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 บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จ�าแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ ประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว

และจัดท�าแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ต�าบลคันธุล ีอ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีด้วยการวจิัยเชงิปฏบิัตกิาร

แบบมสี่วนร่วมโดยวธิกีารสัมภาษณ์เชงิลกึ ส�ารวจภาคสนาม สังเกตแบบมสี่วนร่วม และวเิคราะห์ SWOT เครื่องมอื

เกบ็รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบจ�าแนกช่วงชัน้โอกาสด้านนนัทนาการ แบบประเมนิศกัยภาพทรพัยากรท่องเทีย่ว

และแบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ผลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา และประมวลผลโดยการวเิคราะห์เชงิพรรณนา ผลการศกึษา

ด้านความต้องการของชมุชนต่อการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว พบว่าส่วนใหญ่ต้องการการบรหิารจดัการร่วมกนัระหว่าง

องค์การบรหิารส่วนต�าบลคันธุล ี(ร้อยละ 57) ชุมชน (ร้อยละ 27) และกลุ่มอนุรักษ์คันธุล ี(ร้อยละ 16) ผลการจ�าแนก

ช่วงชัน้โอกาสด้านนันทนาการ พบว่า ถ�้ารอยพระพุทธบาท ถ�า้ลกึ ถ�า้ตาจติร และถ�า้ไทรทอง เป็นแหล่งนันทนาการ

ประเภทธรรมชาตกิึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (ค่าเฉลี่ย = 3.89, 3.64, 3.90 และ 3.95 ตามล�าดับ) ขณะที่ถ�า้ค้างคาว

เป็นประเภทธรรมชาตสิันโดษ (ค่าเฉลี่ย = 4.47) และเส้นทางศกึษาธรรมชาตปิ่าพรุเป็นประเภทธรรมชาตกิึ่งสันโดษ

ใช้ยานยนต์ (ค่าเฉลีย่ = 3.37) ด้านศกัยภาพ พบว่าแหล่งท่องเทีย่วประเภทถ�า้ (ถ�า้รอยพระพทุธบาท ถ�า้ลกึ ถ�า้ตาจติร

และถ�า้ไทรทอง) มศีักยภาพระดับด ี (ค่าคะแนน = 77, 77, 81 และ 78 ตามล�าดับ) และป่าพรุคันธุล ี มศีักยภาพ

ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 1.93) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 แผนงาน (18 โครงการ) ดังนี้

1) การพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน 2) การพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรและชมุชนในระบบการท่องเทีย่ว 3) การเฝ้าระวงัและรกัษาทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 4) การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์และสื่อความหมายส�าหรับการท่องเที่ยว และ 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

แบบโครงข่าย ปัจจัยความส�าเร็จ คอื กลุ่มคนที่มศีักยภาพร่วมบรหิารจัดการ องค์กรที่ให้การสนับสนุนอย่างจรงิจัง 

การสนับสนุนของฝ่ายวชิาการ และการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยว 

คำาสำาคัญ: จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีการจ�าแนกโอกาสด้านนันทนาการ การประเมนิศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว แนวทาง

พัฒนาการท่องเที่ยว

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 106-121



    บทคัดย่อ Abstract

The objectives of this research were to classify recreation opportunity, evaluate potential of tourism resources 

and initiate guidelines for tourism development in Khanthuli sub-district, Suratthani province. It was participatory

action research. Data was collected by using in-depth interview, survey, observation and SWOT analysis. 

The instruments used for this research were an application of recreation opportunity spectrum (ROS), an evaluation

of cave attraction potential and interview questionnaire form. Descriptive content analysis and evaluation were 

used to determine the result of the study. The result revealed that the majority of the community agreed to 

participate in administrating tourist attractions with Khanthuli sub-district Administration Organization (57%), 

community (27%) and Khanthuli Conservation Group (16%). The result of the ROS demonstrated that Roi 

Phraphutthabath cave, Lueak cave, Ta Chit cave and Thai Thong cave were semi-primitive non-motorized 

(mean = 3.89, 3.64, 3.90 and 3.95, respectively), Khang Kao cave was primitive (mean = 4.47), and the swamp 

forest trail was semi-primitive motorized (mean = 3.37). Result from the potential evaluation indicated that the cave 

attractions (Roi Phraphutthabath cave, Lueak cave, Ta Chit cave and Thai Thong cave) had significant potential (score of 

77, 77, 81 and 78, respectively) and Khanthuli swamp forest had moderate potential (mean = 1.93). In addition, the 

tourism development plan consisted of 5 plans (18 projects) as follows: 1) landscape and infrastructure development 

plan 2) human resources development plan 3) environmental protection plan 4) public relation plan and 5) tourism

looping management plan. The essential elements for success were participations among potential people, 

supporting organizations and tourism network development. 

Keywords: Suratthani province, Recreation opportunity spectrum, Attraction potential, Guidelines for tourism 

development 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความส�าคัญในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมี

ทรพัยากรธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม ทีห่ลากหลาย 

และสวยงามกระจายอยู ่ ในทุกอ�าเภอ โดยเฉพาะแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทหมู ่เกาะ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพงัน 

เกาะเต่า และหมู ่เกาะอ่างทอง แหล่งท่องเที่ยวประเภท

อุทยานแห่งชาติทางบกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของ

พรรณพชื สายน�า้ และสัตว์ป่านานาชนดิ เช่น อุทยานแห่งชาติ

เขาสก อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น สวนโมกขพลาราม วัด

พระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวที่มี

การบรหิารจดัการโดยชมุชน เช่น ชมุชนบ้านพมุเรยีง ชมุชนคลอง

ร้อยสาย บ้านลเีล็ด และบ้านถ�า้ผึ้ง เป็นต้น 

จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�านวย

ความสะดวกครบครันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็น

อย่างด ีการคมนาคมทีม่คีวามสะดวกทัง้ทางรถยนต์ รถไฟ และเรอื 

รวมถงึเป็นที่ตัง้ของสนามบนิถงึ 2 แห่ง ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพใน

การรองรบันกัท่องเทีย่ว กลายเป็นเมอืงศนูย์กลางการท่องเทีย่ว

ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย มนีกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ

หลั่งไหลมาเยี่ยมเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี โดยเฉลี่ยพบ

ว่ามีจ�านวนถึง 1,352,903 คนต่อปี จ�าแนกเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จ�านวน 475,593 คน และนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

877,310 คน (กรมการท่องเทีย่ว, 2559b) นอกจากแหล่งท่องเทีย่ว

หลักแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวกระจาย

ในทุกอ�าเภอ ที่สามารถกระตุ ้นให ้ เกิดการไปเยือนของ

นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้ให้กับ

ภาคเกษตรและชุมชนในชนบท และน�าความได ้ เปรียบ

ด้านความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถ

รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

บรกิาร โดยน�านโยบายรัฐลงไปในชุมชน ให้ชุมชนเข้ามาจัดการ

ตัวเอง และมสี่วนร่วมในการก�าหนดอนาคต ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน

ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว บนพื้นฐานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแหล่งท่องเที่ยวในต�าบลคันธุลี อ�าเภอท่าชนะ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต�าบลคันธุลี อ�าเภอท่าชนะ เป็นอ�าเภอของจังหวัด

สรุาษฎร์ธานทีีม่ทีศิเหนอืตดิกบัอ�าเภอละแม จงัหวดัชมุพร สภาพ

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ราบลุ่ม ที่ราบชายฝั่งทะเล และ

ป่าเขา เอื้อต่อการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ ศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติป่าพรุคันธุลี ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

รองรับ ได้แก่ หอส่องสัตว์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และ

ศาลาอเนกประสงค์ เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมศึกษาเรียนรู้

ระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์ป่า 

ขณะเดียวกันก็มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า ได้แก่ ถ�้ารอย

พระพุทธบาท ถ�้าค้างคาว ถ�้าลึก ถ�้าตาจิตร และถ�้าไทรทอง 

ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสัมพันธ์

กับทรัพยากรอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมเกือบทุกด้าน เช่น ด้าน

ธรณีวิทยา ป่าไม้ สัตว์ป่า และเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งในอดีต

และปัจจุบัน แต่ก็มีความเปราะบาง และง่ายต่อการถูกท�าลาย 

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุลีร่วมกับชาวบ้าน

ในพื้นที่ ได้ส�ารวจทรัพยากรเบื้องต้น แต่ยังไม่มีการวางแผน

และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เห็นความส�าคัญเรื่องการพัฒนาและ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่

กับการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญในการศึกษา

เพื่อประเมนิคุณค่าทางการท่องเที่ยว สร้างกลไกเฝ้าระวัง และ

แนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื และเกดิประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ 

ดังนั้น คณะวิจัยได้ท�าการส�ารวจภาคสนามเพื่อจ�าแนก

ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ ประเมินศักยภาพทรัพยากร

ท่องเที่ยวต�าบลคันธุล ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี และเสนอแนวทาง

พัฒนาการท่องเที่ยวต�าบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย

ค�านงึถงึทัง้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วางแผนเพื่อ

รองรับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กลุ ่มอนุรักษ์คันธุลี และชุมชน และค�านึงถึง

ผลกระทบที่ครอบคลุมด้านทรัพยากร ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก ด้านกายภาพ ด้านคณุภาพชวีติ และคณุภาพประสบการณ์

นักท่องเที่ยว ตามหลักการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื

1) เพือ่ทบทวนสถานการณ์การท่องเทีย่ว และส�ารวจความ

ต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ต�าบล

คันธุล ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2) เพือ่จ�าแนกช่วงชัน้โอกาสด้านนนัทนาการแหล่งท่องเทีย่ว 

และประเมนิศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว ต�าบลคันธุล ีจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

3) เพื่อจัดท�าแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของต�าบล

คันธุล ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1) แนวคดิหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื

หลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism)

เป็นแนวคิดการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้

รับการยอมรับจากทุกประเทศ เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และผู้เป็นเจ้าของแหล่ง

ท่องเที่ยว ที่เน้นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้

สามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ รวมทั้งวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น จากแนวคดิ หลักการ และเป้าหมายของ

การท่องเที่ยวแบบยั่งยนื ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

ทศิทางทีย่ัง่ยนื จะต้องยดึกรอบหลกัการพฒันา และการบรหิาร

จัดการ ที่มอีงค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบ

ด้านแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากร ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

และการบรกิาร ด้านตลาดท่องเทีย่ว และด้านการบรหิารจดัการ 

ซึ่งแต่ละด้านมีสาระรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน แต่ทุก

องค์ประกอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่สามารถ

แยกจากกันได้ (ดรรชน ีเอมพันธุ์, 2546)

2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทถำ้า

แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้

เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจ

ให้นักท่องเที่ยวมาเยือน มีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน

และนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และอาจ

เสริมด้วยกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้ ซึ่งกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า ได้แก่ การเข้า

ชมบรรยากาศ หินงอก และหินย้อยภายในถ�้า การศึกษาด้าน

โบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ�้า การนมัสการ

พระพุทธรูป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควร

ท�าการศึกษาศักยภาพทรัพยากรประเภทถ�้าก่อนการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านกายภาพที่มีส่วน

ช่วยเสริมแหล่งธรรมชาติประเภทถ�้าให้มีความเหมาะสมใน

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่ง

ผลกระทบให้เกดิการท�าลายสภาพธรรมชาตขิองถ�า้ เช่น ความ

เปราะบางของทรพัยากร กจิกรรมทีก่่อให้เกดิการท�าลายสภาพ

ธรรมชาตบิรเิวณถ�า้ ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว

ของตัวแหล่งท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการ เช่น การ

ดูแลรักษาทรัพยากรภายในถ�้า เจ้าหน้าที่ดูแลถ�้า การจัดการ

ด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า เป็นต้น 

(มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย, 2559) สาเหตุที่ท�าให้ทรัพยากร

ภายในถ�า้เกดิความเสือ่มโทรมหรอืเสยีหาย คอื พฤตกิรรมของ

นกัท่องเทีย่ว และจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินกว่าโครงสร้าง

พื้นฐานหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่จะรองรับ

ได้ ดังนัน้ควรมกีารบรหิารจัดการที่ถูกต้อง เช่น มกีารประเมนิ

ขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเที่ยว การมีส่วน

ร่วมทั้งแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ ประชาชนในพื้นที ่และกลุม่อนรุกัษ์ การน�าเอาภมูปัิญญา

ท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเป็นเอกภาพ 

และการสื่อความหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้าง

จิตส�านึกที่ถูกต้องเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

(นรรัตน์ บุญกันภัย, มปป)

ส�าหรับทรัพยากรท่องเที่ยวภายในถ�้า ประกอบด้วย

หินงอก หินย้อย และเสาหินภายในถ�้าที่มีชื่อเรียกแตกต่างกัน 

ดังนี้

- หินงอก (Stalagmite) เป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต 

หรือ “ตะกอนหินปูน” ผลึกจับตัวกันเป็นแท่งขึ้นมาจากพื้นถ�้า 

รูปร่างกลม ปลายมน 

- หินย้อย (Stalactite) ตะกอนหินปูนที่จับตัวเป็นแท่ง

หรอืแผ่นย้อยลงมาจากเพดานถ�า้ 

- เสาหนิ (Columnar pillar) ลักษณะของหนิที่เป็นแท่ง

หรือเสายาวจากพื้นถ�้าจรดเพดานถ�้า เกิดจากหินงอกหินย้อย

มาบรรจบกัน

- หลอดหนิย้อยหรอืท่อหนิย้อย (Soda straw) เป็น

ผลกึแนวยาวและย้อยคล้ายหลอดกลวงที่มนี�า้หยด

- หนิปนูฉาบ (Flow stone) เป็นแผ่นบางๆ บนพื้นผวิของ

พื้นถ�า้ จับตัวมรีูปร่างคล้ายม่านหรอืเห็ด

- ม่านถำ้าหรอืม่านหนิย้อย (Drapecy) เป็นแผ่นบางๆ 

ย้อยลงมาจากเพดานถ�า้ตดิกันเป็นผนืมคีวามยาว 

- ม่านเบคอน (Bacon formation) คอื ตะกอนหนิปูนที่

มลีักษณะเหมอืนมสีนี�า้ตาลแดงสลับกับสขีาว

- ดอกไม้หนิ (Gypsum flower) ลักษณะคล้ายต้นไม้ ที่

จับตัวเป็นกลุ่มพุ่งออกมาจากศูนย์กลางเดยีวกัน 

- หินลูกตุ้ม (Pendulite) คือ หินปูนที่มีลักษณะคล้าย

ลูกตุ้ม ด้านบนจะเป็นหลอดหนิย้อย ส่วนปลายมลีักษณะกลม

- ฟองหิน (Cave grape) เป็นกลุม่หนิก้อนเลก็ๆ ทีม่ผีวิ

ตะปุม่ตะป�า่ โดยมขีนาดรปูร่างแตกต่างกนัออกไป เช่น คล้ายดอก

กะหล�า่ปล ีคล้ายปะการงั และคล้ายเมด็ข้าวโพด
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวจิัย

- แท่งเข็ม (Gypsum needle) เป็นหนิที่มรีูปร่างเหมอืน

แท่งแก้วที่มคีวามเปราะบางและแตกหักได้ง่าย 

- ทำานบและหนิปูน (Rimstone dams) คล้ายแอ่งน�้า

ขนาดน้อยใหญ่เคลือบด้วยผลึกแคลไซต์ต้องแสงแวววาวอย่าง

สวยงามเสมอืนได้รับการสร้างขึ้น เหมาะสมกับค�าว่า อ่างผลกึ 

(Pool spar)

- ป๊อปคอร์นถำ้า (Popcorn) เกดิจากการระเหยของน�า้

โดยตรง ซึ่งต่างจากแร่ทุตยิภูมชินดิอื่นๆ ที่เกดิจากการสูญเสยี

คาร์บอนไดออกไซด์ มลีกัษณะเป็นลกูกลมๆ เลก็ๆ คล้ายปะการงั

 นอกจากนี้ยงัพบว่า สิง่มชีวีติภายในถ�า้จะมกีารปรบัตวัด้าน

รูปร่าง เช่น ลดการพัฒนาโครงสร้างตา โดยเพิ่มประสาทสัมผัส

ของหนวดมาทดแทน มีแขนขาที่ยาวกว่าปกติ มีการผสมพันธุ์

ลดลง และแทบจะไม่เคลือ่นทีเ่พือ่ประหยดัพลงังาน โดยสิง่มชีวีติ

ที่พบภายในถ�้าบริเวณภูเขาคันธุลี และภูเขาขา ได้แก่ ค้างคาว 

นกนางแอ่น แมงมุม งู กิ้งกอืเผอืก เป็นต้น  

การวจิยัครัง้นี้ ใช้วธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม 

โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การส�ารวจภาคสนาม การสังเกตแบบ

มส่ีวนร่วม และวเิคราะห์ SWOT ใช้แบบจ�าแนกช่วงชัน้โอกาสด้าน

นนัทนาการ แบบประเมนิศกัยภาพทรพัยากรท่องเทีย่วประเภทถ�า้ 

และแบบสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมอื  วเิคราะห์ผลโดยการวเิคราะห์

เนื้อหา และประมวลผลโดยใช้การวเิคราะห์เชงิพรรณนา ดังนี้

1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวจิัย ใช้วธิกีารรวบรวมข้อมูล 

2 ลักษณะ ได้แก่

1.1) ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) จากการทบทวน

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในข้อมูล

พื้นฐาน จากเอกสารที่มผีู้รวบรวม เช่น หนังสอื ต�ารา บทความ 

รายงานการวจิยั เพือ่เป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั และเชือ่มโยง

ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นกับทฤษฎอีย่างมเีหตุผล

1.2) ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary data) ด�าเนนิการส�ารวจ 

รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิโดยการสัมภาษณ์

ชาวบ้าน ส�ารวจภาคสนามพร้อมระบุต�าแหน่งของสถานที่ตั้ง 

และการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 

2) พื้นที่เป้าหมาย คือ แหล่งท่องเที่ยวภายในต�าบล

คนัธลุ ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ศนูย์ศกึษา

ธรรมชาติป่าพรุคันธุลี และแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า ได้แก่ 

ถ�า้ตาจติร ถ�า้ไทรทอง ถ�า้ค้างคาว ถ�า้ลกึ และถ�า้รอยพระพทุธบาท

3) ขั้นตอนการดำาเนนิงาน

3.1) วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนา

พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ประกอบการวางแผนก�าหนดรูปแบบ

กิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด

กับชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานรอบแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถาม

ประกอบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี้ ตอนที ่1 ข้อมลูภมูหิลงั ตอนที ่2 ความ

ต้องการพัฒนาพื้นที่อย่างมสี่วนร่วม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม

เฉพาะเจาะจง เป็นประชากรที่ตั้งบ้านเรือนใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

จ�านวน 86 ชุด

3.2) วิเคราะห์ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ตามหลัก

เกณฑ์การจ�าแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ เป็นเครื่องมือ

ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวในลักษณะที่

ตอบสนองต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการได้

หลากหลายมากขึ้น ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล

เกี่ยวกับที่ตั้งและขอบเขตของแหล่งท่องเที่ยว ตอนที่ 2 ข้อมูล

ทั่วไป ตอนที่ 3 การจ�าแนกเขตท่องเที่ยวตามหลักช่วงชัน้โอกาส

ทางด้านนันทนาการ โดยพจิารณาจากศักยภาพของทรัพยากร

นันทนาการในพื้นที่เป็นส�าคัญ 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยเกี่ยวกับ
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การเดนิทางและการเข้าถงึ (2) ความเป็นธรรมชาตแิละการพฒันา

พื้นที่ (3) ระดับการพึ่งพาตัวเอง และ (4) ระดับการควบคุม

นักท่องเที่ยว/ควบคุมกจิกรรมการใช้ประโยชน์ ให้ระดับคะแนน

ตามลกัษณะบ่งชี้ทีก่�าหนดไว้ในแต่ละตวัชี้วดั (คะแนน 1-5) ก�าหนด

ให้มคี่าพสิัยในแต่ละช่วงชัน้ (ดรรชน ีเอมพันธุ์, 2546) ดังนี้

คะแนน ความหมาย พสิัย

1 แหล่งท่องเที่ยวประเภทพัฒนามาก 
(Developed-D) 

 1.00–1.80

2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทกึ่งพัฒนา 
(Semi-developed-SD)

1.81–2.60

3 แหล ่งท ่อง เที่ ยวประเภทธรรมชาติ
กึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive 
motorized-SPM)

2.61–3.40

4 แหล ่งท ่อง เที่ ยวประเภทธรรมชาติ
กึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive 
non-motorized-SPNM)

3.41–4.20

5 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาตสิันโดษ 
(Primitive, P)

4.21–5.00

3.3) ประเมินศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทถ�า้ โดยพิจารณาศักยภาพในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

เข้าไปเยี่ยมชม และความเหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยว

ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติดั้งเดิม แบ่งเกณฑ์

การประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ศักยภาพในการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�า้ และส่วนที่ 2 มาตรฐานแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทถ�้า ใช้คู่มือตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ�้า ซึ่งจัดท�าโดยสถาบัน

สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (กรมการท่องเที่ยว, 

2559a) ท�าการประเมินโดยผู ้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 

นักวิจัย และแกนน�าชาวบ้าน จ�านวน 5 คน คะแนนที่ประเมิน

ใช้ก�าหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า 

ดังนี้

ค่าคะแนน ระดับมาตรฐาน

มากกว่า 150 คะแนน ดเียี่ยม

มากกว่า 125-150 คะแนน ดมีาก

มากกว่า 95-125 คะแนน ดี

มากกว่า 70-95 คะแนน ปานกลาง

มากกว่า 45-70 คะแนน ต�่า

3.4) ประเมินสถานภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าพรุ โดยใช้

แบบประเมนิสถานภาพแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ(Evaluation 

of tourism site potential, ENTSP) (ดรรชน ีเอมพนัธุ,์ 2549) โดยตวั

ชี้วัดและเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ประกอบ

ด้วย ด้านทรัพยากร ด้านการจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก 

บริการและการสื่อความหมาย ด้านการจัดการผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม จ�านวน 21 ตัวชี้วัด 

จากนั้นท�าการเฉลี่ยค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดตามประเภท

แหล่งท่องเที่ยวและตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ของข้อมูล แล้วน�าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปค�านวณโดยใช้สมการ

ถ่วงน�า้หนัก และน�าข้อมูลดังกล่าวมาบรรยายเชงิพรรณนา 

สมการถ่วงน�้าหนัก (Weighting score equation) 

(นภวรรณ ฐานะกาญจน์, 2545)

 

ENTSP  = การประเมนิศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Evaluation of 

tourism site potential)

R
i
         = ค่าคะแนนระดบัศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วของตวัชี้วดั

ที่ 1 ถงึ n มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 3

W
i
        = ค่าถ่วงน�้าหนักของตัวชี้วัดที่ 1 ถงึ n ในที่นี้มคี่าเท่ากับ 

1 เนือ่งจากทกุตวัชี้วดัมค่ีาคะแนนความส�าคญัเท่ากนั

จากนั้นท�าการเปรียบเทียบระดับศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวกับเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อบ่งชี้สถานภาพปัจจุบันของ

แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คอื 

1.00-1.66  =  ศกัยภาพต�า่ในการรองรบักจิกรรมการท่องเทีย่ว (L)

1.67-2.33  =  ศกัยภาพปานกลางในการรองรบักจิกรรมการท่องเทีย่ว (M)

2.34-3.00  =  ศกัยภาพสงูในการรองรบักจิกรรมการท่องเทีย่ว (H)

3.5) วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการวิเคราะห์ที่เลือก

มาใช้ ครอบคลุมประเด็นที่บ่งชี้ศักยภาพ คอืวเิคราะห์ประโยชน์

ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่อง

เที่ยว ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อ

ให้เกดิการมส่ีวนร่วมและการเรยีนรูข้องบคุคลทกุระดบั เปิดเผย

ประเด็นปัญหาที่ซ่อนเร้น คลี่คลายสถานการณ์ที่ซับซ้อน ท�าให้

ผูเ้ข้าร่วมเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของแผนงานและเกดิความผกูพนั

ต่อการน�าแผนไปปฏบิัติ

3.6) จัดท�าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต�าบล

คันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยค�านึงถึงปัจจัยความส�าเร็จ 

ดังนี้ (1) หลักการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

(2) การพัฒนาสังคมและบุคลากรการท่องเที่ยว และ (3) การ

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับการใช้ประโยชน์
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4) การวเิคราะห์ข้อมูล และสถติทิี่ใช้

วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอ

ข้อมลูในรปูตารางประกอบการอธบิาย และประมวลผลโดยการ

วเิคราะห์เชงิพรรณนา ดังนี้

4.1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการส�ารวจ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว 

กจิกรรมท่องเที่ยวหลัก สิ่งอ�านวยความสะดวก และการบรกิาร

4.2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม

ประกอบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวประเภทถ�้าและป่าพรุต�าบลคันธุลีของชุมชนท้องถิ่น และ

ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปผ่านการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งสถิติที่น�ามา

ใช้ในการวัดค่า คอื ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

และการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) สถานการณ์

การท่องเที่ยว และความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว 2) ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ 3) ศักยภาพและ

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และ 4) แนวทางการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว ดังนี้

1) สถานการณ์การท่องเที่ยว และความต้องการของ

ชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ในอดีตป่าพรุคันธุลีเป็นป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 

800-900 ไร่ ปกคลุมด้วยไม้ใหญ่อย่างหนาแน่น เป็นป่าทึบ

มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีความหลากหลายทางชีวภาพ จน

กระทั่งปี พ.ศ. 2525 เกิดภัยแล้งติดต่อกันหลายเดือน ท�าให้

เกดิไฟป่าเผาไหม้ป่าพรุหมดไปครึ่งหนึ่ง หลังจากนัน้มชีุมชนเข้า

จบัจองพื้นทีท่�าการเกษตรปลกูยางพาราและปาล์มน�า้มนั รวมทัง้

มีการกว้านซื้อพื้นที่ป่าพรุโดยนายทุนภายนอก ดังนั้นจึงเหลือ

สภาพป่าพรุที่สมบูรณ์ประมาณ 300 ไร่เท่านัน้ ในปี พ.ศ. 2538

ส�านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิคุ ้มครอง

สตัว์ป่าและพรรณพชืแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถมัภ์ ได้

เข้ามาส�ารวจ และขึ้นบญัชเีป็นพื้นทีชุ่ม่น�า้ระดบัชาต ิเพือ่อนรุกัษ์

ธรรมชาติ จึงได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี” 

เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจได้เข้ามาศกึษาดงูาน พร้อมกบัการอนรุกัษ์สตัว์ป่า

และพันธุ์พชื ปี พ.ศ. 2541 ส�านักงานที่ดนิอ�าเภอท่าชนะ เข้ามา

ด�าเนินการส�ารวจรังวัดพื้นที่ปักแนวเขตป่าพรุและออกหนังสือ

ส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง (นสล.) และปี พ.ศ. 2550 องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลคนัธลุเีข้ามาส�ารวจรงัวดัและปักเขตแนวป่าพรคุนัธลุี

อีกครั้ง เนื่องจากมีการบุกรุกป่าพรุเพิ่มขึ้น ต่อมาได้พัฒนา

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 500 เมตร ส�าหรับ

นกัท่องเทีย่วทีส่นใจเรยีนรูร้ะบบนเิวศป่าพร ุแนวทางการพฒันา

ในอนาคต คือการเสริมสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตส�านึกของ

ประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึง คุณค่า ความส�าคัญของพื้นที่

ชุ่มน�้า มุ่งเน้นกิจกรรมมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก จึงจัดตั้ง

ศูนย์ธรรมชาติวิทยา สร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ โครงการ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาตสิ�าหรับเด็กและเยาวชน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพภายในป่าพรุ

คนัธลุ ี(ภาพที ่2) พบว่ามคีวามอดุมสมบรูณ์เตม็ไปด้วยพรรณพชื

และสตัว์นานาชนดิ เป็นแหล่งอาหารและพชืสมนุไพร ไม้ยนืต้นที่

โดดเด่น เช่น ขี้หนอนพร ุมะฮงั ส้านน�า้ ฝาดแอ๊ก เสมด็แดงใบยาว

จันทร์ป่า ซอืลแียยากา กะออก หูยาน ส้านใหญ่ ขวาดหรอืขี้ใต้ 

ต้นปาหนนัช้าง ต้นกราตา หรอืต้นหงอกค่าง เป็นต้น พชืวงศ์ปาล์ม 

เช่น หลมุพ ีหมากงาช้าง และไม้ล้มลกุ เช่น กง หญ้าคมบาง ล�าเทง

เป็นต้น ไม้เลื้อย เช่น หวายลิงเตย ย่านน้อย เถาอรคนธ์ และ

ไม้อาศัย เช่น หญ้าเปราะนกข้าหลวง หลังลายไทร ส�าหรับชนดิ

พนัธุป์ลาและสตัว์น�า้ พบปลาอย่างน้อย 29 ชนดิ เป็นปลาทีอ่าศยั

ตามแหล่งน�้าทั่วไป แต่มีชนิดที่พบเฉพาะในป่าพรุคันธุลีเพียง 

2 ชนิด คือ ปลาดุกล�าพัน และปลาซิวแถบเหลือง พบสัตว์ป่า

จ�านวน 98 ชนดิ แบ่งเป็นกลุม่นก จ�านวน 50 ชนดิ ได้แก่ นกกนิปลี

คอสม่ีวง ไก่ฟ้าหน้าเขยีว ไก่ป่า นกกวกั นกอลีุม้ นกเขา อกีา เป็นต้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ�านวน 16 ชนดิ ได้แก่ บ่างแท้หรอืพุงจุง 

ลงิกัง หมหีมาหรอืหมคีน ค่างแว่นถิ่นใต้ พังพอนเล็ก กระจงเล็ก 

เป็นต้น สตัว์สะเทิ้นน�า้สะเทิ้นบก จ�านวน 7 ชนดิ ได้แก่ คางคกบ้าน 

กบบัว กบว้าก กบเขาหลังตอง กบนา ปาดนิ้วแยก อึ่งข้างด�า

และสัตว์เลื้อยคลาน 25 ชนิด ได้แก่ เต่าเหลือง เต่าจักรหรือ

เต่าก�า กิ้งก่าบิน กิ้งก่าหัวแดง จิ้งเหลนต้นไม้ งูก้นขบ เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์โดยชุมชนที่ผ่านมา นอกจากการใช้ประโยชน์

จากน�้าแล้ว ยังมีการใช้ประโยชน์ป่าพรุในเชิงเศรษฐกิจ คือ 

ตผีึ้งขาย การใช้ประโยชน์จากพชื จ�าพวกหลุมพ ีและเห็ดต่างๆ 

จับสัตว์น�า้ คอื ปลา เพื่อบรโิภคและขาย

แหล่งท่องเทีย่วประเภทถ�า้ (ถ�า้รอยพระพทุธบาท ถ�า้ลกึ

ถ�้าค้างคาว ถ�้าตาจิตร และถ�้าไทรทอง ดังแสดงในภาพที่ 2) 

แบ่งออกเป็น 2 โซน คือกลุ ่มถ�้าบริเวณภูเขาคันธุลี และ

บริเวณภูเขาขา ที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดถ�้าเพื่อการท่องเที่ยว

แต ่มีแนวคิดร ่วมกันระหว ่างกลุ ่มอนุรักษ ์ป ่าพรุคันธุล ี

และองค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุลีในการพัฒนาเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกลุ่มถ�้าที่ตั้งอยู่บนภูเขาคันธุลี ได้แก่ 
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ภาพที่ 2  ป่าพรุคันธุล ีและแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�า้

ป่าพรุคันธุลี ถ�า้ค้างคาว ถ�า้ตาจติร

ถ�า้ไทรทอง ถ�า้ลกึถ�า้รอยพระพุทธบาท

ถ�้าตาจิตร และถ�้าไทรทอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

ต�าบลคันธุล ีห่างจากถนนสายหลักประมาณ 20 เมตร เข้าถนน

สายรองประมาณ 5 กิโลเมตร และกลุ่มถ�้าที่ตั้งอยู่บนภูเขาขา

ได้แก่ ถ�้ารอยพระพุทธบาท ถ�้าลึก ถ�้าค้างคาว ตั้งอยู่หมู่บ้าน

ช่องยงูทอง หมูท่ี ่13 ต�าบลคนัธลุ ีการเข้าถงึเชือ่มต่อกบัทางหลวง

แผ่นดนิ ห่างจากถนนสายหลักประมาณ 18 กโิลเมตร เข้าถนน

สายรองประมาณ 8 กโิลเมตร ห่างจากส�านกัสงฆ์เขาขาประมาณ 

150 เมตร มสีิง่อ�านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานบรเิวณส�านกัสงฆ์

ก่อนเดนิทางเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ลานจอดรถ ห้องสุขา 

ถังขยะ ศาลานั่งพักผ่อน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยอืนได้

ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้าทั้งหมด ถือเป็นถ�้าขนาด

กลางที่มคีวามสวยงามและมหี้องโถงมากกว่า 1 ห้อง ลักษณะ

ภายในถ�้ามีแสงสว่างส่องถึงบ้างเล็กน้อย แต่ภายในที่ลึกเข้าไป

ค่อนข้างมดืจ�าเป็นต้องใช้ไฟฉายหรอืตะเกยีงส่องน�าทาง ส�าหรบั

ลักษณะหนิงอก หนิย้อยที่โดดเด่น ได้แก่ เสาหนิ ป๊อบคอร์นถ�้า

ฟองหิน หินปูนฉาบ หลอดหินย้อย ม่านถ�้าหรือม่านหินย้อย 

และดอกไม้หิน กิจกรรมเดินศึกษาลักษณะธรณีวิทยาภายใน

ถ�้า ที่มีปรากฏการณ์ที่เกิดจากน�้าที่มีสารละลายแคลเซียม

ไบคาร์บอเนตซึมตามรอยแตกของเพดานหรือผนังถ�้า เกิดเป็น

หินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน

ออกไป นอกจากนี้ยังมเีรื่องราวความผูกพันระหว่างทหารญี่ปุ่น

และคนท้องถิ่นที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ผ่าน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และเกี่ยวพันกับ

ภายในพื้นทีแ่หล่งท่องเทีย่วประเภทถ�า้ เช่น การทิ้งอาวธุสงคราม 

หรือทองค�า หลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม การหลบภัย และประกอบ

พิธีกรรมที่แสดงให้เห็นร่องรอยอารยธรรม โดยมีหลักฐาน

เช่นการพบเครื่องประดับ เช่น ก�าไลทอง (ภาพที่ 3) และเศษ

ถ้วยชามภายในถ�้าที่ตั้งอยู่บนภูเขาขา ขณะเดียวกันยังสามารถ

พบเห็นฝูงค่างแว่นถิ่นใต้ และฝูงลงิเสนบรเิวณส�านักสงฆ์เขาขา
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ภาพที่ 3  เครื่องประดับ พบภายในถ�า้ที่ตัง้อยู่บนภูเขาขา

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว สรุปได้

ว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เอื้อต่อการจัดท�าศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้าน

ธรณวีทิยาและระบบนเิวศป่าพรุ กล่าวคอื ภายในถ�้ามเีรื่องเล่า

ในลักษณะนิยายท้องถิ่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ใช้เส้นทาง

เดยีวกนัในการเข้าถงึ และระยะทางระหว่างถ�้าไม่เกนิ 150 เมตร 

ขณะที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี พบว่ามีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกขั้นพื้นฐานรองรับกิจกรรมนันทนาการที่เอื้อต่อ

การเรยีนรู้ ได้แก่ หอดูนกหรอืหอส่องสัตว์ ศาลาอเนกประสงค์ 

และห้องน�้า/ห้องสุขา อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดยัง

ขาดมาตรการเฝ้าระวงัการใช้ประโยชน์พื้นที ่ป้ายสือ่ความหมาย

และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ นอกจากนี้ทรัพยากรภายใน

ถ�้ามีความอ่อนไหว และง่ายต่อการถูกท�าลายโดยฝีมือมนุษย์ 

และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส�าหรับโอกาส

ในการพัฒนา พบว่ามีหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนให้การ

สนับสนุน และเห็นความส�าคัญในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทั้งประเภทถ�้าและป่าพรุคันธุลี โดยมีการรวมตัวของ

แกนน�าชาวบ้าน จัดตัง้เป็นกลุ่มอนุรักษ์คันธุล ียนิดทีี่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทีย่ว รวมทัง้องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลคันธุลี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในการปกครอง เพื่อรองรับ

การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง แต่พบข้อจ�ากัดเรื่องแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่มีชื่อเสียงและดึงดูด

ความสนใจของนักท่องเที่ยวมากกว่า รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ

ของภาคใต้มีความแปรปรวน ยากต่อการคาดคะเนฤดูกาล

ท่องเที่ยวที่ชัดเจนได้

ด้านความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายและ

เพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 51.2 และ 48.8) 

ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 36.5) ประกอบ

อาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 55.8) และต้องการเข้ามา

มีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 85.5) โดย

บริหารจัดการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุล ี

(ร้อยละ 57) ชมุชน (ร้อยละ 27) และกลุม่อนรุกัษ์คนัธลุ ี(ร้อยละ 16)

และกลุม่นกัท่องเทีย่วเป้าหมายเป็นนกัท่องเทีย่วประเภทใดกไ็ด้ที่

ไม่ท�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิ(ร้อยละ 34.1) ด้านข้อมลูในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ต้องการคือ ข้อมูลทรัพยากรหินงอกและหินย้อย 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบรเิวณใกล้เคยีง และประวัตคิวามเป็นมา

ในอดตีของถ�า้ เป็นต้น รายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 1

2) ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (Recreation 

opportunity spectrum, ROS)

ผลการศกึษาพบว่า ถ�า้รอยพระพทุธบาท ถ�า้ลกึ ถ�า้ตาจติร

และถ�้าไทรทอง เป็นแหล่งนันทนาการประเภทธรรมชาติกึ่ง

สันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive non-motorized, SPNM) 

(ค่าเฉลีย่ = 3.89, 3.64, 3.90 และ 3.95 ตามล�าดบั) กล่าวได้ว่า

ลักษณะทั่วไปของถ�้ายังมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง 

พื้นที่ส ่วนใหญ่มีการพัฒนาหรือดัดแปลงประมาณร้อยละ

11-20 ของพื้นที่ทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ป่าตามธรรมชาติเล็กน้อย และสามารถพบเห็นร่องรอย

ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ ขณะ

ที่ถ�้าค้างคาวเป็นแหล่งนันทนาการประเภทธรรมชาติสันโดษ 

(Primitive-P) (ค่าเฉลี่ย = 4.47) มีความเป็นธรรมชาติสูง

ยังไม่มีการพัฒนาหรือดัดแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่มีการพัฒนา

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพป่าตามธรรมชาติเล็กน้อย และสามารถพบเห็นร่องรอย

ผลกระทบที่ เกิดจากการเข ้าไปเก็บมูลค ้างคาวภายใน

พื้นที่  ส�าหรับเส ้นทางศึกษาธรรมชาติป ่าพรุคันธุลี เป ็น

แหล่งนันทนาการประเภทธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ 

(SPM) (ค่าเฉลี่ย = 3.37) ลักษณะทั่วไปของป่าพรุคันธุลี

ยังมีความเป็นธรรมชาติของระบบนิเวศป่าพรุค่อนข้างสูง 

พื้นที่ส ่วนใหญ่มีการพัฒนาประมาณร้อยละ 11-20 ของ

ทั้งหมด  บริเวณศูนย์บริการมีการดัดแปลงจากสภาพเดิมเพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ส�าหรับระยะทางของ

เส้นทางเดินเท้าภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุมีระยะ

ทางประมาณ 500 เมตร และมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ขัน้พื้นฐานรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์ และ

หอส่องสตัว์ เขตท่องเทีย่วตามหลกัช่วงชัน้โอกาสนนัทนาการของ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�า้และป่าพรุคันธุล ีแสดงดังตารางที่ 2
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3) ศักยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภท

ถำ้า และป่าพรุ

3.1) ผลการประเมนิศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วประเภทถ�า้

ผลการศกึษา พบว่า ถ�า้ตาจติร ถ�า้ไทรทอง ถ�า้รอยพระพทุธบาท 

และถ�้าลึก มีมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อยูใ่นระดบัด ี (ค่าคะแนน 81, 78, 77 และ 77 ตามล�าดบั) ขณะ

ทีถ่�า้ค้างคาว มมีาตรฐานคณุภาพแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนน 74) ดังแสดงในตารางที่ 3

สรุปได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้า มีศักยภาพในการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากยังมีสภาพธรรมชาติดั้งเดิม 

ประกอบกบัมลีกัษณะพเิศษของหนิงอก หนิย้อย แต่มขี้อจ�ากดั

ของทรัพยากรที่เปราะบาง และยังไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง

ผลกระทบ ส�าหรบัคณุค่าทางศลิปวฒันธรรม พบว่ายงัไม่มกีาร

ส�ารวจโบราณคดหีรอืซากดกึด�าบรรพ์ภายในถ�า้ แต่มคีวามเชือ่

หรือเรื่องเล ่าของชุมชนท ้องถิ่นในถ�้ารอยพระพุทธบาท

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   =====  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560 115
A

B
C

 J
O

U
R

N
A

L

ตารางที่ 1  ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล และความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น

รายการ ร้อยละ

เพศ

ชาย 

หญงิ 

51.2

48.8

อาย ุ

ต�่ากว่า 25 

25-35 ปี 

36-45 ปี  

46-55 ปี

มากกว่า 55 ปีขึ้นไป

5.9

17.6

24.7

15.3

36.5

อาชพี 

เกษตรกร 

รับจ้าง

ค้าขาย 

รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ 

เจ้าของกจิการ 

55.8

15.1

7.0

13.5

8.6

ความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการ

85.5

ภาคส่วนที่ควรเข้ามามสี่วนร่วม*

อบต.คันธุลี

ชมุชน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าพรุคันธุลี

57.0

27.0

16.0

รายการ ร้อยละ

นักท ่องเที่ยวกลุ ่มเป ้าหมายที่ชุมชน

ต้องการ

กลุ่มครอบครัว 

เดนิทางมากับบรษิัททัวร์ 

คณะศกึษาดูงาน 

กลุ่ม อบต./ข้าราชการ

กลุ่มเพื่อน

กลุ่มใดก็ได้ที่ไม่ท�าลายธรรมชาติ

14.1

15.3

28.3

3.5

4.7

34.1

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ*

ทรัพยากรหนิงอกและหนิย้อย 

ข้อมูลสัตว์ภายในถ�า้   

ประวัตคิวามเป็นมาในอดตีของถ�า้

ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยวในบรเิวณใกล้เคยีง

เรื่องราวโบราณคดภีายในถ�้า 

พรรณพชื สตัว์ป่าในเส้นทางเดนิเทีย่วถ�้า

59.8

25.6

40.5

31.8

58.1

23.2

27.9

หมายเหต ุ  n = 86

  *ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

เกีย่วกบัประตมิากรรมหนิทีม่รีปูร่างคล้ายรอยพระพทุธบาทขนาด

2 ตารางเมตร และพบหลกัฐานการน�าเงนิเหรยีญจ�านวนมากมา

วางไว้ภายในถ�า้ สือ่ถงึความเชือ่ความศรทัธาในรปูแบบพธิกีรรม

หรอืการปฏบิตัสิบืต่อกนัมา ประกอบกบัมกีารค้นพบเครือ่งใช้และ

เครือ่งประดบัในบรเิวณดงักล่าวด้วย

3.2) ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท ่องเที่ยว

เชงิอนรุกัษ์เส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาตป่ิาพรคุนัธลุ ีผลการศกึษา 

(ตารางที่ 4) พบว่า เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี

มีศักยภาพระดับปานกลางต่อการรองรับกิจกรรมท่องเที่ยว

(ค่าเฉลีย่ = 1.93) พจิารณาจากปัจจยับ่งชี้ศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่ว

เชงินเิวศ 4 ด้าน คอื ด้านทรพัยากร (ค่าเฉลีย่ = 2.35) มคีวามเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นน ่าสนใจ โดยเฉพาะชนิดพันธุ ์ปลา

ที่พบเห็นได้ยาก (ปลาดุกล�าพัน และปลาซิวแถบเหลือง) 

ด้านการจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก บริการและการสื่อ

ความหมาย (ค่าเฉลี่ย = 1.33) พบว่ามีการจัดสิ่งอ�านวย
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ตารางที่ 2  เขตท่องเที่ยวตามหลักช่วงชัน้โอกาสนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�า้และป่าพรุคันธุลี

แหล่งท่องเที่ยว
ถ้�ารอย

พระพุทธบาท
ถ้�าลึก

ถ้�า

ไทรทอง

ถ้�าตา

จิตร

ถ้�า

ค้างคาว

ป่าพรุ

คันธุลี

ปัจจัยชี้วัด คะแนนเฉลี่ย

1. ปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทางและการเข้าถึง  3.25 3.25 3.56 3.13 3.25 2.50

   1.1 ความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3 3 3.75 3.5 3 2

   1.2 ประเภทของเส้นทางและพาหนะเข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยว (วิเคราะห์จากจุดเริ่มต้นเข้าถึงพื้นที่)

2 2 3.5 3.5 2 3

   1.3 ระดับการพัฒนาของเส้นทางที่ไม่ใช้ยานยนต์ 5 5 4 3 5 4

   1.4 ระยะทางของเส้นทางเดินเท้า วิเคราะห์จาก

จุดสุดท้ายที่รถเข้าถึง

3 3 3 2.5 3 1

2. ความเป็นธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่ 4.33 4.33 4.50 4.50 4.66 3.00

   2.1 ระดับความเป็นธรรมชาติและรูปลักษณ์การ

พัฒนา

5 5 4.25 4.5 5 3

   2.2 ขนาดเนื้อที่ที่มีการพัฒนา 3 4 4.50 4 5 3

   2.3 วัตถุประสงค์ของสิ่งอ�านวยความสะดวก 5 4 4.75 5 4 3

3. ระดับการพึ่งพาตัวเอง 4 3 4 4 5 4

4. ระดับการควบคุมนักท่องเที่ยว/ควบคุมกิจกรรม

การใช้ประโยชน์

4 4 4 4 5 4

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4 ปัจจัย 3.89 3.64 3.95 3.90 4.47 3.375

แหล่งนันทนาการประเภท SPNM P SPM

ตารางที่ 3  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�า้

องค์ประกอบ
คะแนน

เต็ม

ถ้�ารอย

พระพุทธบาท
ถ้�าลึก ถ้�าไทรทอง ถ้�าตาจิตร ถ้�าค้างคาว ผลการประเมิน

ส่วนท่ี 1 การประเมินศักยภาพใน

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทถ้�า

65 42 42 43 45 44 ไม่ผ่าน (<39 คะแนน)

ผ่าน (≥39 คะแนน)

ส่วนท่ี 2 การประเมินมาตรฐาน

แหล่งท่องเท่ียวประเภทถ้�า

70 35 35 35 36 30 ระดับมาตรฐาน

   1. คุณค่าด้านการท่องเที่ยว 40 18 17 17 20 12 คะแนน 

ดีเยี่ยม (>115)

ดีมาก (>95-115)

ดี (>75-95)

ปานกลาง (>55-75)

ต่�่า (> 35-55)

   2. ศักยภาพในการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว

30 17 18 16 16 18

รวมทั้งสิ้น 135 77 77 78 81 74*

หมายเหต ุ *ผลการประเมนิศักยภาพถ�า้ค้างคาว อยู่ในระดับปานกลาง (>55-75 คะแนน)
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ภาพที่ 4  เส้นทางยกระดับ (Boardwalk)

ความสะดวกขั้นพื้นฐานไว้รองรับตามความจ�าเป็น ภายใน

เส้นทางมทีางเดนิยกระดบัชัว่คราวเอื้อต่อการประกอบกจิกรรม

เดินศึกษาธรรมชาติ ด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(ค่าเฉลี่ย = 1.4) พบว่ามกีารแบ่งเขตพื้นที่การจัดการไม่ชัดเจน 

โดยแบ่งออกเป็นเขตต่างๆ อย่างหยาบๆ ยากต่อการควบคุม

กิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเขตจ�าแนกพื้นที่ และ

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 2) ชุมชนมีโอกาส

ร่วมด�าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บางส่วน

มีการยอมรับการท่องเที่ยวหรือให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้ามา

ท ่องเที่ยว และอยากมีส ่วนร ่วมในการวางแผนพัฒนา

สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ความ

ต้องการจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น

จากผลการจ�าแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการและ

ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยว

ประเภทถ�้ามีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว โดย

เฉพาะมีสภาพธรรมชาติดั้งเดิมที่ประกอบด้วยทรัพยากร

หินงอกหินย้อยที่มีลักษณะพิเศษ แต่มีข้อจ�ากัดของทรัพยากร

ที่เปราะบาง เสี่ยงต่อการท�าลายหินงอกหินย้อยหรือท�าให้

มีการแปรสภาพเป็นสีด�าคล�้าและหยุดการเจริญเติบโต จึง

ควรก�าหนดมาตรการเฝ ้าระวังผลกระทบที่ เสี่ยงต ่อการ

ท�าลาย โดยก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

ได้แก่ ช่วงเวลาเข้าพื้นที่ และจ�านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสม

กบัศกัยภาพของพื้นทีแ่ละการบรกิาร ส�าหรบัป่าพรคุนัธลุคีวรมี

การพฒันาเส้นทางยกระดบั (Boardwalk) (ภาพที ่4) ทีเ่อื้อต่อการ

ประกอบกจิกรรมเดนิศกึษาธรรมชาต ิและบ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวย

ความสะดวกที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยได้สร้างการรับรู้และกระตุ้น

จิตส�านึกให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 

กลุ่มอนุรักษ์คันธุลีและองค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุลี ตาม

หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ดังนี้

(1) มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยผี่านการจัดเวทคีนืข้อมูล

สู่ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(2) จดัท�าสือ่ความหมายส�าหรบัการท่องเทีย่ว (ภาพที ่5) 

ในรปูแบบแผ่นพบัการท่องเทีย่วภายในป่าพรคุนัธลุ ีและจดัพมิพ์ 

จ�านวน 3,000 แผ่น เพือ่ให้ความรู ้ความเพลดิเพลนิ แก่ผูม้าเยอืน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี สนับสนุนโดยโครงการ

ส่งเสรมิสทิธชิมุชนเพือ่ต�าบลน่าอยูภ่าคใต้ ภายใต้ส�านกัสนบัสนนุ

สุขภาวะชุมชน (สน.3) 

(3) จดัท�าสือ่ความหมายส�าหรบัการท่องเทีย่ว ในรปูแบบ

คู่มือการท่องเที่ยวคันธุลี “เรื่องเล่า...คันธุลี” (ภาพที่ 5) ที่มี

เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ�้าและป่าพรุ เผยแพร่ผ่าน

สื่ออนิเทอร์เน็ตในรูปแบบหนังสอือเิล็กทรอนกิส์ (E-book)

(4) ป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานโดยสร้างเส้นทาง

ยกระดับ ภายในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุล ี

แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางยกระดับเดินศึกษา

ธรรมชาติแบบวงรอบเล็ก ระยะทาง 600 เมตร และเส้นทาง

ยกระดับเดินศึกษาธรรมชาติแบบวงรอบใหญ่ ระยะทาง 1 

กิโลเมตร ด�าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุลี

(5) มีการพัฒนาเส้นทางไปยังถ�้าบางจุด เพื่อความ

สะดวกในการเดนิทางเข้าชมและศกึษาเรยีนรู้

4) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำาบลคันธุล ี

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์การ

ท่องเที่ยว และการส�ารวจภาคสนามด้านประเด็นและเป้าหมาย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกดิจากการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาคนที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา

โครงข่ายการท่องเที่ยวต�าบลคันธุลแีละพื้นที่เชื่อมโยง ประกอบ

ด้วย 5 แผนงาน (18 โครงการ) ดังนี้ 
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ตารางที่ 4  ผลการประเมนิศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ( ENTSP) เส้นทางเดนิธรรมชาตปิ่าพรุคันธุลี
ด้านทรัพยากร W R ∑(W×R)

1. ความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและดึงดูดใจ 3 2.75 8.25

2. ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ 1 2.75 2.75

3. โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า 1 2.5 2.5

4.  ทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศน์ของทรัพยากรท่องเที่ยว 3 2.75 8.25

5.  รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ 3 2 6

6. ความหลากหลายของกิจกรรม 1 2 2

7. สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพื้นที่ 2 2 4

8. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2 1 2

9. การได้พึ่งพาตนเอง 3 2.75 8.25

10.โอกาสในการได้รับประสบการณ์ท้าทายและตื่นเต้น 1 3 3

คะแนนรวม 20 47

ระดับคะแนนเฉลี่ย ด้านทรัพยากร 2.35

ด้านการจัดการสิ่งอำานวยความสะดวก บริการ และการสื่อความหมาย W R ∑(W×R)

11. ความเพียงพอและความเหมาะสมของสิ่งอ�านวยความสะดวก 1 2 2

12. ความเพียงพอและความเหมาะสมของสิ่งอ�านวยความสะดวก พิจารณาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การประกอบกิจกรรม

1 1 1

13. การจัดการด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 1 1 1

14. คุณภาพในการให้บริการ 1 2 2

15. รูปแบบ เนื้อหา ความรู้และวิธีการสื่อความหมาย (Ecotourism) 1 2 2

คะแนนรวม 5 8

ระดับคะแนนเฉลี่ย ด้านการจัดการสิ่งอำานวยความสะดวก บริการ และการสื่อความหมาย 1.33

ด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม W R ∑(W×R)

16. การจัดแบ่งเขตพื้นที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว (Zoning) 3 2 6

17. การก�าหนดจ�านวนนักท่องเที่ยวในการประกอบกิจกรรม (CC) 3 1 3

18. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 1 3

19. การจัดการขยะและของเสีย 1 2 2

คะแนนรวม 10 14

ระดับคะแนนเฉลี่ย ด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.4

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน W R ∑(W×R)

20. โอกาสในการเข้าร่วมด�าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชน 1 2 2

21. การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Ecotourism) 1 2 2

คะแนนรวม 2 4

ระดับคะแนนเฉลี่ย ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2

ระดับศักยภาพโดยรวม 37 71.75

1.67-2.33 = Moderate potential หรือ ศักยภาพปานกลางในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 1.93

หมายเหตุ  1.00 – 1.66   = ศักยภาพต�่าในการรองรับกจิกรรมการท่องเที่ยว (L)

            1.67 – 2.33   = ศักยภาพปานกลางในการรองรับกจิกรรมการท่องเที่ยว (M)

  2.34 – 3.00  = ศักยภาพสูงในการรองรับกจิกรรมการท่องเที่ยว (H)
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แผนงานที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน 

ประกอบด้วย 5 โครงการ

(1) โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ส�าหรับองค์การบรหิารส่วนต�าบลคันธุลี

(2) โครงการปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

บรเิวณป่าพรุคันธุลี

(3) โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทถ�า้

(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ศึกษา

ธรรมชาตปิ่าพรุคันธุลี

(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว

ถ�า้และทะเล

แผนงานที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน

ในระบบการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 โครงการ

(1) โครงการสนับสนุนการจัดตัง้กลุ่มผู้น�าอาสาพทิักษ์

สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น

(2) โครงการฝึกอบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ

(3) โครงการจัดท�าคู่มือท่องเที่ยวในท้องถิ่นส�าหรับ

นักเรยีน/เยาวชนภาคสนาม : “เรื่องเล่า...คันธุล”ี

(4) โครงการจัดการเรยีนการสอนนอกสถานที่ ใช้ฐาน

ทรัพยากรป่าพรุและถ�้าเป็นสื่อการเรยีนรู้

แผนงานที่ 3 การเฝ้าระวังและรักษาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 โครงการ

(1) โครงการความร่วมมือรักษาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุลีและชุมชน

ท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว

(2) โครงการศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเนื่อง
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ภาพที่ 5  สื่อความหมายส�าหรับการท่องเที่ยวต�าบลคันธุล ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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แผนงานที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อ

ความหมายส�าหรับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 โครงการ

(1) โครงการท�าแผนทีแ่หล่งท่องเทีย่ว และป้ายบอกทาง

(2) โครงการผลตินทิรรศการ คูม่อืแผ่นพบั และวดิทีศัน์

เพือ่แนะน�าแหล่งท่องเทีย่ว และการปฏบิตัติวัของนกัท่องเทีย่วใน

การเข้าเยี่ยมชมป่าพรุและถ�า้

(3) โครงการจัดท�าเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวของชุมชน

(4) โครงการจดัสร้างศนูย์ข้อมลูและบรกิารนกัท่องเทีย่ว

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การท่องเทีย่วแบบโครงข่าย ประกอบด้วย 3 โครงการ

(1) โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(2) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง อบต. 

ใกล้เคยีงภายในพื้นทีแ่ละจงัหวดัใกล้เคยีงเพือ่ส่งเสรมิระบบการ

ท่องเที่ยว

(3) โครงการบริหารจัดการขีดความสามารถในการ

รองรับด้านการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว

การจ�าแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการและวิเคราะห์

ศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วประเภทถ�้า พบว่า ถ�า้ตาจติร ถ�า้ไทรทอง 

ถ�้ารอยพระพุทธบาท และถ�้าลึก เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท

ธรรมชาติกึ่งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ และมีศักยภาพอยู่ในระดับ

ดี ดังนั้น เป้าหมายการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวในลักษณะที่ตอบ

สนองต่อประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการ ควรมุ่งเน้นให้

ได้รับประสบการณ์สงบ สันโดษ และอสิระ มกีารใช้ชวีติอยู่กับ

ธรรมชาต ิกจิกรรมท่องเทีย่วยงัต้องพึง่พาอาศยัตนเองเป็นหลกั 

และเกดิความรูส้กึภมูใิจเมือ่สามารถเอาชนะความยากล�าบากได้

ด้วยตนเอง ผลทีไ่ด้รบั คอื การพฒันาความแขง็แรงของร่างกาย

และความเข้มแข็งของจิตใจ มีการพัฒนาเฉพาะสิ่งอ�านวย

ความสะดวก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรภายในถ�้า

ที่เปราะบางและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขณะที่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลีเป็นแหล่งนันทนาการ

ประเภทธรรมชาติกึ่งสันโดษใช้ยานยนต์ และมีศักยภาพระดับ

ปานกลาง ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวควรได้รับคือ ความ

สงบใกล้ชิดกับธรรมชาติ แต่มีความสะดวกสบายพอควรใน

การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว ผลที่ได้รับคือ การได้พักผ่อน

กับธรรมชาต ิ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนเิวศพื้นที่

ป่าพรุ เกดิความผ่อนคลายทัง้ร่างกายและจติใจ 

ด้านปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ต�าบลคันธุล ีจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีประกอบด้วย การพัฒนาสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

การมีกลุ่มคนที่มีศักยภาพร่วมบริหารจัดการ การมีองค์กรที่

ให้การสนบัสนนุอย่างจรงิจงั การสนบัสนนุของฝ่ายวชิาการ และ

การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยว 

ผลการศกึษาพบว่า แหล่งท่องเทีย่วประเภทถ�้ามศีกัยภาพ

อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์รายตัวชี้วัด พบว่า

สามารถยกระดับศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประเภทถ�้าให้อยู่ในระดับดีมากหรือดีเยี่ยมได้ โดยการส�ารวจ

เชิงลึกด้านคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โบราณวัตถุหรือ

ซากดกึด�าบรรพ์ทีม่อียูใ่นถ�า้ ความเชือ่พื้นบ้านหรอืหลกัฐานทาง

ประวัติศาสตร์ และผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการ

ด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจนมากขึ้นตาม

หลกัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื กล่าวคอืมกีารบรหิารจดัการ

การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง

ภายใต้กระบวนการมส่ีวนร่วม จดัการและวางแผนการท่องเทีย่ว 

โดยเน้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่ให้สามารถรกัษาความ

มัน่คงของระบบนเิวศ ตลอดจนวฒันธรรมและวถิชีวีติของชมุชน 

ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต (อ�านาจ รกัษาพล, 2549) ส�าหรบัเส้นทาง

ศึกษาป่าพรุคันธุลี มีการยกระดับศักยภาพอยู่ในระดับดี โดย

การพฒันาเส้นทางยกระดบัเพือ่เดนิศกึษาธรรมชาต ิ และพฒันา

สิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ศาลาอเนกประสงค์ 

ห้องน�้า แผ่นพับและคู่มือสื่อความหมายส�าหรับการท่องเที่ยว 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาการ

ท่องเทีย่วของต�าบลคนัธลุ ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีมดีงันี้

(1) การมีกลุ่มคนที่มีศักยภาพ หมายถึง กลุ่มชาวบ้าน 

และกลุ่มอนุรักษ์คันธุลี ซึ่งมีความสามารถ ทักษะ ความรู ้

และความคิดหรือขีดความสามารถในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว เพื่อที่จะหาหนทางในการสื่อสารกับระดับนโยบาย

ถึงรูปแบบและวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางในการสนับสนุนแหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่กีารบรหิารจดัการโดยชมุชน

(2) การมอีงค์กรทีใ่ห้การสนบัสนนุอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะ

องค์การบริหารส่วนต�าบลคันธุลี ซึ่งองค์กรภาครัฐควรสร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วมทีช่มุชนมอี�านาจในการตดัสนิใจด�าเนนิการ

เกีย่วกบัการจดัการการท่องเทีย่วร่วมกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่

ประโยชน์ของชมุชนและสงัคมโดยรวม
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(3) การสนับสนุนของฝ่ายวิชาการในพื้นที่  ได ้แก ่ 

มหาวทิยาลยัแม่โจ้-ชมุพร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เป็นต้น 

ทีเ่ข้ามาให้บรกิารทางวชิาการเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม เช่น 

มีการส�ารวจความต้องการของชุมชนและภาครัฐ เพื่อประกอบ

การก�าหนดทศิทางและจดัท�าแนวทางพฒันาการท่องเทีย่ว  ถอืเป็น

ฝ่ายหนนุเสรมิด้านวชิาการ ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างความ

เข้มแขง็ของชมุชนและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง การสร้างความร่วมมอื

พฒันาระบบและกลไก หรอืกจิกรรมกบัหน่วยงานภายนอกทีจ่�าเป็น

(4) ความพร้อมด้านกายภาพ ได้แก่ สิง่อ�านวยความสะดวก

ที่เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ การก�าหนดเขตการใช้

ประโยชน์พื้นทีช่ดัเจน (Zoning area) และมกีารปรบัปรงุภมูทิศัน์

สร้างความกลมกลืนกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ 

โดยเฉพาะการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อ

ทรพัยากรทีเ่ปราะบางและเพือ่ความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว

(5) การมรีะบบโครงข่ายการท่องเทีย่ว เป็นการสร้างแรง

จูงใจหรือจุดขายทางการท่องเที่ยว ที่สนองความต้องการของ

นกัท่องเทีย่ว ตามกจิกรรมหรอืความชอบทีน่กัท่องเทีย่วสนใจ ตาม

ระยะเวลาของนกัท่องเทีย่ว ดงันัน้ การพฒันารปูแบบโครงข่ายการ

ท่องเทีย่วจงัหวดัสรุาษฎรธาน ี และโครงข่ายการท่องเทีย่วจงัหวดั

ชมุพร จงึเป็นกลยทุธ์หนึง่ทีม่คีวามจ�าเป็นส�าหรบัแหล่งท่องเทีย่วของ

ต�าบลคนัธลุ ี เพือ่รกัษาทรพัยากรทีม่คีณุค่าด้านการท่องเทีย่ว และ

สร้างการเป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง 

(1) แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวต�าบลคันธุลี ควรอยู่

ภายใต้กรอบแนวคดิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื และควรมกีารพฒันารปู

แบบโครงข่ายการท่องเทีย่ว เนือ่งจากยงัไม่เกดิการท่องเทีย่วในพื้นที่

อย่างชดัเจน ควรเน้นพฒันาคนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง กบัการดแูลรกัษา

สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะปลกูฝังเยาวชน/นกัเรยีน/นกัศกึษาในพื้นทีใ่ห้มี

จติส�านกึ ความรูส้กึหวงแหน และมพีฤตกิรรมไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม 

(2) พัฒนาพื้นที่ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เน้น

กจิกรรมนนัทนาการ ศกึษาเรยีนรูธ้รณวีทิยาและพรรณพชื หรอื

กจิกรรมการเรยีนรูข้องเยาวชน/นกัเรยีน/นกัศกึษาในพื้นที ่และกลุม่

นกัท่องเทีย่วเฉพาะทาง

(3) แปลงแผนการท่องเทีย่วระดบัต�าบลคนัธลุภีายใต้กรอบ

แนวคดิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืสูก่ารปฏบิตัจิรงิ และรบัผดิชอบ

โดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลคนัธลุแีละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับทุนสนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริม

นโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
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