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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้างในด้าน

กายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างในด้านทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยว  ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว และ 3) น าเสนอแนวทาง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก ด้วยค าถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ภาครัฐ  ผู้ประกอบธุรกิจทองเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชน จ านวนรวม 42 คน ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาตามประเด็น 

ผลการวิ จั ยพบว่ า  1)  เ กาะช้ า งมีศั กยภ าพการท่ อง เที่ ย ว ในด้ านกายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่มีปัญหาเรื่องถนนที่ไม่เชื่อมรอบเกาะ มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ แต่มีปัญหาท า
การประมงไม่ได้และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ได้ระหว่างฤดูมรสุม  ส่วนในฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว
ขาดแคลนจืด ส าหรับการท่องเที่ยวและการเกษตร ปัญหาค่าครองชีพสูง เกาะช้างมีศั กยภาพ  
ด้านสังคม แต่มีปัญหาจ านวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมากเกินความสามารถของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนเกาะช้างจะรับได้  นับเป็นความท้าท้ายทั้งด้านสังคม และ เป็นการเพ่ิมปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเกาะช้างไม่มีศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย  
ทีเ่กี่ยวข้อง 2) เกาะช้างมีองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครบ ในด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว และ 3) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนของเกาะช้าง  ได้แก่ (1) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) ส่งเสริมเส้นทางและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย (3) สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นการขายเอกลักษณ์ของชุมชน และ 
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(4) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ สารสนเทศออนไลน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบในภาษาต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
ค าส าคัญ    

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะช้าง อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the tourism potential factors: 
physical, economy, social, environment and law, 2)  evaluate the elements of 
sustainable tourism in tourism resource, tourism service and tourism marketing, and  
3) propose an approach to sustainable tourism destination of Koh Chang. The research 
was a qualitative research using the in depth interviews with 42 stakeholders and 
applied the content analysis.  

The research data found that: 1) there are active tourism potential factors in 
physical, economy and social. However, there are many problems such as  the road is not 
link throughout the islands, there are no fishing activity and no tourism access during rainy 
season while facing fresh water shortage for agriculture and tourism during summer, high 
cost of living  as well as there is the over carrying capacity during tourist high season. 
Moreover, there are poor potential in environment and law factors. 2) The data also 
indicated the tourism resources, tourism services and tourism market in Koh Chang. 3)  An 
approach to sustainable tourism destination of Koh Chang (1) GREEN tourism strategy.  
(2) Market Segmentation strategy. (3) Differentiation strategy. And (4) Multi- language online 
marketing strategy. 
 
Keywords 

An Approach of Sustainable Tourism, Community–based Tourism of Koh Chang, 
Koh Chang National Park 
 
ความส าคัญของปัญหา 
          ใน พ. ศ. 2535 (1992)  องค์การสหประชาชาติ  (United Nations: UN) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการพัฒนาของมนุษย์ เน้นหลักการจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ได้ปรับตัวตามแนวคิดนี้เช่นกัน 
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       อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ สร้างผลกระทบต่อสังคมและระบบสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ือพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ปัญหาขาดการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการจัดการขยะ น้ าเสีย ที่มีปริมาณสูงกว่าขีดจ ากัดใน
การบริหารจัดการของท้องถิ่น และชุมชน เป็นต้น ท าให้เกิดความจ าเป็นและเห็นความส าคัญของ
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนและนักท่องเที่ยว ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติ และระบบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ใน พ.ศ. 2555 องค์การสหประชาชาติ โดย
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nation Environment Program: UNEP) ได้
ก าหนดแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คือแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงาน Tourism in The Green Economy 2012  ในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 1 พ. ศ.  2555-2559 ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม
ที่ส าคัญต่อประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Tourism and Sport, 2012) 
        คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีเป้าหมายพัฒนาเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือกระจายความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2559- 
2563 (จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ว่า “การท่องเที่ยวชายทะเล
สีสัน ตะวันออกระดับสากล  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่นานาชาติ” ก าหนดวัตถุประสงค์ ให้
เร่งสนับสนุน และขับเคลื่อนแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
(Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 2016) 
        เกาะช้าง เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พ้ืนที่เกาะช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาเป็นเวลา
ช้านาน ในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ  รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทะเลและชายหาด 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  ข้อมูลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า ใน พ.ศ. 2553  
เกาะช้างมีนักท่องเที่ยวจ านวน  436,647 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน 3,281.76 ล้านบาท 
จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมเป็น 1,208,844 คน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมเป็น 13,090.36  ล้านบาท ใน 
พ.ศ. 2561 (Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 2019) 
        อย่างไรก็ตาม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเกาะช้าง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตั้งแต่ พ. 
ศ. 2525 ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่างจากแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทเกาะอ่ืนๆในประเทศไทย เช่น เกาะภูเก็ต และเกาะสมุย นอกจากนี้ พ้ืนที่เกาะช้างบางส่วน
เป็นเขตกองทัพเรือ  บางส่วนเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ และ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เกาะช้างเป็นเขตพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขตที่ 3 ของ องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน)  
       ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 – 2561 ระบุว่า ปัญหาด้านการท่องเที่ยว
ของเกาะช้าง มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและของเสีย เนื่องจากการขยายตัวของเมือง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เอกสารรายงานสรุปผลการศึกษาเพ่ือประเมินมาตรฐานคุณภาพ
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แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ 33 เกาะ ระบุว่า เกาะช้าง มีจุดเด่น ได้แก่ 1. ความง่ายในการเข้าถึง 
การเดินทางไปยังเกาะช้างมีความสะดวก  แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมีความหลากหลาย สามารถสร้า ง
วงจรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ 2. ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีขีดความสามารถมากในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 3. ศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชนบน
เกาะช้างมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ ยวและคนใน
พ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของกิจการ แต่มีจุดด้อยคือปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
         ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้างในด้านกายภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างในด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว  ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างช้าง  
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
             2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างในด้านทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการบริการการท่องเที่ยว และด้านตลาดการท่องเที่ยว 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           เป็นการวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)  ผู้ วิจัย ใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึก  
(In depth interview) ด้วยค าถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) กับผู้ให้ข้อมูล  
4 กลุ่มซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 42 คน ได้แก่ภาครัฐ จ านวน 6 คน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
จ านวน 12 คน  นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างละ 6 คน และประชาชนใน เกาะช้าง
จ านวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่ม โดยก าหนดกลุ่มค าส าคัญที่เกี่ยวข้อง (Key Word)  และตรวจสอบ
จากเนื้อหาสัมภาษณ์ว่ามีค าเหล่านี้หรือไม่ และในบริบทและความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงการ
ตอบค าถามส าคัญที่เกี่ยวข้อง (Critical Question) โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการ
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ตรวจสอบในลักษณะสามเส้า ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ในการสร้าง
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้าง 
         1.1  ศักยภาพด้านกายภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยว เกาะช้างเป็นเกาะที่ตั้งอยู่
ห่างจากฝั่งจังหวัดตราด 8  กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นภูเขาหินสลับกับป่าดิบเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของ
น้ าตกและคลองหลายแห่งบนเกาะช้าง ที่นับเป็นแหล่งน้ าจืดของคนบนเกาะ พื้นที่ของเกาะช้างแบ่งได้
เป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออกซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันส่งผลต่อการด ารงชีวิตของ
ประชากรในแต่ละฝั่ง พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกเป็นชายหาดการใช้ประโยชน์ทีดินเน้นท าธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วน
พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบ มีแหล่งแหล่งน้ าจืดเป็นเขตตอยู่อาศัยของชุมชนตั้ งแต่ดั้งเดิม ท าอาชีพ
เกษตรกรรม และการประมง บนเกาะช้างมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่พอเพียง ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า 
โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ปัญหาของศักยภาพด้านกายภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยว คือการ
คมนาคมภายในเกาะช้างยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากถนนภายในเกาะช้างยังไม่สามารถคมนาคมได้รอบเกาะ 
และไม่มีสะพานเชื่อมเกาะช้างกับฝั่งจังหวัดตราด ต้องใช้บริการเรือเฟอรีข้ามฟาก   
       เกาะช้างมีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติ 
ได้แก่  ชายหาดทรายขาว หาดคลองพร้าว และหาดไก่แบ้ในพื้นที่หมู่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักใน
ปัจจุบัน  มีน้ าตกถึง 5 แห่งในเกาะช้าง นอกจากนี้บนเกาะช้างยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นหมู่บ้านชาวประมงบริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะช้าง เช่น บ้าน
บางเบ้าและบ้านสลักคอก รวมถึงแหล่งท่องเชิงนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่บ้านสลักคอก เกาะช้างมี ฐานะ
เป็นอ าเภอและมีการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ต าบล คือ ต าบลเกาะช้างและต าบลเกาะช้าง
ใต้  ส่วนการปกครองท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ อบต. เป็นผู้น า   
        1.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ เกาะช้างเป็นชุมชนเกษตรกรรมชนบทขนาดเล็กมีการ
ด าเนินชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ  เน้นวิถีเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการท าประมงพ้ืนบ้าน ประมง
ชายฝั่ง ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ สวนยางพารา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ 
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล  การท่องเที่ยวในยุคแรกของเกาะช้างเป็นการท่องเที่ ยวลักษณะโฮมสเตย์  
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวยุคนั้นเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง  เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มมาเกาะช้างมาก
ขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ ในจังหวัดภาคใต้ ใน พ. ศ. 2547 มีนายทุนนอกพ้ืนทีเข้ามาซื้อที่ดินเพ่ือ
สร้างโรงแรม  ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของเกาะที่เป็นชายหาดซึ่ง
ปัจจุบันเป็นเขตเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ประชากรบนเกาะช้างมีรายได้จาก
การเกษตร การประมงและการท่องเที่ยว 
         อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ คือ ปัญหาดินฟ้าอากาศ เพราะ
เกาะช้างมีภูมิอากาศ ”ฝน 8 แดด 4” คือมีฤดูฝน 8 เดือน และฤดูร้อน 4 เดือน  ในฤดูมรสุมที่เกิดพายุ 
ฝนตกหนักนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาเกาะช้างได้ และชาวประมงออกไปท าประมงไม่ได้ หรือ
ในช่วงฤดูแล้ง 4 เดือนขาดฝน ไม่สามารถเพาะปลูกได้ และขาดแคลนน้ าจืดส าหรับธุรกิจโรงแรม  
ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว   
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         1.3 ศักยภาพด้านสังคม จ านวนประชากรบนเกาะช้างมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากตามความ
เจริญที่เกิดขึ้น  ข้อมูลวิจัยพบว่ามีศักยภาพด้านวิถีชีวิต ประเพณี ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคน
บนเกาะ ผู้คนยังไปท าบุญที่วัด และมีการรวมตัวของชุมชนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อ
ลักษณะวิถีชีวิตของคนบนเกาะที่เห็นได้ชัดเจน คือค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก ยิ่งช่วงที่ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะยางพารามีราคาตก อย่างไรก็ตาม พบว่า ชาวบ้านมีการพ่ึงตนเองและใช้แนวคิด
เกษตรพอเพียงปลูกพืชที่เป็นอาหารในพ้ืนที่ของตนเองซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านมาตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและเป็นการออกก าลังกายไปในตัว นอกจากนี้ชาวบ้าน มีการปรับตัวเข้ากับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ กล่าวคือ ชาวประมงที่มีเรือไว้ท าการประมงต่างปรับตัวมารับจ้าง
พานักท่องเที่ยวไปด าน้ าหรือตกปลาแทน เนื่องจากรายได้ดีกว่าการประมงดั้งเดิม   
      ประชากรแฝงในเกาะช้างส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้ามาท างานในธุรกิจประมงและท่องเที่ยว  
ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา รองลงมาคือชาวพม่า และชาวลาว  ที่มีศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับ
คนไทย ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนท้องถิ่นเดิมและประชากรแฝงชาวไทยในพ้ืนที่อย่างกลมกลืน  
ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล พบว่า ไม่มีปัญหาเรื่องการ
ทะเลาะวิวาทและปัญหาทางอาชญากรรม แรงงานแฝงชาวต่างชาติยังให้ความร่วมมือกับชุมชนอย่างดี 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เช่น งานประเพณี
ลอยกระทงและสงกรานต์รวมทั้งมีการจัดกฐินและผ้าป่าแก่วัดในพ้ืนที่อีกด้วย  แรงงานชาวต่างชาติ
เหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับนายจ้างมีบางส่วนอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม แต่ให้ความร่วมมือกับส่วน
การปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี  
         ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาศักยภาพด้านสังคม คือ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะ
ช้างในปัจจุบัน ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะบริหารปัญหานักท่องเที่ยวและแรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่มาก
จนเกินความสามารถของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนเกาะช้างจะรับได้ (Carrying Capacity) 
นับเป็นความท้าท้ายทั้งด้านสังคม และ เป็นการเพ่ิมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ข้อควรพิจารณาคือ
จ านวนแรงงานต่างชาติมีแนวโน้มที่เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ อาจท าให้เกิดปัญหาสังคมในอนาคต ผู้ วิจัย
แนะน าให้มีการลงทะเบียนและมีการจัดระเบียบประชากรแฝงกลุ่มนี้ 
           1.4 ศักยภาพด้านหาสิ่งแวดล้อม เกาะช้างมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเพียงพอ
ส าหรับประชากรบนเกาะได้ใช้ อย่างไรก็ตามจ านวนประชากรหลักและประชากรแฝง รวมถึง
นักท่องเที่ยวบนเกาะช้างมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่าง  ข้อมูลสัมภาษณ์ประชากรและผู้ประกอบ  
การบนเกาะช้างใน ประเด็นความรู้และความเข้าใจเรื่องสภาพปัญหาสิ่ งแวดล้อมบนเกาะช้าง รวมถึง
ทัศนคติเรื่องสิ่งแวดล้อมแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจความส าคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมและมีความรู้เบื้องต้นใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม  เช่นเรื่องการจัดการขยะ พบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเช่นเจ้าของโรงแรม
และร้านอาหาร รวมถึงชุมชน มีการลดปริมาณขยะในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในช่วงที่รอการ
ก่อสร้างระบบการจัดการขยะในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาขยะในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
       ข้อมูลวิจัยพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเกาะช้าง แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ปัญหาขยะบนบก 
ขยะในทะเล และปัญหาน้ าเสีย สาเหตุหลักของปัญหาข้อนี้เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้จ านวนประชากรในพ้ืนที่และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมาก ส่งผลให้เกิด
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ปริมาณขยะและปริมาณน้ าเสียเพ่ิมตามขึ้นด้วย ปัญหาขยะและน้ าเสียยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ 2. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนน้ าจืดส าหรับการ
ท่องเที่ยวและการเกษตร ปัญหาเรื่องน้ าจืด มีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง 
เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมขึ้นเกินกว่าระบบนิเวศน์เกาะช้างจะรับได้ (Carrying Capacity: 
CC) ในฤดูท่องเที่ยว 4 เดือนที่นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาเที่ยวเป็นฤดูร้อนที่ไม่มีฝน ท าให้ปริมาณน้ า
จืดในพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับกิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง การจัดการเรื่องน้ าจืดในปัจจุบันต้องซื้อ
น้ าจืดจากแหล่งน้ าอ่ืน ๆ นอกเกาะช้างและการขุดบ่อน้ าบาดาล ผู้วิจัยมีข้อคิดว่าระบบจัดการน้ าจืด
ควรเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากการกักเก็บน้ าฝนเพราะเกาะช้างมีฤดูฝนนานถึง 8 เดือน นอกจากนี่ยัง
พบปัญหาไฟดับและไฟกระตุกซึ่งเกิดขึ้นบ่อย เพราะความต้องการใช้ไฟมีมากเกินปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ และปัญหา ราคาค่าโดยสารรถบริการในพื้นที่มีราคาสูงมาก ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกท่ีจะน ามาหรือ
เช่าพาหนะ แทนการใช้รถบริการสาธารณะ ส่งผลให้จ านวนรถยนต์และจักรยานยนต์ในพ้ืนที่มีจ านวน
มากเกินความจ าเป็น ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ   
       1.5 ศักยภาพด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  เกาะช้างไม่มีศักยภาพในด้านนี้ เพราะ
หน่วยงานภาครัฐที่บริหารพ้ืนที่เกาะช้างอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน เช่น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504  
กองทัพเรือและกรมธนรักษ์ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ขาดการท างานเชิงบูรณาการในการวางแผนระยะยาว เช่น ปัญหาการใช้พ้ืนที่สร้างระบบ
ก าจัดขยะและสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ปัญหาการสร้างสะพานเชื่อมเกาะช้างเพ่ือให้การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพและต้นทุนต่ าลง เนื่องจากสามารถน าขยะไปก าจัดนอกพ้ืนที่ได้  แต่กรมอุทยาน สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชมีความเห็นแย้งว่าถ้าการคมนาคมสะดวกขึ้นเพราะมีสะพานเชื่อมเกาะช้าง จ านวน
นักท่องเที่ยวจะมากเกินขีดความสามารถในการรองรับ เป็นการเพ่ิมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาส าคัญของเกาะช้างในปัจจุบันยังไม่มีวิวัฒนาการของปัญหาข้อนี้. 

2. ศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
       2.1 ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resources) 
         เกาะช้างมีทรัพยากรท่องเที่ยวหลายประเภท ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวต่างประเทศและชาวไทยหลาย ได้แก่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสัตว์และพืชนานาพันธุ์ มีหาดสวย 
น้ าทะเลใส  ฝั่งตะวันตกของเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพราะมีหาดทรายสวยงาม เหมาะกับ
กิจกรรมนันทนาการริมหาด การเล่นน้ า และการด าน้ าดูปะการัง แต่ด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติจึงไม่เน้นการเพ่ิมจ านวนของนักท่องเที่ยว แต่เน้นการปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ   
         ฝั่งตะวันออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีชุมชน
สลักคอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาช้านาน และพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ ชุมชนประมงบางเบ้า และชุมชนสลักเพชรเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน
ท้องถิ่น  เกาะช้างมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาลวีรชนยุทธนาวีเกาะช้าง ตั้งอยู่
บริเวณหาดยุทธนาวี ทางใต้ของเกาะ บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีจม
ลงจากการต่อสู้กับเรือรบจากประเทศ  และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณต าบลเกาะช้างใต้ เป็น
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สวนผลไม้ สวนมะพร้าว และสวนยางพารา นับได้ว่าเกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย   
                2.2 ด้านการบริการการท่องเที่ยว (Tourism Services)    
          ในการศึกษาด้านการบริการการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อมูลจ านวนที่พัก 
และรายได้จากการท่องเที่ยวของเกาะช้าง ใน พ.ศ. 2559 จังหวัดตราดมีโรงแรมรวมทั้งหมด 630 แห่ง 
โดยตั้งอยู่บนเกาะช้าง 393 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงแรม 2 ดาวจ านวน 198 คิดเป็นร้อยละ 50.38 
รองลงมาเป็นโรงแรม 3 ดาว จ านวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.44 และโรงแรม 4 ดาว จ านวน 54 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.74 (Trat Provincial Office, 2018) 
        เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวขาว
ไทยและชาวต่างชาติใน พ.ศ. 2561 จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมเป็น 1,208,844 คน และรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 13,090.36 ล้านบาท  (Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports, 
2019) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่พักเฉลี่ยประมาณ 2-3 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,693 
บาท ต่อวัน เป็นค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตามล าดับ          
         จากข้อมูลการสัมภาษณ์และข้อมูลของกรมการทองเที่ยว พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวของ
เกาะช้างเพ่ิมขึ้นทุกปี เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 75 ที่เดินทางมาท่องเที่ยวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 40 ที่เดินทางมา
เที่ยวนอกฤดูกาล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและ
ชุมชนต้องมุ่งพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาหรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว  มีการจัด
โปรแกรมพิเศษส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และ
นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม  เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการอยู่ในพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยวหรือ
อยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวนานขึ้น ทั้งเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น 
          2.3 ด้านตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market) 
          ปัจจุบันเกาะช้างมีเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทวีปยุโรปมากที่สุด รองมาคือ
นักท่องเที่ยวจีน  ด้านตลาดการท่องเที่ยวควรประชาสัมพันธ์ในตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มอ่ืน  
ประชาสัมพันธ์และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เพ่ิมนักท่องเที่ย ว
นอกฤดูกาล  เน้นการสร้างกิจกรรมที่เพ่ิมระยะเวลาพ านัก และเพ่ิมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน  
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะช้างว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มุ่งให้เกิดความคุมค่าต่อ
ประสบการณ์มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน  
         3. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
          ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์  TOWS Matrix  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์กลยุทธ์  TOWS Matrix    
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
กลยุทธ์เชิงรุก ( SO Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในการส่งเสรมิภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
แตกต่างและสรา้งจุดขายการตลาด 

1. ส่งเสรมิ และสนับสนุนการบังคบัใช้กฎหมายในการ
พัฒนาการใช้พื้นที่ ของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
ที่ ส่งเสรมิการจดัการสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสรมิเส้นทางการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเช่น 
ด้านนิเวศ ด้านวัฒนธรรม ด้านการเกษตร ด้าน
กิจกรรมทางทะเลเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวยุดใหม ่
แก่นักท่อง เที่ยวแต่ละกลุม่ 

2. พิจารณาเขตพื้นท่ีอุทยานและพื้นที่ท่ีระบบนิเวศมี
ความสมบรูณ์ เพื่อสามารถก าหนดนโยบาย การใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีรองรับการท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน และพื้นท่ีท าการเกษตร ไดอ้ย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3. ส่งเสรมิการคมนาคมและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แตไ่ม่สนับสนุนการ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและสิง่แวดล้อมจนเกินขีด
ความ สามารถในการรองรับ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ  แหล่งท่องเที่ยวและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
บริการการท่องเที่ยว ความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่นระบบสาธารณูปโภค 
ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบกล้องวงจรปิด 

4. สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เน้นการขายเอกลักษณ์ของชุมชน 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
และชุมชนมีจิตส านึกเห็นความส าคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวตามขดีความสามารถการ
รองรับของพื้นที ่

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ  (WO Strategy) 
1. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ของขุมชน 

1. ปรับปรุงกฎหมายด้านการทองเที่ยว การจัดการ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดแนวทางควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวตามขีด
ความสามารถในการรองรับ เพื่อรกัษาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวและเกดิความยั่งยนืในพ้ืนท่ีท่องเที่ยว 

2. วางแผนปรับปรุงการจดัการสิ่งแวดล้อม จากการ
ขยายตัวของ การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี เพื่อลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพื่อ
เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวแตล่ะกลุ่มเลือกเกินทางมา
เที่ยวท่ีเกาะช้าง เช่น นักท่องเที่ยวสูงอายุ นักท่องเที่ยว
รักธรรมชาติ นักท่องเที่ยวกิจกรรมทางทะเล เป็นต้น 

3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวและ
ชุมชน ให้สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวและความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวในยุดดิจิตัล 
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ผู้วิจัยน าเสนอ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 
1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความแตกต่างและสร้างจุดขายการตลาดการท่องเที่ยวสีเขียว (GREEN 
Tourism)  

2. ส่งเสริมเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่น ด้านนิเวศ  ด้านวัฒนธรรม 
ด้านการเกษตร ด้านกิจกรรมทางทะเล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยุดใหม่  (Market Segmentation 
Strategy) แก่นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม 

3. สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการขายเอกลักษณ์ของชุมชน 
(Differentiation Strategy) 

4. ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในภาษาต่าง ๆ เพ่ือขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
อภิปรายผล  

แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจ าเป็นต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลักษณะทาง
กายภาพ รวมถึงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงที่ถูกท าลาย
จากการท่องเที่ยว แต่ข้อได้เปรียบคือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมักมีขนาดไม่ใหญ่ สามารถก าหนด
นโยบายและบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่าแหล่งท่องเที่ยวบนแผ่นดิน 
ที่รับนักท่องเที่ยวจ านวนมากกว่า สอดคล้องกับ Kokkranikal and Baum (2011)  ศึกษาเรื่องการ
ท่องเที่ยวและความยั่งยืนในหมู่เกาะลักซ์ชาดวีฟ (Tourism and Sustainability  in the Lakshadweep 
Islands) หมู่เกาะลักซ์ชาดวีฟ คืดหมู่เกาะปะการัง ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
อินเดีย งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา และความท้าทาย ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะเหมาะสมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ต้อง
อาศัยการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะลักษณะทางกายภาพ และความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงที่ถูกท าลายจากการท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ตาม เกาะช้างมีข้อจ ากัดท่ีเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ มีหน่วยงานภาครัฐที่บริหาร
พ้ืนที่เกาะช้างอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ ขาดการ
ท างานเชิงบูรณาการในการวางแผนระยะยาว คล้ายคลึงกับ Graci and Dodd (2011)  วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาที่ ไม่ยั่ งยืนในเกาะพีพี ประเทศไทย (Unsustainable Development in Koh Phi Phi, 
Thailand) งานวิจัยเสนอว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวต้องค านึงถึง
การท างานในเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เช่นการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันวางแผน
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ระยะสั้น และระยะยาว โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดภายในกรอบด้าน สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะช้างไม่ได้ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อมูลวิจัยพบว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมบนเกาะช้าง แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่  ปัญหาการจัดการขยะบนบก ขยะในทะเล และปัญหา
น้ าเสีย และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง คือ ปัญหาขาดแคลนน้ าจืดในฤดูแล้ง 
สาเหตุหลักของปัญหาข้อนี้เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้จ านวน
ประชากรในพ้ืนที่และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเกินกว่าระบบนิเวศน์เกาะช้างจะรับได้ (Carrying 
Capacity: CC) สอดคล้องกับ Graci and Dodd (2010)  ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ (Sustainable Tourism in Islands Destination)  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยความส าเร็จของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ คือการให้
ความส าคัญที่เท่าเทียมกัน ระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 
การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวตามความสามารถในการรองรับ(Carrying capacity: CC) นอกจากนั้น
ยังสอดคล้องกับ Kakazu (2012) ศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอย่างยั่งยืน :
กรณีหมู่เกาะโอกินาวา (Sustainable Island Tourism: the Case of Okinawa) ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาจากการท่องเที่ยว ได้แก่ รายได้ต่อหัวจากนักท่องเที่ยวต่ า เพราะหมู่เกาะโอกินาวามีภาพลักษณ์
ของแห่งท่องเที่ยว” ถูก ใกล้ และเที่ยวน้อยวัน” ปัญหาต่อมา คือ ฤดูกาลของการท่องเที่ยว  
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากสุดในฤดูร้อน ส่งผลให้ต้องการแรงงานในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นความ
ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลัก สวนทางกับหลักการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว
ตามความสามารถในการรองรับได้ (Carrying capacity: CC) เพ่ือเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม งานวิจัยเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในหมู่เกาะโอกินาวา ต้องเพ่ิม
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น อาหารสุขภาพ สินค้าหัตถกรรมหรือบริการที่ต่อเนืองจากการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวโอกินาวา ต้องค านึงถึงคุณภาพ
นักทอ่งเที่ยว มากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ การท่องเทียวโดยชุมชนของเกาะช้างต้องน าเสนอวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะและสร้าง
กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวมีส านึกของหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจ ยอมรับและให้เกียรติความ
แตกต่างของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนชาวเกาะ สอดคล้องกับ Moyle, 
Croy and Weiler (2011) ศึกษาเรื่อง ปฏิสัมพันธ์บนหมู่เกาะ ระหว่างเจ้าภาพและแขกของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : เกาะบรูนี และเกาะแมคเนติด  (Sustainable Host- Guest Interactions on 
Islands: Bruny and  Magnetic Islands) งานวิจัยต้องการน าเสนอรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดี และเป็น
การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระยะยาว ผลการวิจัยเสนอว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรร่วมกันก าหนด
นโยบาย กิจกรรม รูปแบบการให้บริการ ที่สร้างความกระทบด้านดีจากการท่องเที่ยว ควรมีการอบรม
ให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างส านึก และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
แก่แขกผู้มาเยือน ในขณะเดียวกัน ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น มากกว่าปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างความสะดวก สบายแก่นักท่องเที่ยว ในด้านนักท่องเที่ยวก็ต้อง
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ยอมรับ และเคารพวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะ ท ากิจกรรมท่องเที่ยวด้วยส านึกของหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างต้องค านึงถึงกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ควรเพ่ิมกิจกรรมใหม่ ๆ 
ในแหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือจากกิจกรรมรูปแบบมาตรฐานที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ เพ่ือสามารถขยาย
ตลาดลูกค้าและสร้างความยั่งยืนแก่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นคิดสร้างธุรกิจ  
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก  และสิ่งผลิตหัตถกรรม 
ของชุมชน สอดคล้องกับ  Greg Richards (2009) ศึกษาเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 
การพัฒนาท้องถิ่น (Creative Tourism and Local Development) ได้เสนอแนวคิดว่าการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น เพ่ิมกิจกรรมใหม่ ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นคิดสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นแบบหมุนเวียน เพ่ือสร้างสรรค์แนวคิด
และรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความซาบซึ้ง ในวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ภาครัฐ ควรร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาะช้างเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในภาษาต่าง ๆ เพ่ือขยาย
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ที่ส าคัญคือการให้ความส าคัญที่เท่าเทียมกัน ระหว่างการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องมีการก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน (Community-based Tourism: CBT) ควบคู่ ไปกับการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวตาม
ความสามารถในการรองรับ 

2. ภาคเอกชน ควรสร้างเส้นทาง และเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ิมรองรับ
ตลาดส าคัญนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ เข่นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวกิจกรรมทางทะเล 
นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ ที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักในปัจจุบัน เป็นการ
กระจายตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และควรร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุนชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. ภาคประชาชน ควรร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการ
ขายเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวของเกาะช้าง นอกเหนือจากจุดขายด้าน
การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
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