่ในโหมวตางๆ ควรมีการขอความคิดเห็น จากคณะกรรมการ
โหมวที่พื้นที่นั้นๆ ดวยเชนกัน
5.2.3 แผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อแกปญหาและพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน
แผนปฏิบัติการและโครงการแกไขปญหาการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีทมี่ าจาก
การนํายุทธศาสตรทางนโยบายและทางกายภาพที่กลาวถึงขางตนมาประสานกัน โดยที่โหมว
หรือ พื้นที่ที่คณะวิจัยใชเพื่อนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งไดมาจากการใชพื้นที่ลุมน้ําและขอมูลของ
ชุมชนในการแบง ซึ่งมีทั้งหมด 7 โหมว แตละโหมวประกอบดวยชุมชน ดังนี้
โหมวที่ 1 ชุมชนพานิชยกรรม ไดแก บานศาลาดาน-โตะบาหลิว
โหมวที่ 2 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนบน ไดแก บานโละบาหรา-พระแอะ
โหมวที่ 3 ชุมชนบริการการทองเที่ยวตอนลางไดแก บานคลองโขง-คลองโตบ-คลอง
นิน
โหมวที่ 4 ชุมชนบริการทองเที่ยวตอนใต ไดแก บานคลองหิน
โหมวที่ 5 ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม ไดแก บานหลังสอด-คลองหมาก-คลองโตนดทาไร
โหมวที่ 6 ชุมชนปาชายเลน และประมงเพาะเลี้ยง ไดแก บานทุง-ทอนลิบง-โละใหญโละดุหยง- ทุงหยีเพ็ง-เจะหลี
โหมวที่ 7 ชุมชนเกาและประมงชายฝง ไดแก บานศรีรายา-หัวแหลม-เกาะปอ-สังกาอู
จากการวิเคราะหปญหาและการประชุมสัมมนากับกลุมชุมชนบนเกาะลันตานอยและ
เกาะลันตาใหญ สะทอนใหเห็นความตองการวางแผนในการแกปญหาอยางเรงดวน ดังนี้
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1)
แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นสภาพแวดล อ ม เป น การนํ า เสนอการจั ด การด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแตละ “โหมว” มีที่มาจากการหาจุดเดน จุดดอยและ
สภาพปญหาในพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหสามารถวางแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับแตละ
โหมว ดังนี้
โหมวที่ 1: การควบคุมการรุกล้ําพื้นที่ริมทะเล
เปนพื้นที่จุดเชื่อมต อทาเรือขามฟากธุรกิจ บริการนักทองเที่ยว รวมถึงเปนที่ตั้งของ
ชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ (โตะบาหลิว) พบปญหาในเรื่องของการรุกล้ําพื้นที่ริมชายฝง ควรมีการ
ควบคุมในเรื่องการบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน และการปลอยของเสียจากเรือโดยสาร รวมทั้ง
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติใหมีคุณภาพในการรองรับการทองเที่ยว
โหมวที่ 2 และโหมว3 : การจัดการขยะ รวมถึงการควบคุมการกอสรางอาคาร
ฝงตะวันตกของเกาะลันตาใหญ ซึ่งมีชายหาดสวยงาม ทําใหมีการสรางรีสอรท โรงแรม
มาก เพื่อเปนการควบคุมและแกไขปญหาควรเนนนโยบายดานการจัดการขยะ รวมถึงการ
ควบคุมการกอสรางอาคารเพื่อไมใหรุกล้ําพื้นที่สาธารณะและเปนไปตามขอกําหนด
โหมวที่ 4 : การรักษาพื้นที่ปาสงวน
บริเวณที่ตอเนื่องกับพื้นที่ปาสงวน ควรมีมาตรการเรงดวนในเรื่องของการควบคุมการ
เติบโตของแหลงบริการการทองเที่ยว รวมถึงการควบคุมเสนทางสัญจร มิใหรุกล้ําไปยังพื้นที่ปา
และชายปา
โหมวที่ 5 : การจัดเก็บขยะและจัดหาแหลงน้ําจืดสําหรับบริโภคและใชในการเกษตร
ควรจัดใหมีการจัดเก็บขยะโดยอบต.เกาะลันตานอย และดําเนินการกําจัดอยางถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการบริโภคและการเกษตร
โหมวที่ 6 : การรั ก ษาพื้ น ที่ ป า ชายเลน/ควบคุ ม การทํ า ฟาร ม กุ ง ให มี ก ารบํ า บั ด น้ํ า
เสียกอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ
พื้นที่สวนใหญเปนปาชายเลน ควรมีการออกมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการ
ลักลอบตัดไมและการเรงปลูกปาทดแทน การจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม การสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การควบคุมการบําบัดน้ําเสียจากบอเลี้ยงกุงกอนการปลอยสูแหลงน้ํา
สาธารณะรวมถึงการจํากัดพื้นที่เลี้ยงกุง
โหมว 7 : การปองกันการรุกล้ําพื้นที่ริมชายฝงการบําบัดของเสียจากชุมชนริมทะเล
และการประมงเชิงอนุรักษ
พื้นที่เปนศูนยกลางชุมชนเดิมทําใหมีการกอสรางอาคารพักอาศัยยื่นล้ําในน้ํา มีปญหา
ในเรื่องบําบัดของเสียจากครัวเรือน การทําประมงชายฝงนอกจากการกําหนดแนวเขตการจับ
ปลา ควรมีการกําหนดฤดูกาลหามจับสัตวน้ําเพื่อใหเกิดการเพาะพันธุตามธรรมชาติ การ
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อนุรักษและพัฒนาภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
2) แผนปฏิบัติการดานชุมชน
เปนการนําเสนอการสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนผานการสงเสริม
การเรียนรู และการสื่อสารในแตละโหมว โดยเนนการเรียนรูและการสื่อสารที่เหมาะสมในแต
ละโหมว ดังนี้
โหมวที่ 1 : ชุมชนพาณิชยกรรม
โหมวนี้มีชุมชนศาลาดานเปนยานพาณิชยกรรมหลัก และเปนพื้นที่ที่เปนประตูสูเกาะ
ลันตาใหญ รวมทั้งยังเปนจุดรองรับการเขาถึงพื้นที่ของนักทองเที่ยวเปนลําดับแรก การ
สง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละการสื่ อ สารในโหมวนี้ ควรเน น ฝ ก อบรมแก ผู นํ า ชุ ม ชนในเรื่ อ งการ
พัฒนาการประกอบธุรกิจ และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เปนตน
โหมวที่ 2 และ 3 : ชุมชนบริการการทองเที่ยว
พื้ น ที่ นี้ เ ป น ย า นที่ สํ า คั ญ ในการให บ ริ ก ารแก นั ก ท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ประกอบด ว ย ร า นค า
รานอาหาร โรงแรม รีสอรท การสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารในโหมวนี้ ควรเนนควร
ฝกอบรมแกผูนําชุมชน การพัฒนาการประกอบธุรกิจ และการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู
ไปกับการใหความรูกับกลุมนักทองเที่ยว และผูประกอบการจากภายนอก ใหเรียนรูวิถีชีวิตของ
ชุมชนบนเกาะลันตาอยางถูกตอง เพื่อกอใหเกิดความเคารพแกสถานที่ สรางความตระหนัก
และจิตสํานึกในการทองเที่ยว และประกอบกิจการ เชน การใหความรูในเรื่องวิถีชีวิต การแตง
กายของผูที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อใหนักทองเที่ยวมีความเขาใจและแตงตัวให เหมาะสมเมื่อ
เขาไปในพื้นที่หมูบาน
โหมวที่ 4 : พื้นที่อนุรักษปาไมและยานที่อยูอาศัยของชุมชน
พื้นที่ของโหมวที่ 4 สวนใหญเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติทางตอนใตของเกาะลันตาใหญ
ดังนั้นการสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารควรเนนเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ความสมบูรณ
ของปาไม คุณภาพน้ํา เปนตน
โหมวที่ 5 : ชุมชนเกษตรและหัตถกรรม
พื้นที่สวนมากคือเกาะลันตานอย ซึ่งยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร หัตถกรรม
และประมงเปนหลัก การสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารในโหมวนี้ ควรเนนการถายทอด
ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรและการทําประมง และอีก
ด า นหนึ่ง คือ การส งเสริ มให มีก ารทั ศ นศึ ก ษาดู ง านนอกพื้น ที่ เพื่อ พัฒ นาสิ นคา ทอ งถิ่น ให มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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โหมวที่ 6 และ 7 : ชุมชนปาชายเลน ประมงเพาะเลี้ยง/ชายฝง และชุมชนเกา
เนืองจากพื้นที่อยูทางทิศตะวันออกของเกาะลันตานอย และเกาะลันตาใหญ เปนปาชาย
เลนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ดังนั้น การสงเสริมการเรียนรูและการสื่อความหมายของ
ชุมชนที่มีความสําคัญในดานมรดกทางวัฒนธรรมการดูแลสิ่งแวดลอม ความสมบูรณของปาไม
คุณภาพน้ํา การทําประมงเชิงอนุรักษ
3) แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง
เปนการนําเสนอการจัดการคมนาคมขนสงโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความปลอดภัยและ
พัฒนาระบบคมนาคมที่เปนมิตรแกสภาพแวดลอม รวมทั้งยังคงรักษาอัตลักษณของทองถิ่นของ
แตละโหมวไวดวย ดังมีรายละเอียดดังนี้
โหมวที่ 1 : พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
เปนพื้นที่ที่เปนเสนทางเชื่อมตอระหวางเกาะลันตานอยกับเกาะลันตาใหญ ควรมีการ
พั ฒ นาด า นขนส ง สาธารณะ จุ ด เปลี่ ย นถ า ยรถบริ ก ารและแพขนานยนต โดยคํ า นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดลอม และสงเสริมการเดินเทาในเขตชุมชน เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชวงฤดู
การทองเที่ยว
โหมวที่ 2 : เพิ่มโอกาสในการเขาถึงชายหาด
เปนพื้นที่ที่เปนจุดเริ่มตนเขาสูเกาะลันตาใหญ ควรสงเสริมดานการขนสง รถบริการ
ความปลอดภัย การมีระเบียบเรียบรอยของเสนทาง ปรับปรุงทางขามถนน สัญญาณไฟ การ
เขาถึงชายหาดและทางเชื่อมระหวางหาดทางทิศตะวันตก
โหมวที่ 3 : ควบคุมการกอสรางอาคาร
พื้นที่นี้มีการสรางอาคารเพื่อเปนสถานที่พักของนักทองเที่ยวจํานวนมาก ดังนั้น จึง
ควรมีการควบคุมการกอสรางอาคารใหถอยรนจากชายหาดเพิ่มมากขึ้น และเนนการสราง
ความปลอดภัย โดยเพิ่มปายสัญญาณเตือนในจุดเสี่ยงอันตราย
โหมวที่ 4 : ปรับปรุงระบบคมนาคมที่มีอยูใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
พื้นที่นี้ควรเนนการเพิ่มความปลอดภัยโดยการเพิ่มแสงสวางตามไหลทาง และปรับทาง
สัญจรใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เนื่องจากถนนอยูบนไหลเขา
โหมวที่ 5 และ 6 : ปรับปรุงระบบคมนาคมที่มีอยูใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ
พื้นที่นี้ควรปรับเสนทางใหสอดคลองกับภูมิประเทศ ไมใหกีดขวางทางน้ําธรรมชาติ
และควบคุมสงกอสรางไมใหบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางคมนาคม
โหมวที่ 7 : ปรับปรุงระบบคมนาคมที่มีอยูใหสอดคลองกับมรดกทางวัฒนธรรม
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เปนพื้นที่ที่มีความชัดเจนดานมรดกทางวัฒนธรรม สรางเอกลักษณใหแกถนนดวย
รูปทรงวัสดุและสีขององคประกอบถนนที่เหมาะสม เชน ไฟสองสวาง มานั่ง หรือพื้นถนนบาง
ชวง เพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน กิจกรรมถนนคนเดิน เปนตน
5.2.4 ตัวอยางโครงการเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
5.2.4.1 โครงการพัฒนาพื้นที่วางสาธารณะในชุมชน และทางเขาถึงหาด
คอกวาง
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนพื้นที่สวนสาธารณะ การรักษาแนวหาดคอกวาง
ซึ่งอยูในโหมวที่ 1 (บานศาลาดาน-โตะบาหลิว) เปนการพัฒนาแหลงนันทนาการที่เหมาะสม
และเปนประโยชนตอการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไปไดในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1) การพัฒนาพื้นที่หาดคอกวางที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ
2) กําหนดรูปแบบกิจกรรมการใชพื้นที่วางสาธารณะ ใหสามารถอํานวยความสะดวก
ชุมชนและนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
5.2.4.2 โครงการมรดกวัฒนธรรมศรีรายา เทศบาลเกาะลันตาใหญ
โครงการมรดกวัฒนธรรมศรีรายา ซึ่งอยูในโหมวที่ 7 (บานศรีรายา-หัวแหลม-เกาะ
ปอ-สังกาอู) เปนโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อปกปองดูแลรักษาคุณคาของพื้นที่โดยรวม หรือนิเวศ
ชุมชน โดยผานการพิจารณาโดยองครวม ทั้งในสวนกายภาพทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ วิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงผูคน และผูรูในทองถิ่นที่จะตองเปนผูดูและ
มรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ มิใชแคเพียงอนุรักษแตเพียง บาน สถาปตยกรรม โบราณสถาน
เหมือนในอดีต แตเปนการกระทําเพื่อใหเกิดภูมิทัศนเชิงพิพิธภัณฑ พยายามทําใหเกิด
สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต ซึ่งประโยชนใชสอยในปจจุบันสามารถไปไดอยางกลมกลืน กับการปกปก
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน
การจัดทําโครงการมรดกวัฒนธรรมศรีรายา ในที่นี้หมายถึงการทําแผนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งใชเปนแหลงอางอิงสําหรับการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ชีวิตตามหลักการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมจะเปนขั้นตอนในการ
เริ่มตนของโครงการมรดกวัฒนธรรมศรีรายา ที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ชวยกันระบุแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน และยังสามารถนําไปใชเปนฐานขอมูลแหลง
มรดกทางวัฒนธรรม และเปนแหลงอางอิงสําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนการ
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ทองเที่ยวอยางยั่งยืนและพัฒนาทองถิ่น เปนเครื่องมือในการตรวจสอบเฝาระวังการพัฒนาที่ไม
เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําลายคุณคาความสําคัญของชุมชน
5.2.4.3 โครงการเฝาระวังรักษาพื้นที่ลุมน้ํา
โดยการที่สามารถดําเนินการในโหมวตางๆ ไดตามความพรอม แบงการดําเนินการ
เปนสองสวน ไดแก
1) การรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบและมาตรการของการรักษาพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อเปน
เกณฑ ใ นการสังเกตและตรวจสอบ โดยแบงรูปแบบตามลักษณะการใชที่ดินและสภาพทาง
ธรรมชาติของพื้นที่ ไดแก การกอสรางอาคารบริเวณริมชายหาดและเสนทางน้ํา การปรับพื้นที่
เพื่อทําสวนยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม การสรางถนนและสะพานตัดผานบริเวณทางน้ํา
และ การรักษาพื้นที่ตนน้ําลําธาร
2) การเผยแพรใหชุมชนรับรูและรวมเฝาระวัง โดยการเผยแพรรูปแบบและมาตรการ
ต า งๆผ า นทางจดหมายข า ว สร า งจุ ด แจ ง เหตุ แ ละมี ค นกลาง เช น หน ว ยราชการเข า มา
ตรวจสอบ สรางกิจกรรมเพื่อสานไมตรีบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อใหคนตนน้ํากับคนปลายน้ํามี
กิจกรรมรวมกัน เชน การปลูกปาตนน้ํา การเก็บขยะริมทางน้ํา การมีกิจกรรมสังสรรคและ
บันเทิงควบคูไปกับการรวมแสดงความคิดเห็นทางดานสิ่งแวดลอม และใหรางวัลหรือสิทธิ
พิเศษสําหรับหนวยงานหรือเอกชนในชุมชน ที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมหรือรักษาพื้นที่ลุมน้ําเปน
อยางดี เชน การคัดเลือกโรงแรมหรือรีสอรทที่สงผลกระทบตอพื้นที่ลุมน้ํานอย หรือหมูบานที่มี
สวนชวยในการจัดการขยะในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยการยกยองใหผูอื่นเห็นเปนตัวอยาง
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สัญลักษณประกอบแผนที่

ญ

แผนที่ 2.1 แหลงทรัพยากรของเกาะลันตา
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แผนที่ 2.2 ความเชื่อมโยงระบบจัดการขยะบนพื้นที่เกาะลันตาในปจจุบัน

167

1.4 กม.

0.4 กม.

สัญลักษณ
ตําแหนงชุมชน
จุดรวมของระบบขนสงสาธารณะ
หนวยงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล
กรมทางหลวงชนบท

แผนที่ 2.5 การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมการเขาถึงเกาะลันตา
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2.3.4 สภาพปญหาที่พบจากการสํารวจของผูคณะศึกษา

แผนที่ 4.1 การแบงการควบคุมรักษาพื้นที่ลุมน้ําในเกาะลันตา

การแบงการควบคุมรักษาพื้นที่ลุมน้ํา
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แผนที่ 4.2 ขอเสนอดานเสนทางคมนาคม
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แผนที่ 4.3 ขอเสนอดานการใชประโยชนที่ดินในเกาะลันตา
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ภาคผนวก 2 อธิบายคําศัพท
ภาษาไทย
การมีสวนรวมของประชาชน (participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวม
ในที่ประชุมหรือการสัมมนาที่พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอมูลจากประชาชน หรือให
ประชาชนมีสวนรวมในการตอบแบบสอบถาม หรือการจัดประชาพิจารณเพื่อใหขอมูล
ตอประชาชน และใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในลักษณะที่กลาว
มา เปนการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายแตกตางกันไปมากกวาจะ
มุงเนนที่สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริง
การมีส ว นร ว มของประชาชนที่แ ทจ ริง หมายถึง กระบวนการที่ทํ า ให ป ระชาชนสามารถ
รับผิดชอบและจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองไดโดยไมขัดตอความเชื่อหรือหลักการทาง
ศาสนา นโยบายหรือแผนการพัฒนาการทองเที่ยวควรใหความสําคัญกับหลักศาสนา
และวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให ป ระชาชนสามารถมี ส ว นร ว มในการ
พัฒนาการทองเที่ยวรวมกับรัฐไดอยางแทจริง
การถื อ ศี ล อด คื อ การงดเว น ข อ ห า มต า งๆ ตามที่ ศ าสนาบั ญ ญั ติ เช น งดการกิ น การดื่ ม
นับตั้งแตแสงอรุณขึ้น จนถึงตะวันตกดิน
กุรอาน คือวะฮยูที่เปนปาฏิหาริยแหงพระผูเปนเจา เปนภาษาอาหรับ ซึ่งประทานลงมาใน
รูปแบบของคําดวย โดยผานญิบรออีลที่รับมาจากพระผูเปนเจา จากเลาหุลมะฮฟูซ สูจิต
อันบริสุทธิ์ของทานศาสดามุฮัมหมัด(ศ็อลฯ) ทั้งที่ประทานลงมาวาระเดียวอยางกวาง
ๆ และเปนรายละเอียดในตลอดระยะเวลา 23 ป ทานศาสดาไดอานสิ่งนั้นใหแกเหลา
สาวกกลุมหนึ่งของทาน และมีสาวกกลุมหนึ่งทําการจดบันทึกวะฮยู (พระวจนะแหงพระ
เจา) โดยไดรับการดูแลตรวจสอบโดยตรงและอยางตอเนื่องจากทานศาสดา(ศ็อล
ฯ) อีกทั้งมีเหลาสาวกอีกจํานวนมากที่ไดทองจํากุรอาน โดยไดรายงานกันมาดวยสาย
รายงานที่นาเชื่อถือ (มุตะวาติร) กุรอานถูกบันทึกในสมัยทานศาสดา (ศ็อลฯ) แตยัง
ไมไดรวบรวมเปนเลม ซึ่งตอมาในยุคของทานอุษมาน ทานไดใชเวลารวบรวมเปน
รูปเลมนานกวา 28 ป โดยไดเรียบเรียงจากซูเราะฮอัลฟาติหะฮจนถึงซูเราะฮอันนาส
รวมทั้งหมด 114 ซูเราะฮ เปนตัวบทที่ศักดิ์สิทธิ์ ไดรายงานดวยสายรายงานที่
นาเชื่อถือ โดยเปนสิ่งดียิ่งสําหรับการอานคัมภีรแสวงหาปจจัยยังชีพ (ริซกี)
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ขีด จํ า กัดการพั ฒนา หมายถึ ง ความสามารถของชุมชนที่จ ะดํ า เนินชีวิ ตอย างปกติสุข บน
พื้นฐานชองการมีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพเพียงพอใหคนใน
ชุมชนไดบริโภค
ความรูสึกเปนเจาของพื้นที่รวมกัน (stewardship) หมายถึง ความเปนเจาของผืนดินรวมกัน
ของทุกคนในชุมชน ทั้งในพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สาธารณะ
ของตองหาม (ฮารอม) หมายถึง การหามในทางศาสนา ในกรณีของอาหารมุสลิมหรือผูนับถือ
ศาสนาอิสลามมีกฎเกณฑเครงครัดที่บัญญัติไวในคัมภีรอัลกุรอาน และแนวทางคําสั่ง
สอนของศาสดาที่ไดกําหนดไววา จะตองบริโภคอาหารเฉพาะที่ฮาลาลเทานัน้ โดยมีการ
ยกเวนไดเฉพาะกรณีที่จําเปน
ทัศนะอิสลาม (ฮาลาล) เปนคํามาจากภาษาอารบิก หมายความวา การผลิต การใหบริการ
หรือการจําหนายใดๆ ที่ไมขัดตอบัญญัติของศาสนา ฮาลาลมิไดใชเฉพาะอาหารเทานั้น
แตหมายถึงทุกกิจการของมุสลิมตั้งแตเรื่องอาหาร เครื่องอุปโภค กิจกรรมบุคคล การ
แตงกาย ความประพฤติปฏิบัติซึ่งชาวมุสลิมไดรับการอนุมัติจากศาสนาใหทําไดโดยไม
เปนโทษ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแต
กอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ํา แนวทางการแกไข
เพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลง
โครงการวางและจัดทําผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเกาะลันตาใหญ เปนแผนเสนอแนะ
รายละเอียดการใชประโยชนที่ดิน ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกระบี่
ฮิญาบ หมายถึง ผาคลุมศีรษะของผูหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม
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พื้นที่ลุมน้ํา (Watershed) หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่ครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งเหนือจุดที่กําหนดในลําน้ํานั้น ทําหนาที่เปนแหลงรวมน้ําทั้งที่ไหลลงมาบนผิวดิน
และที่ซึมออกจากดินใหระบายลงสูลําน้ําและไหลไปยังจุดที่กําหนด พื้นที่ลุมน้ําจึง
เปรียบเสมือนหลังคาบานรองรับน้ําฝน และลําเลียงน้ําลงสูรางน้ําเพื่อใหไหลลงสู
ภาชนะเก็บกัก
โหมว หมายถึงกลุมเรา หรือ หมูเรา การแบงกลุมที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการรวมตัว มีแนวคิด
รวมกัน มีศักยภาพและอาชีพที่สอดคลอง รวมถึงทรัพยากรที่คลายคลึง ตองการการ
จัดการแบบเดียวกันและ มีความตองการในการพัฒนาใกลเคียงกัน
ภาษาอังกฤษ
Community Based Solid Waste Management (CBM) คือ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
Community Organization Development Institute (CODI) คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) ชื่อยอ พอช.
Empowerment หมายความวา การใหอํานาจ การใหความสามารถ การอนุญาต หรือการเปด
โอกาสให
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit: GTZ คือ สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน
Green and Happiness Society หมายความวา สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนวปฏิบัติ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเนนใหระบบสุขภาพไทย มุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสรางใหสุขภาพ
ดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอยางพอเพียง
Landslide หมายถึง ดินถลม ดินไหล/ดินถลม
Living Environment หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต
MBT-Mechanical Biological Treatment คือ จัดการขยะดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
Minor Urban Collector คือ ถนนสายหลักที่ผานเขตชุมชน
Museum Landscape หมายถึง ภูมิทัศนเชิงพิพิธภัณฑ
Niche Market คือ กลุมเปาหมายเฉพาะ ลูกคาเฉพาะกลุม
PositioningThailand คือ การกําหนดจุดขายของประเทศไทย
Rural Collector เปนถนนสายหลักที่อยูนอกเขตชุมชน
Solid Waste Management หมายความวา การจัดการการกําจัดขยะมูลฝอย
Thai-German Waste Management Project คือ โครงการการจัดการของเสียรวมไทย-
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เยอรมัน
Urban Collector คือ ถนนสายหลักที่ผานบริเวณชุมชนศาลาดาน
United Nations Development Programme (UNDP) คือ สํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ
Wetland หมายถึง พื้นที่ชุมน้ํา
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ภาคผนวก 3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนา ๓
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“ชายหาด” หมายความวา พื้นที่ภายในแนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติจนถึงแนว
ที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัดกระบี่ ที่มไิ ด
อยูในเขตพื้นที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัด
กระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้ ตามแผนที่ทายประกาศนี้ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะทองที่ในจังหวัดกระบี่
(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตหามใช
เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแตดา น
เหนือของตําบลแหลมสัก อําเภออาวลึก ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบล
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ทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน ๗ บริเวณ
ดังตอไปนี้
หนา ๔
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
บริเวณที่ ๑ เขตสงวนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
(๑) พื้นที่ชายหาดตลอดแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่ ตั้งแตบานอาวน้ํา ตําบลแหลมสัก
อําเภออาวลึก จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานใตสุดเขตบานบอมะมวง ตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๓ (๑) และบริเวณที่ ๔
(๒) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะลันตานอย ตั้งแตบานคลองหมาก
ตําบลเกาะลันตานอย ไปทางทิศใตจนสุดเขตบานหลังสอด ตําบลเกาะลันตานอย และเกาะลัน
ตาใหญ ตั้งแตบานศาลาดาน ตําบลศาลาดาน ไปทางทิศใตจนสุดเขตบานคลองหิน ตําบลเกาะ
ลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา เขาไปในแผนดินเปนระยะ ๑๕ เมตร
(๓) พื้นที่ปาพรุ ในพื้นที่บริเวณตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง และตําบลเกาะลันตานอย
อําเภอเกาะลันตา
บริเวณที่ ๒ เขตอนุรักษแหลงหญาทะเล แนวปะการัง และแหลงอาหารของชุมชน ไดแก
(๑) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลภายในอาวบริเวณปากคลองลัดบอแหนและคลองเกาะยาง
จนถึงเสนตรงที่ลากจากยอดเขาปลายแหลมแตเหล็ง ตําบลเกาะลันตานอย ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใตจนจดกับยอดเขาสูงสุดของเขาลันตา ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
(๒) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของหมูเกาะศรีบอยา เกาะลันตาใหญ
และเกาะปอ ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓ เขต
อนุรักษเพื่อการเพาะพันธุสัตวน้ํา ไดแก
(๑) พื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๐
ในทองที่ตําบลอาวลึกใต ตําบลแหลมสัก ตําบลอาวลึกนอย อําเภออาวลึก ตําบลเขาคราม
ตําบลเขาทอง ตําบลปากน้ํา ตําบลกระบี่ใหญ ตําบลกระบี่นอย ตําบลคลองประสงค อําเภอ
เมืองกระบี่ ตําบลเหนือคลอง ตําบลคลองเขมา ตําบลตลิ่งชัน ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย
ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง ตําบลเพหลา ตําบลคลองทอมใต ตําบลหวยน้ําขาว
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ตําบลคลองพน ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม และตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง ตําบล
เกาะลันตานอย ตําบลศาลาดาน ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา ยกเวนพื้นที่ใน
บริเวณที่ ๔
(๒) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒
หนา ๕
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
บริเวณที่ ๔ เขตอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ไดแก พื้นที่ปาชายเลนและพื้นที่ชายหาด ที่
มีชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมอาศัยอยูในบริเวณหมูที่ ๑ บานปากลาว ตําบลนาเหนือ หมูที่ ๑ บานเขา
ลอม ตําบลเขาใหญ หมูที่ ๕ บานถ้ําเสือ หมูที่ ๖ บานคลองสุข ตําบลอาวลึกใต หมูที่ ๑ บานหิน
ราว หมูที่ ๒ บานอาวน้ํา หมูที่ ๓ บานแหลมสัก หมูที่ ๔ บานสมิหลัง หมูที่ ๕ บานคลองแรด หมู
ที่ ๖ บานในใส ตําบลแหลมสัก หมูที่ ๒ บานบากัน หมูที่ ๕ บานควนโอ ตําบลอาวลึกนอย
อําเภออาวลึก หมูที่ ๒ บานหนองจิก หมูที่ ๓ บานไหนหนัง ตําบลเขาคราม หมูที่ ๒ บานเขาทอง
หมูที่ ๓ บานทาเลน หมูที่ ๕ บานทาพรุ หมูที่ ๖ บานทาทองหลาง ตําบลเขาทอง หมูที่ ๑ บาน
เกาะกลาง หมูที่ ๒ บานคลองประสงค หมูที่ ๓ บานคลองกํา หมูที่ ๔ บานบางขนุน ตําบลคลอง
ประสงค อําเภอเมืองกระบี่ หมูที่ ๖ บานวังหิน ตําบลคลองทอมใต หมูที่ ๓ บานนํ้ารอน หมูที่ ๔
บานทาประดู หมูที่ ๖ บานควนใต ตําบลหวยน้ําขาว หมูที่ ๕ บานมูสา หมูที่ ๗ บานคลองแรด
หมูที่ ๙ บานทามะพราว หมูที่ ๑๐ บานคลองไคร หมูที่ ๑๑ บานทุงครก ตําบลคลองพน หมูที่ ๒
บานทรายขาว หมูที่ ๔ บานบอมะมวง หมูที่ ๕ บานทุงคา ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม หมู
ที่ ๖ บานทาควน ตําบลคลองยาง หมูที่ ๓ บานทุง หมูที่ ๔ บานโละใหญ ตําบลเกาะลันตานอย
หมูที่ ๑ บานศาลาดาน ตําบลศาลาดาน และหมูที่ ๑ บานหัวแหลม หมูที่ ๒ บานศรีรายา หมูที่
๗ บานสังกาอู ตําบลเกาะ ลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
บริเวณที่ ๕ ไดแก พื้นที่ดังตอไปนี้ ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณ
ที่ ๖
(๑) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินใหญ และเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
เปนระยะ ๕๐ เมตร
(๒) พื้นที่ในเกาะตาง ๆ ยกเวนเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
บริเวณที่ ๖ ไดแก พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน ๔๐ เมตร ขึ้นไปบริเวณที่ ๗
ไดแก พื้นที่นอกจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๖ ยกเวนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
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ขอ ๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารและ
สิ่งกอสรางทุกประเภท หรือกระทําการหรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่บริเวณที่ ๑
ขอ ๔ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคาร
หรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
หนา ๖
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานประเภท ซัก อบ
รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําดื่ม และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์ ที่ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒๐๐
แรงมา และมีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน
โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิมเพื่อ
ปรับปรุง กระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน แตการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหกระทําได ทั้งนี้ ใหกอสรางได
เฉพาะในบริเวณพื้นที่เดิมเทานั้น
(๒) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
เวนแตสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถาน เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้นที่เดิม พรอม
ดวยระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงสิ่งกอสรางและอาคาร
ประกอบของระบบดังกลาว
ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) การทําเหมือง เวนแตพื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดพื้นที่แหลงหิน
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกรณีที่หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจ
ในการอนุญาตไดประทับตราและลงทะเบียนรับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองไวแลว
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไปได
(๒) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา เวนแตการขุดตัก ดูด
หรือลอก ดิน หรือลูกรัง ในพื้นที่บริเวณตําบลคลองยาง และตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา
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(๓) การถมทะเล เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือมีความ
จํา เป นเพื่ อกิจการของส วนราชการตามมติของคณะกรมการจั งหวั ดโดยความเห็ นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
(๔) การลวงล้ําลําน้ํา เวนแตกระชังปลา และอาคารหรือการลวงล้ําที่มีลักษณะตามขอ ๔(๑) ถึง
(๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต
หนา ๗
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
(๕) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทํา
ใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(๖) การขุด ถม หรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ เวนแตการดําเนินงานของทางราชการ
เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุมครอง และการเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา
(๗) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการบําบัดตาม
มาตรฐานของทางราชการแลว
(๘) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหายซึ่งโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการดําเนินการ
ของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร
(๙) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเปน
อันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลายหรือ
เสียหายเชน การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง การทอดสมอเรือในแนว
ปะการังเรือดําน้ําดูปะการัง หรือการใชเรือทองกระจกที่มีขนาดใหญเกินกวา ๗ ที่นั่ง
(๑๐) การเลนเรือสกูตเตอร เจตสกี และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด
(๑๑) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีทายประกาศนี้ เวนแต
(ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุมครองการเพาะพันธุ
หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง
(ข) การครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครองและการจําหนายซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดกระบี่ แลวแตกรณี
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(๑๒) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา เวนแตเปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับและ
ไดจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และตองไมเพิ่มจํานวนพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงจากที่มีอยู
เดิม
(๑๓) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายดังตอไปนี้ เวนแตปายหรือสิ่งที่สราง
ขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายของทางราชการ
(ก) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร
หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน ๑๐ กิโลกรัม
หนา ๘
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
(ข) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนที่มีระยะหางจากที่สาธารณะใน
แนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง
(ค) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะในลักษณะบดบัง
หรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวงหรือทางสาธารณะและ
พื้นที่ใกลเคียง หรือในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอื่น
(ง) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะในพื้นที่ที่มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ
สามสิบหา
(๑๔) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือทําให
ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป ยกเวนปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวรขอ ๖
ภายใตบังคับขอ ๔ และขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ ๒ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือการ
กระทําหรือการประกอบกิจกรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณที่ ๒ หามกระทําหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(ก) การประมงที่ใชเครื่องมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภทและทุกขนาดที่ใช
ประกอบกับเรือยนต อวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอมปลาทรายประกอบกับเครื่องมือกระทุงน้ํา
อวนถาง อวนญี่ปุน และเครื่องมือประมงทุกชนิดที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟา
(ข) กิจการรานอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรมบนเรือ
(ค) การทอดสมอเรือ
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(ง) การขุดลอกรองน้ํา
(๒) บริเวณที่ ๓ หามการขุดลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา และการดําเนินการ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๓) บริเวณที่ ๔ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร การกระทําหรือการประกอบกิจกรรมใด ๆ
ตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น
(๔) บริเวณที่ ๕ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร การกระทําหรือการประกอบกิจกรรมใด ๆ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(ก) ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร เวนแตอาคารทรงจั่วหรือปนหยาและอาคาร
ทรงไทย และตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินไมนอยกวา ๑๕ เมตร
หนา ๙
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสราง
อาคารนั้น แตสําหรับบริเวณที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเกิน ๕๐ เมตร
ใหมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น
ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๙ เมตร สวนอาคารทรงไทย
ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๑๐ เมตร ทั้งนี้ ความสูงวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดตองไมเกิน ๖
เมตร
(ข) หามตั้งและประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(ค) หามตั้งและดําเนินกิจการสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(ง) หามการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา ที่มีน้ําหนักสัตวเลี้ยงรวมกันในแตละพื้นที่เลี้ยงสัตวเกิน ๓,๐๐๐
กิโลกรัม
(จ) หามดําเนินการในลักษณะที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน หรือติดตอกันไปใช
ประโยชนเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใด ไมวาระยะสั้น หรือระยะยาว
โดยมีคาตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน ๓๐ หอง
(๕) บริเวณที่ ๖ ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร เวนแตอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยาและอาคารทรงไทย และตองมีพื้นที่ที่มีพันธุไมที่เปนตนปกคลุมดินไมนอยกวารอยละ
เจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น ยกเวนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอย
ละสามสิบหาหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ให
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มีความสูงรวมไดไมเกิน ๙ เมตร สวนอาคารทรงไทย ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๑๐ เมตร ทั้งนี้
ความสูงวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดตองไมเกิน๖ เมตร
(๖) บริเวณที่ ๗ ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร และตองมีที่วางอันปราศจาก
สิ่งปกคลุมดินไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้นการวัด
ความสูงของอาคารใหวัดในแนวดิ่งจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร หรือสวนที่สูง
ที่สุดของจั่ว ปนหยา หรือหลังคาทรงไทย แลวแตกรณี หลักเกณฑเกี่ยวกับความสูงตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับกับกรณีโครงสรางที่ใชในกิจการสาธารณูปโภค แตตองมี
ระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
ขอ ๗ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือดําเนินโครงการ
หรือประกอบกิจการดังตอไปนี้ ในพื้นที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
หนา ๑๐
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี ตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๔๖
(๑) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ ใหจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
(ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง
ถึง ๗๙ หอง
(ค) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใชประโยชน เพื่อ
ใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมีคา ตอบแทน
ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
(ง) สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง
(จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอย
ตั้งแต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่นอยกวา ๑๙ ไร
(ฉ) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
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หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ช) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย ไดไมเกิน
๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด ไม
เกิน ๕๐ ตัน ตอวัน เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(ซ) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐ ตันกรอส แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส
(ฌ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแตสองชองเดินรถขึ้นไปที่กอสรางบนพื้นดินที่มีความลาด
ชันเกินรอยละยี่สิบหา และมีความยาวตอเนื่องกันตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
(๒) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ ใหจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(ก) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ที่มีขนาด
เกินกวาที่กําหนดไวใน (๑)
หนา ๑๑
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
(ข) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในกรณีที่มี
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการ หรือประกอบ
กิจการใด ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ตองเสนอรายงานตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตาม
ขอ ๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมขึ้น
เพื่อทําหนาที่ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตาม
ประกาศนี้ และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ผูแทน
สวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ นายอําเภอที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่
ไมเกินสามคน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน เปนกรรมการ และให
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการตามวรรค
สองใหผูวาราชการจังหวัดกระบี่เปนผูเสนอชื่อตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ตามขอ
๒ ใหจังหวัดมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการจัดทําแผนงานฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมฟนกลับคืนสูสภาวะธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณแกทองถิ่น ให
แลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ แลวเสนอใหคณะกรรมการตามขอ ๘
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีที่มีความจําเปนไมอาจจัดทําแผนงานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการตามขอ ๘ ขยายระยะเวลาออกไปไดอีกแตไมเกินเกาสิบ
วัน
(๒) ดําเนินการใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาชายเลนที่มีสภาพรกรางวางเปลาหรือเลิก
การใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ใหสอดคลองกับแผนการจัดการปาชาย
เลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหพื้นที่นั้นฟนคืนสูธรรมชาติโดยเร็ว เพื่อเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ
หนา ๑๒
เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
(๓) ดําเนินการจัดทําแผนการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม รวมทั้งการบริหารจัดการการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณที่ ๒ (๒) และบริเวณที่ ๔ ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๘
ขอ ๑๐ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเรื่องใดไว
โดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการที่ดีกวา
ในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น
ขอ ๑๑ ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆในพื้นที่ตาม
ขอ ๒ ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๒ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ตองหามมิใหดําเนินการตามขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และ
ขอ ๖ ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้น
กําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ มิใหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มขึ้น
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หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะ
ดําเนินการนั้นตอไปภายหลังสิ้นระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุหรือยื่นคําขอ
อนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีการอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตาม
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม
ขอ ๑๓ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๔ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น
กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัด
ตอประกาศนี้ไมได
ขอ ๑๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และมี
ระยะเวลาการบังคับใชหาปนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก 4 การคมนาคมขนสง
แผนทีแ่ สดงเสนทางสํารวจรอบเกาะลันตา แบงเปนสวนโครงขาย และแบบกลุม Cluster
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รูปตัดของโครงขายเสนทางคมนาคมในการสํารวจถนนบนเกาะลันตาใหญในบริเวณตางๆ
A หาดคลองดาว

B หาดคลองโขง

C แยกคลองนิน

D คลองหิน
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E คลองหิน-อาวนุย

F บานศรีรายา

H ศาลาดาน

I พระแอะ

J คลองโตบ

K คลองนิน

G บานสังกาอู
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L คลองหิน

M บานเจะหลี

N ศรีรายา

O สังกาอู
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ภาคผนวก 5 การดําเนินงานและกําหนดการเดินทางสํารวจพื้นที่ในการศึกษาวิจัย
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ภาคผนวก 6 การจัดเสนอผลงานเพือ่ รับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ในเกาะลันตา
ใหญ จังหวัดกระบี่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงแรม
ปทุมวันปรินเซส กรุงเทพมหานคร
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กําหนดการสัมมนาเพื่อรับฟงความเห็น ครั้งที่ 1
เรื่อง
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา
จัดโดย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลีย สหรัฐอเมริกา
มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
ณ หองประชุม ๓๑๙ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
__________________________

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ลงทะเบียน
นําเสนอผลการวิจยั เบื้องตนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยคณะ
นิสิต นักศึกษา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแหง
มลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลีย
อภิปรายทั่วไป, ถาม – ตอบ
สรุปผลการสัมมนา และปดการสัมมนา โดยนายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
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กําหนดการสัมมนาเพื่อรับฟงความเห็น ครั้งที่ 2
เรื่อง
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา จัดโดย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลีย สหรัฐอเมริกา
มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
วันจันทรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
ณ เซาทเทิรนลันตารีสอรท เกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่
__________________________
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.
๐๙.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ บริการน้ําชา/กาแฟ
กลาวรายงานการสัมมนา โดย คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย เลอสม สถาปตานนท)
กลาวเปดการสัมมนา โดย รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่
(นายธันวาคม เขมะสิริ)
ขอคิดเห็นตอการศึกษาวิจยั แผนปฏิบัติงานของ Assoc.Prof. Louise
MOZINGO
มหาวิทยาลัยแหงมลรัฐคาลิฟอรเนีย วิทยาเขตเบอรกลีย
ถายทอดตอทีส่ ัมมนาโดยคุณพิศมัย ขนบดี ที่ปรึกษามูลนิธินโยบาย
สาธารณะไทย
อภิปรายทั่วไป, ถาม - ตอบ
อภิปรายกลุมยอย
รับประทานอาหารกลางวัน
รายงานการสัมมนากลุมยอยในการนําแผนไปปฏิบัติ
สรุปผลการสัมมนา และปดการสัมมนา โดย นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
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กําหนดการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 3
การบรรยาย เรื่อง
แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
วันศุกรที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส หองจามจุรี ๒
เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
_____________________
๑๖.๓๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.

๑๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน
การนําเสนอผลการศึกษาวิจัยภาคสนาม
โดยนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อภิปรายความเห็น ถาม – ตอบ
โดยคณาจารยจาก U.C. Berkeley
Prof. David DOWALL, Institute of City and Regional Planning
Assoc. Prof. Louise MOZINGO, Department of Landscape and
Environmental Planning
คณาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา บุณโยภาส ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม
อาจารย ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
อาจารยกนกวลี สุธีธร ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม
อาจารยพิชญ พงษสวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง
รับประทานอาหารค่ํา

