
203 
 

นิเวศวิทยาภูมทิัศน์ : การเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

ในเกาะเสม็ด จังหวดัระยอง 

Landscape Ecology : Changes that affect ecotourism 

In Samet Island, Rayong Province 

ธนกฤต ลาภธนโรจน์ 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม) 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ของเกาะเสม็ดในปัจจุบัน การใช้
ประโยชน์ของประชาชนจากความสัมพนัธ์กับนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ในเกาะเสม็ด ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์กบัการใช้ประโยชน์ในเกาะเสม็ดและเสนอแนะแนวทางด้านการท่องเท่ียวท่ี
ก่อใหเ้กิดความยัง่ยืนของนิเวศวิทยาภูมิทศันใ์นเกาะเสมด็ โดยไดท้ าการวิจยัศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ด่านหรือท่าเทียบเรือ
ไล่ลงมาตลอดเส้นทางสัญจรหลกั บริเวณหาดทรายแกว้และบริเวณอ่าวพร้าวของเกาะเสมด็ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2560 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีและช่วงเวลาดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีก่อใหผ้ลกระทบต่อนิเวศวิทยาภูมิทศัน์
อย่างชดัเจน การวิจยัน้ีอาศยัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสังเกตการณ์ การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลการวิจยัพบวา่ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินของเกาะเสมด็มากท่ีสุดเกิดข้ึนบริเวณหนา้ด่านหรือท่าเทียบเรือไล่ลงมาตลอดเส้นทางสัญจร เน่ืองจากมีสภาพทาง
นิเวศวิทยาภูมิทศันท่ี์เป็นท่ีราบและเอ้ือต่อคุณค่าการใชป้ระโยชนใ์นเชิงพ้ืนท่ี ส่วนบริเวณหาดทรายแกว้และบริเวณอ่าว
พร้าวจะเกิดผลกระทบต่อคุณค่าทางธรรมชาติมากท่ีสุดจากการปล่อยน ้ าเสียลงสู่ทะเลและการร่ัวของน ้ามนัคร้ังส าคญั
ในปี พ.ศ. 2556 แม้บางเหตุการณ์จะเกิดข้ึนมานานแล้วก็ตาม แต่ส่งผลกระทบมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน ส่วน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชป้ระโยชนข์องประชาชนเกาะเสมด็กบันิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีเปล่ียนแปลงชดัเจนในเชิงเวลา 
คือ การประกอบอาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ชาวประมงจบัปลาไดป้ริมาณนอ้ยลงมาก
จากในอดีต เป็นตน้ นอกจากน้ียงัขาดความเช่ือมโยงสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันิเวศวิทยาภูมิ
ทศัน์ เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ การขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนและการขาดความพร้อมในการตอบสนองการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าใหก้ารบริหารจดัการไม่ก่อใหเ้กิดการบูรณาการและลดทอนความยัง่ยืนไดใ้นเชิงประจกัษ ์
ค าส าคัญ : นิเวศวิทยาภูมิทศัน,์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, ความยัง่ยืน 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the ecological condition of the landscape in the current Melton South. To take 
advantage of the public from the relationship with landscape ecology in Koh Samet. Study on the relationship 
between the change of ecological landscape exploitation in Koh Samet and the travel guidelines, causing the 
ecological sustainability of the landscape in Koh Samet. By studying research area in front of the stage or the Jetty 
chased down a main thoroughfare route. Glass sand beach, and ao prao Samed Island capital area in 2546-2560 
because space and time for such changes in the utilization of land, causing impacts on landscape ecology explicitly. 
This research relies on qualitative research methods, with no way to observe them. Education documents and in-depth 
interviews, critical data is personnel, private sector and public sector. Research has found that changes in the 
utilization of land of Koh Samet most occurred in front of the stage, or chasing down a pier along the roads because 
of the ecological condition. plain landscape and contributing to the positive utilization value total.  
KEYWORDS : Landscape Ecology, Ecotourism, Sustainability 
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บทน า 
                   การเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ทุกชัว่ขณะจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนทนัที
หรือใช้เวลาในการเกิดผลกระทบนั้น ทั้ งการเปล่ียนแปลงสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์จากพ้ืนท่ีป่าเป็นท่ีราบใน
การเกษตร และพฒันาไปสู่สังคมเมืองท่ีเป็นชุมชน จวบจนกลายเป็นเมืองท่ีสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือถูกแทนดว้ยส่ิงปลูกสร้างหรือวตัถุของมนุษย ์ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของแต่ละพ้ืนท่ีในระดบั
ต่าง ๆมากมาย ส่วนใหญ่ลว้นเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เพ่ือการด ารงชีวิต การพฒันาเทคโนโลยี การแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีส่งผลกระทบดา้นลบมากกว่าดา้นบวก เน่ืองจากเพราะมนุษยพ์ยายามทุกอย่างท่ี
จะฉกฉวยโอกาสท่ีมีหรือโอกาสของผูอ่ื้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเกินจ าเป็น โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในภาวการณ์
ต่าง ๆ  ย่อมส่งผลเท่าเทียมกนัทุกคนไม่ต่างจากทฤษฎีเชิงเปรียบเทียบอย่าง ทฤษฎีโลกแบน ท่ีกล่าวว่า ทุกคนในโลกมี
ความเท่าเทียมกนัในทุก ๆดา้น ท าใหค้รุ่นคิดไดว้า่ หากส่ิงท่ีเท่าเทียมกนันั้นเป็นผลกระทบดา้นลบท่ีส่งผลกระทบกบัพืช 
สัตวแ์ละมนุษยแ์ลว้นั้น จึงควรตอ้งให้ความส าคญัต่อการเกิดผลกระทบดา้นลบจากกิจกรรมของมนุษยม์ากข้ึน โดย
พิจารณาท่ีพ้ืนฐานของส่ิงท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชนเ์พ่ือสนองความตอ้งการของมนุษย ์เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีตอ้ง
มุ่งเนน้และเร่ิมตน้จากการอนุรักษแ์ละการปกป้องเป็นหวัใจส าคญัมากกว่ารอใหเ้กิดผลกระทบจึงจะมาแกไ้ขปรับปรุง
ภายหลงั นัน่กค็งสายเกินเยียวยาหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีท าใหทุ้กอยา่งกลบัมาเช่นเดิมคงตอ้งแลกดว้ยเวลาท่ีเน่ินนาน 
 การเปล่ียนแปลงจากการใชป้ระโยชนท่ี์ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมหรือการถูกท าลายของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีมาจากกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย ์สามารถปรากฎหรือเกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบใน
เชิงปรากฏการณ์ อาทิ การเปล่ียนแปลงสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีท าให้สภาพทางกายภาพไม่คงเดิมหรือมีการ
เปล่ียนแปลงไป ยอ่มส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตต่าง ๆท่ีมีปฏิสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัทั้งทางตรงและทางออ้มในเชิงประจกัษ ์ดงันั้น 
บางพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงของระบบนิเวศท่ีเคยเป็นอยู่และสมบูรณ์นั้น จะถูกแทนท่ีดว้ยส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพหรือโครงสร้าง บทบาทและหนา้ท่ีท่ีมีความเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงไปและหากถูกรุกราน
พ้ืนท่ีธรรมชาติมากข้ึนเร่ือย ๆโดยไม่มีการควบคุมหรือบริหารจดัการอย่างมีระบบอย่างจริงจงัและเหมาะสมกบัสภาพ
ทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน ์กจ็ะเส่ือมโทรมจนถูกท าลายไปอยา่งส้ินเชิง 
 กรณีศึกษาของงานวิจยัพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ยงัช้ีให้เห็นการเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน ์
อาทิ การรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติในการสร้างส่ิงปลูกสร้างเพ่ือขยายหรือเพ่ิมการรองรับนักท่องเท่ียว ท าให้ภาครัฐต้อง
ด าเนินการน าก าลงัเขา้มาควบคุมจดัการและปฏิบติัอยา่งจริงจงัต่อการลงโทษผูป้ระกอบการต่าง ๆ ทั้งยงัก่อใหเ้กิดปัญหา
ความขดัแยง้ทางสังคม ระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชนและภาคประชาชน (ส านกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัระยอง , 
2559) และจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเชิงปรากฏการณ์จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาเหล่าน้ีมากข้ึนและไดน้ าเอาหลกัการ
ต่าง ๆท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูหรือแกไ้ขน ามาปรับประยุกต์ในเชิงปฏิบติัมากข้ึนและควบคู่กบัการมีมาตรการ กฎหมายหรือ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆท่ีจะคอยก ากบัดูแล ในการอนุรักษแ์ละการปกป้องปัญหาในพ้ืนท่ีเกาะเสมด็มากข้ึน โดยหลกัการอย่าง
หน่ึงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มผสมผสานกนัไปพร้อม ๆกนัก็คือ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือกิจกรรมท่ีมีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้
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บรรลุตามเป้าประสงคท่ี์จะใหเ้กิดความยัง่ยืน หากแต่ตอ้งพิจารณา วิเคราะห์หรือท าการศึกษาถึงปัจจยัพ้ืนฐานท่ีปรากฏ
ของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเรียกวา่ นิเวศวิทยาภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ีเกาะเสมด็ ว่าเป็นลกัษณะแบบไหนอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมและสามารถเป็นตวัก าหนดในรูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสร้างสรรคใ์นเชิงปฏิบติั และยงั
ตอ้งค านึงถึงผลท่ีสะทอ้นกลบัไปกลบัมาของปัจจยัดงักล่าวดว้ยว่ามีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ
ประชาชนเกาะเสมด็ในเชิงพ้ืนท่ีและในเชิงเวลาอยา่งไรท่ีสะทอ้นกลบัไปถึงนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์เช่ือมโยง
กนัดัง่ค ากล่าวท่ีวา่ “น ้าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า” นัน่เอง  

 เกาะเสมด็จึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนบนเกาะและประชาชนทัว่ไปในดา้น
คุณค่าการใชป้ระโยชนเ์ช่น การท่องเท่ียวเพียงเท่านั้น แต่ตอ้งมองถึงส่ิงสะทอ้นกลบัมาหาคุณค่าทางธรรมชาติท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลงจากการใชป้ระโยชนท่ี์สมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ โดยการใชก้ารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
เป็นดั่งเคร่ืองมือให้เกิดความยัง่ยืนโดยมีประชาชนเป็นกลไกขับเคล่ือน ผูวิ้จัยจึงได้เลือกท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 
“นิเวศวิทยาภูมิทศัน์ : การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง” เพ่ือตอบ
โจทยเ์ป้าประสงคสู์งสุดของการอนุรักษแ์ละการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเกาะเสมด็ท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ใน
เชิงประจกัษแ์ละเชิงคุณค่าอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 การศึกษาในงานวิจยัน้ีไดค้าดหวงัถึงองคค์วามรู้หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในเชิงคุณค่าในการประยุกต์
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ของเกาะเสม็ดท่ีจะสามารถก าหนดการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีของ
ประชาชนบนเกาะเสมด็ท่ีสมัพนัธ์กบันิเวศวิทยาภูมิทศัน์ รวมถึงท าใหท้ราบถึงผลกระทบท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์กบัการใช้ประโยชน์อนัเกิดจากความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสามารถประยุกตใ์ชผ้ลการวิจยัในการเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถน าไปใชใ้นการ
อนุรักษแ์ละการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยืนของนิเวศวิทยาภูมิทศัน์
ในความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีคงไวซ่ึ้งคุณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใชป้ระโยชนท่ี์ย ัง่ยืนในเชิงประจกัษ ์
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศันข์องเกาะเสมด็ในปัจจุบนั  
 2. เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชนข์องประชาชนจากความสมัพนัธ์กบันิเวศวิทยาภูมิทศันใ์นเกาะเสมด็  
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาภูมิทศันก์บัการใชป้ระโยชนใ์น  
     เกาะเสมด็  
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิดความยัง่ยืนของนิเวศวิทยาภูมิทศันใ์นเกาะเสมด็ 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 นิเวศวทิยาภูมทิัศน์ 
 นิเวศวิทยาภูมิทศัน ์เป็นการวิเคราะห์หรือกระบวนการท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง

เก่ียวขอ้งกนัคือ 1) นิเวศวิทยา หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ทางชีวะกายภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบั

การใชป้ระโยชนส่ิ์งต่าง ๆของธรรมชาติในเชิงพ้ืนท่ีและในเชิงเวลาในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ซ่ึงมีขอบเขต มีความแตกต่าง

ทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในความสัมพนัธ์ (Ernst Haeckel, 1866 อา้งถึงใน สุเมธ เตชะตนัตระกูลและคณะ, 2560) 2)  

ภูมิทศัน์ หมายถึงสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเปิดท่ีปรากฏ โดยมีความแตกต่างของ

ทางกายภาพ ชีวภาพ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยน์ั้น ท าใหภู้มิทศัน์แต่ละพ้ืนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงมี

ทั้งส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยมีแนวคิดเชิงระบบท่ีวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลาของสภาพ

ทางธรรมชาติท่ีปรากฏใน 2 องคป์ระกอบหลกั คือ เชิงโครงสร้าง เป็นลกัษณะทางกายภาพอนัประกอบเป็นระบบนิเวศ

หรือสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ ประกอบดว้ย 1) โครงสร้างในรูปแบบพ้ืนท่ี เช่น ผืนและเส้นหรือแถบ 2) โครงสร้างใน

รูปแบบขนาดพ้ืนท่ี เช่น ระดบัมหาภาค ระดบัอนุภาคและระดบัจุลภาค ส่วนเชิงบทบาท เป็นลกัษณะทางกระบวนการ

ของระบบนิเวศท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั ประกอบดว้ย 1) เป็นตวัน าพา 2) เป็นตวักรอง 3) เป็นตวัขวางกั้น 4) เป็นแหล่ง

ทรัพยากร 5) เป็นตวัรองรับตะกอน 6) เป็นท่ีอยูอ่าศยั (รวี หาญเผชิญ, 2554) 

   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิด

จิตส านึก (สมชยั เบญจชย, 2549) โดยมีองคป์ระกอบส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีประสิทธิภาพและสามารถก่อ

เกิดการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิผลในเชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย 1) องค์ประกอบดา้นพ้ืนท่ี คือ การท่องเท่ียวท่ีมุ่ง

สัมผสักบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเก่ียวเน่ืองมีความเฉพาะในเชิงนิเวศ 2) องคป์ระกอบดา้นการจดัการ คือ การ

บริหารจดัการต่าง ๆท่ีตระหนกัถึงการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 3) 

องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม คือ สร้างการเรียนรู้ ความเขา้ใจและความประทบัใจผ่านกระบวนการศึกษาทางธรรมชาติต่าง ๆ 

4) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม คือ แนวทางในเชิงปฏิบติัท่ีมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการปกป้องและ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (กรมการท่องเท่ียว, 2560) 

 ผลการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในแนวคิดและทฤษฎี โดยการศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูนิเวศภูมิทศัน์ป่าไมใ้น

พ้ืนท่ีแนวกนัชน ดว้ยวิธีศึกษาการส ารวจภาคสนามและการสมัภาษณ์ท าใหท้ราบว่า สภาพป่ามีความสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศนอ้ยลงจากการเปรียบเทียบอา้งอิงในเชิงเวลาจากขอ้มูลเอกสารหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวขอ้ง
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กบัการปกป้องและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและจากแนวทางท่ีเหมาะสม คือ การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีก่อนปลูกป่าและ

ตอ้งค านึงถึงโครงสร้างของภูมิทศันแ์ละความหลากหลายทางระบบนิเวศควบคู่กนัดว้ย รวมถึงตอ้งมีการร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการมีส่วนร่วมท่ีจะสนบัสนุนนโยบายจากโครงการต่าง ๆดว้ยการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างย ัง่ยืน (ชลทิชา ก าลงัทรัพย,์ 2554) ทั้งการประยุกตใ์ชใ้นการวางผงัภูมิทศัน์เพ่ือการอนุรักษแ์ละจดัการ

พ้ืนท่ีธรรมชาติในประเทศไทยหรือในพ้ืนท่ีศึกษาต่าง ๆ โดยวิธีการการศึกษาแนวคิด งานวิจยั บทความท่ีเก่ียวขอ้งและ

กรณีศึกษาท่ีสามารถอา้งอิงตามหลกัการนิเวศวิทยาภูมิทศัน์รวมถึงการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ าการศึกษาท าใหท้ราบถึง 

ผลกระทบท่ีพ้ืนท่ีธรรมชาติไดถู้กแบ่งแยกโดยมีสาเหตุมาจากการกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น การขยายพ้ืนท่ีเมือง 

พ้ืนท่ีการเกษตร เป็นตน้ ท าให้พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีถูกแบ่งแยกมีลกัษณะเป็นหย่อมเล็ก ๆ และกิจกรรมอ่ืน ๆท่ีเกิดข้ึน มี

ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีหย่อมเลก็โดยการถูกท าลายทีละนิด นัน่หมายถึงนอกจากถ่ินท่ีอยู่อาศยัของส่ิงมีชีวิตไดถู้กแบ่งแยก

แลว้ยงัถูกท าลายใหเ้หลือปริมาณนอ้ยลงไปหรือระบบนิเวศบริเวณนั้น ๆอาจเปล่ียนแปลงและถูกท าลายไปดว้ย รวมถึง

การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีอีกดว้ย (อรเอม ตั้งกิจงามวงศ,์ 2555)  

 การศึกษางานวิจยัท่ีมีพ้ืนท่ีในลกัษณะรูปแบบของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีคลา้ยกนั โดยการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน มีการเก็บขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท าใหท้ราบว่า ทรัพยากรของการท่องเท่ียวต่าง ๆทั้งทาง
ธรรมชาติ อาทิ ชายหาด น ้ าตก ป่าไม ้เป็นตน้ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อาทิ วดั อาคารบา้นเรือน เป็นตน้ กิจกรรมหรือ
ศิลปะวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน องคป์ระกอบทุกอย่างลว้นมีส่วนส าคญัต่อการพฒันา การเติบโตและการปรับ
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นต่อภาวะการณ์เปล่ียนแปลงต่าง ๆไดน้ั้น ซ่ึงเนน้ในเร่ืองของการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นส่วนแรก
และส่วนหน่ึงท่ีส าคญั ควบคู่กบัการมีส่วนร่วมของคนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีท าใหเ้กิดความยัง่ยืนของคนทอ้งถ่ินได ้โดยการน าเอาขอ้มูลทั้งหมดมาปรับประยุกตใ์หเ้ป็นการพฒันาใหเ้กิด
ความยัง่ยืนอยา่งท่ีตั้งเป้าประสงคไ์ว ้(ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 2551) ซ่ึงการศึกษาใหเ้กิดการบูรณาการดว้ยวิธีการใชด้ชันี
นิเวศภูมิทศัน์ดว้ยขอ้มูลระยะไกล สามารถท่ีจะประเมินรูปแบบภูมิทศัน์ การส ารวจภาคสนามพ้ืนท่ีภูมิทศัน์และการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินท าให้ทราบว่า รูปแบบของนิเวศภูมิทศัน์ สามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะท่ีปรากฏตามสภาพ
ดั้งเดิมและการเปล่ียนแปลงในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา ท าใหส้ามารถจดัอนัดบัในการจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูและแผนจดัการภูมิ
ทศัน์ป่า แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ของระบบนิเวศกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีสามารถวิเคราะห์และประเมินให้ทราบถึง
ระดบัของปัญหาท่ีปรากฏและจดัอนัดบัความส าคญัในการฟ้ืนฟูใหเ้กิดการทดแทนในธรรมชาติ จึงควรน ามาควบคู่กบั
การจ าแนกลกัษณะท่ีเป็นขอบเขตเฉพาะของระบบนิเวศทางกายภาพกบัหลกัการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการปกป้องและอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อินทรียา สุทธิวานิช, 2555)  
 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินเชิงท่องเท่ียวท าใหท้ราบว่า การเพ่ิมข้ึนของ
สถานประกอบการท่ีพกัตากอากาศในเชิงพ้ืนท่ีต่าง ๆ แมห้ากมีการสนบัสนุนในนโยบายส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวแต่
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ยงัขาดความชดัเจนในรูปแบบการท่องเท่ียวและท่ีส าคญั คือ ขาดนโยบายส่งเสริมดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและขาด
มาตรการในการควบคุมการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้ง
คุณค่าทางธรรมชาติ อาทิ ดา้นทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ส่งผลกระทบต่อจ านวนของความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนบกและดา้นทรัพยากรป่าไมพื้ชพรรณและสตัวป่์า เป็นตน้ รวมถึงคุณค่าการใชป้ระโยชนต่์าง ๆ ท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในลกัษณะของผลกระทบต่างๆ จึงควรอย่างยิ่งท่ีตอ้งกระตุน้และปฏิบติัอย่างจริงจงั โปร่งใสเพ่ือท าให้
เกิดการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการร่วมเป็นภาคีเพ่ือการปกป้องและอนุรักษคุ์ณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใชป้ระโยชน์ใหค้งอยู่ได้
อยา่งย ัง่ยืน (สไบทอง กนันะ, 2556) 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 ผูว้ิจยัวิจยัอาศยัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีเป้าประสงคใ์นการแสวงหาความจริงและ
ความสัมพนัธ์ของปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสภาพแวดลอ้มเป็นอยู่โดยธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเอกสาร งานวิจยั (Documentary Studies) หรือภาพถ่ายดาวเทียม เปรียบเทียบช่วงเวลาอดีตกบัปัจจุบนัท่ี
เก่ียวขอ้ง ร่วมกบัการสงัเกต (Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการมีส่วนร่วมของผูวิ้จยั 
การวิจยัน้ีอาศยัการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ กล่าวคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ท่ีรวบรวมไดจ้ากพ้ืนท่ีศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิที่เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและส าคญัต่าง ๆ เช่น เอกสารงานวิจยั บทความและกรณีศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ กรอบ
การศึกษาแบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1) สภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ของเกาะเสมด็ในปัจจุบนั ตอนท่ี 2) การ
ใชป้ระโยชน์ของประชาชนจากความสัมพนัธ์กบันิเวศวิทยาภูมิทศัน์ในเกาะเสมด็ ตอนท่ี 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์กบัการใชป้ระโยชน์ในเกาะเสมด็ ตอนท่ี 4) แนวทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีก่อใหเ้กิด
ความยัง่ยืนของนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ในเกาะเสมด็ ขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาวิเคราะห์จ าแนกเน้ือหา เขา้รหัสและหมวดหมู่
เพ่ือใหเ้ขา้ใจความเก่ียวขอ้งหรือขอ้เทจ็จริงน่าเช่ือถือในแต่ละบริบทของเน้ือหางานวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. การสังเกตการณ์จากการส ารวจภาคสนามในพื้นที่ 

 การศึกษาสภาพและส ารวจภาคสนาม (Field Studies) และการสังเกต (Observation) ดว้ยการลงพ้ืนท่ีจริงของ

ผูว้ิจยัในพ้ืนท่ีทั้ง 3 บริเวณพ้ืนท่ีท่ีผูวิ้จยัเห็นถึงความเด่นชดัของปัญหาท่ีปรากฏตามลกัษณะทางกายภาพในบริบทท่ีเป็น

เน้ือหาส าคญัของนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์ ดว้ยการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก จ าแนกแยกแยะลกัษณะรูปแบบ การถ่ายภาพ จากปัจจยัทางธรรมชาติโดยรวมในบริบทท่ีเป็น

เน้ือหาส าคญั อาทิเช่น ลกัษณะทางภูมิประเทศ, ลกัษณะพืชพนัธ์ุ รวมถึงปัจจยัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพ่ือน าผลวิเคราะห์

ดงักล่าวมาเป็นฐานขอ้มูลในการท าวิจยั 
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 2. เอกสาร แผนที่ภูมปิระเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม  

 การประยุกตว์ิธีการจากการศึกษาและอา้งอิงจากเอกสาร (Documentary Studies) งานวิจยั เอกสารต่าง ๆท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีศึกษาหรือผลกระทบท่ีก่อเกิดปัญหา รวมกบัแผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 

Pro: Online virtual globes และจากส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการท าวิจยัร่วมกบัการ

อา้งอิงเปรียบเทียบจากขอ้มูลการส ารวจภาคสนามและการสมัภาษณ์เชิงลึกควบคู่กนั 

 3. การสัมภาษณ์เชิงลกึ  

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ท่ีมุ่งเนน้บริบทท่ีเป็นเน้ือหาส าคญั โดยมีการออกแบบโครงสร้าง

ของขอ้ค าถามหรือประเดน็ค าถามหลกัท่ีส าคญัท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured) 

เป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิดท่ีมีค าส าคญัเก่ียวขอ้งกบับริบทของเน้ือหา พร้อมกบัมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแต่ละคน โดยการขอความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ พร้อมบนัทึกขอ้มูลดว้ยการจด

บนัทึกขอ้มูลและการขออนุญาตบนัทึกเสียงก่อนการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key 

Informant) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา สถานการณ์ของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทั้งยงัครอบคลุมถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการ

แกไ้ขในบริบทของการปกป้องและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้งในอดีตและในปัจจุบนัในเชิงคุณภาพและทศันคติจาก

ผูท่ี้ใหข้อ้มูลส าคญัทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและมีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์และเป็นบุคคลท่ีอาศยัอยู่ดั้งเดิม

บนเกาะเสมด็ รวมถึงนกัท่องเท่ียว อนัน ามาซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และขอ้เทจ็จริงในเชิงปฏิบติั  

 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัซ่ึงเป็นประชาชนดั้งเดิมของเกาะเสมด็และประชาชนผูม้าเท่ียวทัว่ไป ประกอบดว้ย 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากภาครัฐ พิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับผิดชอบ

ดูแลพ้ืนท่ีเกาะเสมด็ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ จ านวน 2 คน 

กลุ่มท่ี 2) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากภาคเอกชน พิจารณาจากผูป้ระกอบการท่องเท่ียว เจา้กิจการโรงแรม/รีสอร์ท ท่ีพกั

และร้านคา้ จ านวน 2 คน กลุ่มท่ี 3) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากภาคประชาชน พิจารณาจากประชาชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมของ

เกาะเสมด็ท่ีประกอบอาชีพประมงและรวมถึงประชาชนนกัท่องเท่ียวทัว่ไป จ านวน 4 คน 

 ผูวิ้จัยไดมี้การก าหนดประเด็นค าถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะจงประเด็นตามบริบทของเน้ือหา เพ่ือ
พิจารณาถึงความเหมาะสม ขอ้มูลเชิงลึก รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเชิงปรากฏการณ์อย่างเด่นชดัของแต่ละบริเวณพ้ืนท่ี
จากประชาชนผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในแต่ละภาคส่วน จากนั้นจึงน าผลวิเคราะห์ขอ้มูลมาตีความเปรียบเทียบตามขอ้เท็จจริง
จาก 3 ส่วนของเคร่ืองมือในการวิจยัและผ่านการน าเสนอผลการวิจยัคน้ควา้ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
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ผลการวจิยั 
 1. สภาพทางนิเวศวทิยาภูมทิัศน์ของเกาะเสมด็ในปัจจุบัน 

  ผูวิ้จยัได้พิจารณาจากพ้ืนท่ีศึกษา โดยได้ท าการสังเกตด้วยการลงพ้ืนท่ีภาคสนามท่ีเกาะเสม็ด ศึกษาจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมและการสัมภาษณ์กบับุคคลท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั โดยการก าหนดขอบเขตหรือแบ่งพ้ืนท่ีศึกษาของ

การเกิดปัญหาของบริเวณท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆของประชาชนทัว่ไปและบริเวณท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเด่นชดั ในพ้ืนท่ีทั้ง 3 บริเวณคือ  

 1) บริเวณหนา้ด่านหรือบริเวณท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ซ่ึงจะพบลกัษณะนิเวศวิทยาภูมิทศัน์บางส่วน ท่ีเป็น

หาดทรายกบัโขดหินในระยะประมาณ 100 เมตร ทั้ง 2 ดา้น (ซา้ยและขวา) มีพืชพนัธ์ุ ตน้ไมเ้ติบโตริมหาดทรายและ

บริเวณผิวหนา้ของหาดทรายทั้งไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ไมพุ้่ม และไมเ้ล้ือยคลุมดิน เป็นตน้ ดา้นการเปล่ียนแปลงจากการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีสังเกตเห็นก็คือ ส่ิงปลูกสร้างบา้นเรือนของประชาชนเกาะเสม็ด ท่ีเป็นชาวบา้น ชาวประมงและ

ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวและท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างหลกัก็คือ ท่าเทียบเรือท่ีก่อสร้างปรับปรุงใหม่จากเดิมในอดีต สามารถ

รองรับการจอดเรือท่ีจะพานกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวยงัเกาะเสมด็ไดม้ากข้ึนและเป็นจุดท่ีเป็นท่าเทียบเรือท่ีดีท่ีสุดหรือท่า

เทียบเรือหลกัท่ีเดียว โดยจากท่าเทียบเรือมุ่งตามเส้นทางสัญจรหลกัสู่พ้ืนท่ีดา้นใน ท่ีท าการอุทยานฯรวมถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือและไล่ลงมาทางทิศตะวนัออกของเกาะเสมด็ ดว้ยความเป็นเส้นทางสัญจรหลกั 

ไดส้ังเกตเห็นบา้น ท่ีพกั ร้านคา้และอ่ืน ๆข้ึนอยู่สองขา้งทางตลอดแนวถนน ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดใหญ่ข้ึนอยู่บา้งบางช่วง

ของถนน โดยส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของภูมิทศัน์ชุมชนเมืองมากกว่าภูมิทศัน์ทางธรรมชาติหรือนิเวศวิทยาภูมิทศัน ์

ซ่ึงตลอดเส้นทางสัญจรหลกับริเวณน้ีสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์นั้น ท าใหท้ราบถึงคุณค่าของการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

โดยส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศยั การประกอบธุรกิจต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว อาทิเช่น ท่ีพกัขนาดเลก็จนถึงขนาด

ใหญ่ ท่ีไดก่้อสร้างข้ึนในมิติแนวด่ิงหรือแนวสูงตั้งแต่ 2 ชั้น จนถึง 4 ชั้น รวมถึงกิจการร้านคา้ของชาวบา้นขนาดเลก็และ

ร้านสะดวกซ้ือท่ีทนัสมยั ทั้งยงัมีสถานบนัเทิง อนามยั วดั เป็นตน้  

                          
 ภาพที่ 1 ภาพท่าเทียบเรือเกาะเสมด็ในอดีต                            ภาพที่ 2 ภาพท่าเทียบเรือเกาะเสมด็ในปัจจุบนั 
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 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินดงักล่าวมีการก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของประชาชนบนเกาะและนกัท่องเท่ียว

ในมิติดา้นสังคมและการสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจต่าง ๆในมิติดา้นเศรษฐกิจ นั่นเป็นการเปล่ียนแปลงท่ี

ก่อให้เกิดการเติบโตและพฒันาทางดา้นวตัถุเท่านั้น แต่อย่างท่ีกล่าวขา้งตน้หากสังเกตจากภาพรวมของคุณค่าทาง

ธรรมชาติในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น มนัไดเ้ลือนรางหรือถูกแทนท่ีดว้ยวตัถุต่าง ๆมากมายท่ีประชาชนสร้างข้ึน ท าให้

สังเกตเห็นความเป็นสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติท่ีนอ้ย แต่ยงัมีอยู่อย่างสมบูรณ์ดั้งเดิมในส่วนพ้ืนท่ี

บางส่วนและพ้ืนท่ีท่ีติดดา้นหลงัของส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆไล่ไปตามไหล่เขา เม่ือเทียบกบัปัจจุบนัท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่า บริเวณพ้ืนท่ีหน้าด่านหรือท่าเทียบเรือตลอดจนเส้นทางสัญจรหลักบริเวณน้ี มีการ

เปล่ียนแปลงสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศันม์ากท่ีสุดในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างชา้ ๆแต่ต่อเน่ือง 

เป็นการแทนท่ีธรรมชาติดั้งเดิมท่ีเป็นป่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการขยายการรองรับนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั 

ภาพถ่ายดาวเทียมนั้นแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเด่นชดัของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีพกัมากพอกบัการ

เป็นท่ีอยูอ่าศยัดั้งเดิมและร้านคา้ทัว่ไป  

 ในอดีตจะเป็นแค่แนวส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ 2 ฝ่ังเส้นทางสัญจรหลกัตลอดแนวมาจนถึงท่ีท าการอุทยานฯยงัไม่มี

การขยายตวัออกไป ประกอบบริเวณน้ีเป้นพ้ืนท่ีท่ีมีการอยู่อาศยัของประชาชนมาก่อนจึงเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่

หรือมีประชาชนอาศยัอยู่มากท่ีสุดผนวกกบัการเป็นบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บรู้ในสัมผสัแรกของความเป็นภูมิทศัน์

หรือบรรยากาศก่อนบริเวณอ่ืน ซ่ึงคุณค่าการใช้ประโยชน์จึงถูกก าหนดให้เป็นท่ีอยู่อาศัย มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม

หลากหลาย ท่ีพกัและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวมากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆทั้งยงัท าให้ทราบถึงความเช่ือมโยงถึงการ

เปล่ียนแปลงจากการใชป้ระโยชนท่ี์ดินของเกาะเสมด็บริเวณน้ี  

 

 จากผูท่ี้ใหข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นประชาชนดั้งเดิมของเกาะเสมด็ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีให้

ขอ้มูลส าคญัในการน ามาตีความหรือน ามาประกอบการศึกษาเพ่ือรับรู้ถึงขอ้เทจ็จริงของสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ทั้ง

ในอดีตและปัจจุบนั ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ของเกาะเสมด็ ซ่ึงชาวประมงไดก้ล่าวไวว่้า “ เมื่อ

ในอดีตน้ันเกาะเสม็ดเป็นเกาะที่ชาวบ้านใช้พักอาศัยค้างแรมเพื่อหลบพายุและมีอยู่อาศัย ส่วนใหญ่ท าอาชีพชาวประมง 

บางส่วน มีการสร้างบ้านหรือที่พักเป็นแบบง่าย ๆ สร้างขึ้นจากไม้เพียงช้ันเดียวยังไม่มีการสร้างที่พักเพื่อการท่องเที่ยว 

และชาวบ้านบางส่วนกย็งัประกอบอาชีพท าไร่มันส าปะหลัง ปลกูข้าว เผาถ่าน ตามบริเวณไหล่เขาซ่ึงจะมีเรือมารับซ้ือที่

เกาะบริเวณอ่าวทับทิม ”โดยสภาพธรรมชาติยงัมีมากและดีกว่าในปัจจุบัน เน่ืองจากในอดีตนั้นคุณค่าจากการใช้

ประโยชน์นั้นยงัเป็นเพียงแค่ชาวบา้น ส่ิงปลูกสร้างก็ท าจากธรรมชาติ มีเพียงการท าไร่ท่ีมีการแทนท่ีธรรมชาติดว้ย

การเกษตรเท่านั้น ต่อมาจากประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้และหมู่เกาะเสม็ด เม่ือปี 2524 ภาครัฐไดใ้ห้
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ประชาชนบนเกาะยา้ยมาอาศยับริเวณริมเกาะหรือใกลช้ายหาด นบัจากนั้นจึงมีการก่อสร้างท่ีพกัส าหรับการท่องเท่ียว

มากข้ึนจึงท าใหพ้ื้นท่ีธรรมชาติจะถูกปรับเปล่ียนและใชป้ระโยชน์มากข้ึนในดา้นท่ีอยู่อาศยัและการท่องเท่ียว จวบจน

เวลาผา่นมาถึงปัจจุบนัส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวจากไมก้็กลายเป็นคอนกรีต จากชั้นเดียวกก้ลายเป็นมากกว่า 1 ชั้น จากพ้ืนท่ี

ท าการเกษตรกเ็ป็นท่ีพกั เน่ืองจากการเปล่ียนถ่ายเจา้ของท่ีและการลงทุนของภาคเอกชนมากข้ึนเพ่ือสนองรับกบัการเป็น

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม ท าใหใ้นปัจจุบนับริเวณหนา้ด่านหรือท่าเทียบเรือตลอดจนเส้นทางสัญจรหลกับริเวณน่ีมีส่ิง

ปลูกสร้างเกิดข้ึนมากมายและเป็นแหล่งท่ีมีประชาชนหนาแน่นท่ีสุด  

 2) บริเวณหาดทรายแกว้ สังเกตพบว่ามีสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีร่มร่ืนเน่ืองจากมีตน้ไมข้ึ้นอยู่มาก

พอสมควรในบริเวณท่ีท าการอุทยานฯและบริเวณลงสู่หาดทรายแกว้ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม เน่ืองจากมีหาด

ทรายทอดยาวและมีทรายสีขาวสะดุดตาตลอดเกือบ 1 กิโลเมตรโคง้รับสภาพพ้ืนท่ีใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพของ

ชายหาด ก่อนจะมีกลุ่มโขดหินกั้นและต่อดว้ยชายหาดของอ่าวไผ่ หายทรายแกว้เป็นบริเวณท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออก

ของเกาะเสม็ดท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาท ากิจกรรมต่าง ๆมากมาย เน่ืองจากมีโรงแรมท่ีพกัตลอดแนวตั้งอยู่ติดกบัริม

ชายหาด มีตน้ไมย้ืนตน้และพรรณไมอ่ื้น ๆท่ีเป็นตน้ไมริ้มทะเลหรือทนเค็มไดข้ึ้นบางส่วนและแทรกตวัอยู่ในพ้ืนท่ีของ

โรงแรมท่ีพกั หาดทรายมีความขาว ละเอียด ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวอย่างมากประกอบกบัดว้ยสภาพทาง

นิเวศวิทยาภูมิทศันแ์บบเกาะ จึงท าใหน้ ้าทะเลมีความใสและสวย นบัเป็นคุณค่าทางธรรมชาติท่ีสามารถพบไดช้ดัเจน ซ่ึง

โดยรวมแลว้มีความสวยและยงัคงสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีดี ส่วนคุณค่าจากการใชป้ระโยชน์ท่ีพบเห็น คือ การ

ท่องเท่ียว สุนทรียภาพ แต่บางจุดของพ้ืนท่ียงัคงมีการปล่อยประละเลยให้น ้ าเสียไหลลงสู่ทะเลจากโรงแรมท่ีพกั ซ่ึง

ส่งผลต่อธรรมชาติหรือเป็นมลภาวะทางสายตาและท าลายทศันียภาพไดเ้ช่นกนั  
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 ภาพที่ 3 ภาพหาดทรายแกว้ในอดีต ท่ีมา http://www.inrayong.com/samedinyesterdat.htm 

 

  
 ภาพที่ 4 ภาพหาดทรายแกว้ในปัจจุบนั : 15 กรกฎาคม 2560 

 

 ขอ้มูลเอกสารจากงานวิจยัและท่ีมีการถ่ายภาพบนัทึกไวน้ั้น ไดท้ราบถึงปัญหาการปล่อยน ้ าเสียจากสถาน

ประกอบการโรงแรมท่ีพกับริเวณหน่ึง ท่ีท าให้เกิดภาพไม่น่าชวนมองทั้งยงัส่งผลโดยตรงต่อสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิ

ทศัน์ คือ หาดทรายของบริเวณหาดทรายแกว้ท่ีมีสีดคล ้าด าเป็นทางตามแนวน ้าเสียและไหลลงสู่ทะเล นัน่เท่ากบัส่งผล

ต่อน ้าทะเลไดเ้ช่นกนัแมว้า่จะมีเพียงจุดเดียวท่ีเกิดกต็าม รวมถึงยงัส่งผลต่อนกัท่องเท่ียวท่ีไดพ้บเห็นในบริเวณนั้น ถือว่า

บริเวณหาดทรายแกว้เป็นจุดหน่ึงท่ีมีปัญหาน ้าเสียเด่นชดั ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ของเกาะเสม็ด ผูวิ้จยัพบว่า หาดทรายแกว้ เป็นแหล่งหรือบริเวณท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียว มีกิจกรรมทางทะเลมากมาย

รองรับและเป็นจุดแรกท่ีตน้สู่การท่องเท่ียวหรือเรียนรู้ถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดด้ว้ยการมีท่ีท าการอุทยานฯตั้งอยู่ โดย

มีการบริการดา้นความรู้ต่าง ๆ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นการท่องเท่ียวร่วมกบัการไดรั้บความรู้

และจากการเป็นบริเวณท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากท่ีมาท ากิจกรรมต่าง ๆท าให้เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีก่อเกิดการเปล่ียนแปลง

บางอยา่งท่ีจากอดีตท่ีเคยเป็น  

http://www.inrayong.com/samedinyesterdat.htm
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 ค ากล่าวของชาวบา้นผูห้น่ึงในวยั 55 ปี ท่ีว่า “ ทรายบริเวณน้ีเคยมีความขาวและสะท้อนแสงมากกว่าใน

ปัจจบัุน มีความระยบิระยบัสะท้อนแสงสวยงาม เมื่อได้มองถงึกบัแสบตาจากสาเหตุน้ีบริเวณน้ีจึงได้ช่ือหาดทรายแก้ว ” 

แต่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีหากไม่ใช่ประชาชนดั้ งเดิมหรือเป็นแค่นักท่องเท่ียวคงไม่ทราบและไม่รู้ถึงการ

เปล่ียนแปลงน้ีวา่ทรายบริเวณน่ีไดมี้สีท่ีหมองคล ้าข้ึนไม่ไดข้าวสวยดงัในอดีต น่ีเป็นท่ีส่วนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง

พ้ืนท่ีและเชิงเวลา นอกเหนือจากปัญหาเร่ืองน ้าเสียท่ีถูกปล่อยไหลลงสู่ทะเล  

 3) บริเวณอ่าวพร้าว เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ ามนัร่ัว นั้นแสดงว่าย่อมมีผลกระทบต่อ

สภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์อย่างแน่นอน ซ่ึงพบว่าในปัจจุบนันั้นมีสภาพท่ีสวยงามดงัเดิม มีลกัษณะเป็นหาดทราย 

โขดหินและมีพืชพรรณตน้ไมข้ึ้นอยู่มากมาย อีกทั้งบริเวณดา้นซ้ายและดา้นขวาของอ่าวพร้าวน้ี ถูกโอบดว้ยแนวของ

ภูเขา ลดหลัน่ตามล าดบัและสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นหาดท่ีโคง้รับและอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเกาะเสมด็ จึงรับ

ผลกระทบจากน ้ามนัร่ัวโดยตรงมากท่ีสุด บริเวณน้ียงัเป็นจุดท่ีมีการท่องเท่ียวท่ีสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็

คือ การด าน ้ าชมปะการังและร่วมกบัการปลูกปะการังทดแทนไดอี้กบริเวณหน่ึงและจากบริเวณน้ีท่ีมีปะการัง จึงไดรั้บ

ผลกระทบจากน ้ ามนัร่ัว ท าให้ปะการังฟอกขาวและตายไปบ้างในปัจจุบนั แต่ส่ิงท่ีสังเกตเห็นอีกอย่างท่ีคุณค่าทาง

ธรรมชาติยงัอยูห่รือฟ้ืนฟูกลบัมาคือ ร่องรอยของสัตวห์นา้ดินบนหาดทราย ส่วนดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินคงเป็นเร่ือง

ของการมีสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ทตั้งอยู่ริมหาดและไล่ข้ึนไปเลก็นอ้ยตามไหล่เขา จากเอกสารงานวิจยัและ

ส่ือทางสังคมท่ีคน้พบ ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงปัญหาท่ีก่อให้เกิดการฟอกขาวและตายของปะการัง รวมถึงการมีคราบน ้ามนั

ปนเป้ือนและสารตกคา้งทั้งหาดทราย โขดหิน เป็นตน้ เน่ืองมาจากเหตุการณ์น ้ ามนัร่ัวท่ีส่งผลเสียมายงัปัจจุบนั ทั้งทาง

ส่ิงแวดลอ้มแลว้นั้นยงัคงมีผลต่อทางสงัคมและเศรษฐกิจตามมาดว้ย ก่อเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหคุ้ณค่าทางธรรมชาติ

ถูกท าลายไปทั้งแบบช่วงระยะเวลาหน่ึงและแบบระยะยาวจนถึงปัจจุบนัท่ีตอ้งรอหรือให้ธรรมชาติช่วยฟ้ืนฟูกลบัมา

ดงัเดิม แต่กมี็บางส่ิงยงัคงเดิมจึงท าใหภ้าพรวมยงัคงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีสุนทรียภาพเป็นตน้  
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 ภาพที่ 5 ภาพเหตุการณ์น ้ามนัร่ัว ปี พ.ศ. 2556               ภาพที่ 6 ภาพ บริเวณอ่าวพร้าวในปัจจุบนั 

 บริเวณอ่าวพร้าว                                                              : 15 กรกฎาคม 2560 

 ท่ีมา http://news.sanook.com/1200427/ 

  

 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยการสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทราบไดว้่าเป็น

จุดท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาน ้ามนัร่ัวเด่นชดัและมากท่ีสุดและจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นว่ามีผลกระทบอย่างไร แลว้มี

การแกไ้ข ปรับปรุงและฟ้ืนฟูอย่างไรบา้ง จึงทราบไดจ้ากค าบอกเล่าของเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ ท่านหน่ึง “ ตอนที่เกิดเหตุ

ตอนน้ันสภาพพื้นที่น้ีมีผลกระทบหลายอย่างทั้งหาดทรายปนเป้ือนและเลอะมีคราบน ้ามันที่ซึมลงในทรายประมาณ 1 

ฟุต โขดหินบางส่วนมีคราบน ้ามันเกาะติดรวมถึงสัตว์หน้าดินบางชนิดก็ตายและไม่พบเหมือนในตอนน้ี ” โดยทางผูท่ี้

ก่อใหเ้กิดการน ้ามนัร่ัวนั้นไดรั้บผิดชอบทุกอยา่งในมิติดา้นสงัคม มิติดา้นเศรษฐกิจและมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผูท่ี้เสีย

ผลประโยชนห์รือไดรั้บผลกระทบ ไดท้ าการฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาเป็นดงัเดิมในระยะเวลา 4 เดือน จนทุกอยา่งกลบัมาสู่สภาพ

ทางนิเวศวิทยาภูมิทศันด์งัเดิม มีเพียงการฟอกขาวและตายของปะการังเพียงอย่างเดียวท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจนมาถึงใน

ปัจจุบนั  

 2. การใช้ประโยชน์ของประชาชนจากความสัมพนัธ์กบันิเวศวทิยาภูมทิัศน์ในเกาะเสมด็ 
 เกาะเสมด็นบัไดว้า่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จาก
ประชาชนต่าง ๆท่ีสัมพนัธ์กับระบบนิเวศหรือธรรมชาตินั้น คงได้รับจากคุณค่าทางธรรมชาติและคุณค่าการใช้
ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ซ่ึงก็คือ การเป็นท่ีอยู่อาศัยและประกอบอาชีพตั้ งแต่ในอดีต การเป็นท่ีพักส าหรับ
นกัท่องเท่ียวจากแบบไมสู่้การเป็นคอนกรีตและยงัคงเป็นระบบนิเวศแบบเกาะท่ียงัหลงเหลือความเป็นธรรมชาติอยู่มาก 
มากพอใหเ้ป็นแหล่งศึกษาความรู้ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ รวมถึงการตน้แบบหรือเสนอแนะแนวทางท่ีมนุษยจ์ะอยู่ร่วม 
ใชป้ระโยชนแ์ละปกป้อง อนุรักษธ์รรมชาติน้ีอีกท่ีหน่ึง โดยการลงพ้ืนท่ีภาคสนามพบวา่การใชป้ระโยชน์ของประชาชน
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เกาะเสมด็นั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยั สร้างสถานประกอบการต่างเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียว การประกอบอาชีพประมงรวมถึง
การเป็นท่ีตั้งท่ีท าการอุทยานเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็อีกบริเวณหน่ึงดว้ย  
 การสังเกตนั้นมีการใช้ประโยชน์ต่าง ๆมีความหลากหลายตามแต่ละบริบทของปัจจัยหรือพ้ืนท่ีท่ีเป็น
ตวัก าหนดของพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงแตกต่างกนัไป อาทิเช่น บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวดา้น
การจ าหน่ายตัว๋และบริการดา้นกิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนแรกท่ีมีการใช้ประโยชน์และสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศหรือ
นิเวศวิทยาภูมิทศัน ์ทั้งการเป็นท่าเทียบเรือบริการนกัท่องเท่ียว ทั้งการก่อสร้างรูปป้ันท่ีเป็นตวัละครส าคญัของวรรณคดี
เร่ืองพระอภยัมณี ท่ีตั้งและสร้างใหเ้กิดความสอดรับกบัธรรมชาติบริเวณนั้น รวมถึงบริเวณใกลเ้คียงเป็นท่ีตั้งของท่ีอยู่
อาศยัของประชาชนท่ีประกอบอาชีพดา้นการท่องเท่ียวและการประมง เป็นตน้ อีกส่วนหน่ึงเป็นบริเวณเส้นทางสัญจร
หลกัท่ีเป็นเสน้ทางมุ่งสู่บรรยากาศทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยั ร้านคา้ ท่ีพกั
ขนาดเลก็จนไปถึงขนาดใหญ่ รวมถึงสถานีอนามยั วดั เป็นตน้ ซ่ึงอาจไดว้่า มีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาตินอ้ย เน่ืองจาก
เป็นแหล่งท่ีมีประชาชนหนาแน่นและมีการขยายตวัของส่ิงปลูกสร้างสองขา้งถนนตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบนั ท่ีท าให้
พ้ืนท่ีทางธรรมชาติหายไป โดยมีเพียงการสอดแทรกของตน้ไมย้ืนตน้บางช่วงของถนนเส้นทางน้ีและการปลูกตน้ไมย้ืน
ตน้ทดแทนหรือประดบัตามสถานท่ีต่าง ๆเท่านั้น  
 ภาพถ่ายดาวเทียมท่ีผูวิ้จยัคน้พบ ท าใหท้ราบจากการเปรียบเทียบในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลาซ่ึงเห็นไดช้ดัว่าการ
ใช้ประโยชน์บริเวณต่าง ๆมีความสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศในอดีตจนถึงปัจจุบนัหลกัๆนั้น เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศหรือนิเวศวิทยาภูมิทศัน์แบบเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆตามการ
กระจายตวัหรือการเป็นแหล่งชุมชนของประชาชนและการเติบโตของการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพถ่าย
ดาวเทียมอยา่งชดัเจนในช่วงปี พ.ศ.2546  ท่ีเร่ิมมีการขยายตวัการใชป้ระโยชนท่ี์ดินมากและชดัเจนข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หาก
เทียบกบัอดีตในปี พ.ศ. 2560 ท่ีมีการบนัทึกภาพไวโ้ดยเป็นภาพถ่ายดาวเท่ียมในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงภาพจากดาวเทียมได้
แสดงเห็นถึงขอ้เทจ็จริงท่ีบริเวณตั้งแต่หนา้ด่านหรือท่าเทียบเรือเกาะเสมด็ไล่ลงมาตามเส้นทางสัญจรหลกัจนถึงบริเวณ
ท่ีท าการอุทยานฯนั้น มีการเปล่ียนแปลงและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีชัดเจนและมากท่ีสุดหรืออาจกล่าวไดว้่าเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองมาแต่อดีตในเชิงปรากฏการณ์เม่ือเทียบกบัภาพท่ีเห็นในปัจจุบนั  
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 ภาพที่ 7 ภาพถ่ายดาวเทียมเการใชป้ระโยชน์ของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2546 ท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง
ชดัเจนจน 
 ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมากข้ึนเม่ือเทียบกบัในปัจจุบนัจากความสมัพนัธ์กบันิเวศวิทยาภูมิทศัน ์
 ท่ีมา ฐานขอ้มูลของ Google Earth Pro, 2016: virtual globes 
  
 การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงประโยชน์ท่ี
ประชาชนไดรั้บและสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศนั้น ซ่ึงตั้งแต่ในอดีตเกาะเสม็ดนั้นยงัไม่ไดป้ระกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 
ยงัคงเป็นเพียงเกาะกลางทะเลเกาะหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีบางส่วนมีทหารเรือเป็นเจ้าของหรือผูดู้แลและมีประชาชนหรือ
ชาวประมงมาหาปลาบริเวรรอบ ๆเกาะและหมู่เกาะใกลเ้คียง นอกเหนือจากน้ีจะใชเ้ป็นท่ีหลบพายุและพกัคา้งแรมบา้ง 
เม่ือหาปลาไดแ้ลว้กจ็ะแล่นเรือกลบัฝ่ัง มีการจบัจองพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัไดท้ าการถางป่าบริเวณไหล่เขาและบริเวณท่ี
ราบบางส่วนของเกาะเพ่ือท าการเกษตรนอกเหนือจากการท าประมง เช่น การปลูกขา้ว ท าไร่มนัส าประหลงั รวมถึงการ
เผาถ่านและเกบ็หอยนางรม เม่ือมีการเขา้มาของประชาชนมากข้ึนก็มีการขยายตวัของชุมชนเมืองมากข้ึนซ่ึงในตอนนั้น
ส่ิงปลูกสร้างยงัคงเป็นไมไ้ผ่และไมช้นิดอ่ืนท่ีหาไดจ้ากบนเกาะเสม็ดเพ่ือสร้างเป็นท่ีอยู่อาศยั ต่อมาราว ๆในปี พ.ศ. 
2517 – 2520 เร่ิมเป็นท่ีสนใจในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงเกาะเสมด็ตั้งแต่นั้นจวบ
จนมาในปี พ.ศ. 2524 ไดมี้การประกาศใหเ้กาะเสมด็เป็นอุทยานแห่งชาติในล าดบัท่ี 34 ของประเทศไทย ต่อมามีการ
เปล่ียนถ่ายเจา้ของท่ีดินหรือท่ีท ากินของประชาชนดั้งเดิมเป็นผูมี้ก าลงัในการลงทุนมากข้ึนหรือเป็นภาคเอกชน การ
เปล่ียนแปลงของส่ิงปลูกสร้างกเ็ป็นคอนกรีต จากหน่ึงชั้นก็เป็น 2 ชั้น 3 ชั้น เร่ือยไปการเติบโตดงักล่าวก็เพ่ือตอบสนอง
การท่องเท่ียว 
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 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงทางนิเวศวทิยาภูมทิัศน์กบัการใช้ประโยชน์ในเกาะเสม็ด  
 การเปล่ียนแปลงทั้งพ้ืนท่ี ทั้งรูปแบบของชีวิตประชาชนและอ่ืน ๆนั้น เหตุผลโดยมากก็เพ่ือการเติบโตและ
พฒันาในดา้นการท่องเท่ียว รวมถึงบางอย่างของกิจกรรมของประชาชนอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีผิดพลาดย่อมส่งผลต่อ
ธรรมชาติและนัน่คือการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดการปรับตวัหรือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือยงัคงใหทุ้กอย่างอยู่
ต่อไปได ้เม่ือผลของการกระท านั้นกระทบกบัธรรมชาติโดยตรงหรือทางออ้ม นัน่เพราะทุกอย่างมนัสัมพนัธ์กนั จาก
การศึกษาโดยการลงพ้ืนท่ีส ารวจดว้ยการสังเกต เอกสารงานวิจยัและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในภาคส่วนต่าง ๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกาะเสมด็มี โดยพิจารณาในดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะ
เสมด็นั้น โดยมีแหล่งของปะการังเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ ซ่ึงแนวปะการังจะมีการ
กระจายบางพ้ืนท่ีในบริเวณรอบเกาะเสมด็เช่น อ่าวปะการัง อ่าวพร้าว เป็นตน้ ซ่ึงการใชวิ้ธีการด าน ้าต้ืนแบบผิวและแบบ
น ้าลึก ซ่ึงจะมีชนิดของปะการัง อาทิเช่น ปะการังโขด ปะการังจานและปะการังเขากวาง ซ่ึงสามารถด าน ้ าชมปะการังได้
ตลอดปีจและจากค ากล่าวขา้งตน้นั้นเม่ือเกิดปัญหาบางอยา่งท่ีกระทบต่อปะการังโดยตรงก็คือ ปัญหาจากกรณีเหตการณ์
น ้ามนัร่ัวเม่ือปี พ.ศ. 2556 ท่ีบริเวณดา้นตะวนัตกของเกาะเสมด็ท่ีน ้ ามนัไดเ้ขา้ทางบริเวณพ้ืนท่ีอ่าวพร้าวท าใหเ้กิดผล
กระทบต่าง ๆทั้งคราบน ้ามนับนหาดทราย บนโขดหิน ซ่ึงมีการแกไ้ข เยียวยาและฟ้ืนฟูในระยะเวลา 4 เดือนจึงสามารถ
ท าใหธ้รรมชาติกลบัมาดงัเดิมไดแ้ต่ท่ีส่งผลระยะยาวจนถึงในปัจจุบนัคงหนีไม่พน้การฟอกขาวหรือตายของปะการังใน
บริเวณนั้น ๆ  
 หากพิจารณาถึงความสัมพนัธ์โดยตรงกบันิเวศวิทยาภูมิทศัน์หรือธรรมชาติจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดในทั้ง
มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมิติดา้นเศรษฐกิจและมิติดา้นสังคมดว้ยเช่นกนั โดยอีกปัญหาท่ีส าคญัและมีการฟ้องร้องกนั
ของประชาชนบนเกาะเสม็ดและภาครัฐก็คือ การรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ือการก่อสร้างโรงแรม/รีสอร์ทหรือท่ีพกัท่ีได้
ก่อสร้างทบับริเวณท่ีเป็นป่า การรุกล ้าเขา้ไปบริเวณหาดทรายและท่ีอ่ืน ๆ จากขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดรั้บนั้นท าใหท้ราบว่าใน
อดีตเม่ือหลงัจากประกาศเป็นอุทยานฯและในช่วงต่อจากนั้นประมาณปีพ.ศ. 2428 – 2529 ไดมี้การฟ้องร้อง เกิดความ
ขดัแยง้จนสุดทา้ยไดมี้การตกลงของภาครัฐและภาคประชาชนให้ชาวบา้นอาศยัอยู่ไดด้งัเดิม แต่หลงัจากปีพ.ศ. 2543 
ภาครัฐมีการจดัการดา้นพ้ืนท่ีนั้น ไดก้ าหนดใหป้ระชาชนเช่าพ้ืนท่ีราชพสัดุกบักรมธนารักษใ์นปีพ.ศ. 2544 – 2547 ซ่ึง
เป็นสญัญาในระยะเวลา 3 ปี ใหก้บัการประกอบอาชีพและอยูอ่าศยัเฉพาะประชาชนท่ีอยูด่ ั้งเดิมก่อนการประกาศอุทยาน
ฯเท่านั้น แต่เน่ืองด้วยเป็นปัญหาของการเปล่ียนถ่ายเจา้ของท่ีหรือผูเ้ช่าและปัญหาพ้ืนท่ีทบัซ้อน ปัญหาจึงเกิดและ
ขยายตวัมาอยา่งเงียบๆในการรุกพ้ืนท่ีธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงจากการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  
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 รูปท่ี ภาพท่ีพกับนเกาะเสมด็ในปัจจุบนั : 15 กรกฎาคม 2560 
 ก า ร เ กิ ด ปัญห า ต่ า ง  ๆ ท่ี สั มพัน ธ์ กัน ร ะ หว่ า ง ก า ร เ ป ล่ี ย นแปล ง กับ ธ ร รมช า ติ นั้ น ผู ้ ใ ห้ ข้อ มู 
ลส าคญัยงักล่าววา่ปัญหาบางอย่างท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการท่ีไม่ดีและการขาดความมีส่วนร่วมของประชาชนบน
เกาะเสม็ดเองดว้ย รวมถึงจากการท่ีภาครัฐไม่สนบัสนุนอย่างจริงจงัหรือขาดงบประมาณในการแกปั้ญหาโดยเฉพาะ
ปัญหาขยะและปัญหาน ้าเสีย ท่ีต่างคนต่างใชแ้ละกต่็างขาดความรับผิดชอบ มีเพียงบางกลุ่มหรือบางผูป้ระกอบเท่านั้นท่ี
ใส่ใจและมีการจดัการปัญหาดว้ยตนเอง เช่น การคดัแยกขยะแลว้น าไปท าน ้ าหมกัชีวภาพหรือปุ๋ย เพ่ือใชภ้ายในกิจการ
ของตนเอง เพราะจาการท่ีผูวิ้จยัสังเกตเห็นอย่างท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้บริเวณหาดทรายแกว้มีปัญหาของการปล่อยน ้ า
เสียไหลลงสู่ทะเลและนัน่ก็จะกระทบกบัทราย น ้ าทะเลและสัตวน์ ้ าในบริเวณนั้น ๆไดเ้ช่นกนั ส่วนการเปล่ียนแปลง
บางอย่างอาจกล่าวไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติหรือจากนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นค ากล่าวท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคัญได้กล่าวว่า ผลจากกิจกรรมต่าง ๆของภาคอุตสาหกรรมนั้นท าให้น ้ าทะเลร้อนจากการปล่อยน ้ าร้อนจาก
กระบวนการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ปลาตายโดยเฉพาะปลาน ้าลึก รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด ค าบอกเล่า
จากชาวประมงท่านหน่ึงท่ีวา่ “ ในอดตีสามารถจบัสัตว์น ้าได้อย่างมากมายทั้งปู หมึก กุ้งและปลา หากลับมาฝ่ังได้ถึง 100 
กิโลกรัมในช่วงฤดูกาลและนอกฤดูก็ประมาณ 40 – 50 กิโลกรัม แต่ตอนน้ีเหลือเพียงไม่ถึง 10 กิโลกรัมในบางวันที่ออก
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ทะเล ” ซ่ึงท าให้ชาวประมงตอ้งเปล่ียนจากประมงเรือใหญ่เป็นประมงเรือเล็กแทนและปรับเปล่ียนเรือใหญ่เพ่ือการ
ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ แทนในปัจจุบนั 
  
 4. แนวทางด้านการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกดิความยัง่ยืนของนิเวศวทิยาภูมทิัศน์ในเกาะเสมด็ 
 ลกัษณะทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ท่ีหลากหลายได้ส่งผลให้ก่อเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ ประกอบกับ
การศึกษาเพ่ือความเหมาะสมและท่ีส าคญัไม่เป็นการท าลายสภาพดั้งเดิมแต่จะยงัช่วยฟ้ืนฟูหรือเพ่ิมส่ิงท่ีขาดหายหรือมี
เพียงนอ้ยนิด ขอ้มูลท่ีผูวิ้จยัไดรั้บทราบจากทุกภาคส่วนของประชาชนบนเกาะเสมด็ถึงส่ิงท่ีเรียกไดว้่าทุนทางธรรมชาติ
นั้น อาทิ สุนทรียภาพ แหล่งผลิตอาหาร ท่ีอยู่อาศยั ความงาม เป็นตน้ สามารถน ามาคิดวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมใน
การท่ีจะเสนอแนะแนวทางความเป็นไปได ้เน่ืองจากเกาะเสมด็มีลกัษณะทางธรรมชาติเป็นแบบเกาะจึงท าใหมี้กิจกรรม
ต่าง ๆดา้นการท่องเท่ียวทั้งทางบกและทางทะเล ซ่ึงกิจกรรมเหล่านั้นสามารถแยกออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆไดด้งัน้ี 
 1) การด าน ้ าดูปะการังและการปลูกปะการังเทียม ซ่ึงจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติแลว้ยงัไดช่้วยให้มีการฟ้ืนฟู
หรือระมดัระวงัในการด าน ้าเพ่ือมีขอบเขตในการด าน ้ าท่ีจะไม่มีการกระท าส่ิงใดท่ีก่อเกิดผลกระทบต่อปะการัง โดยถือ
ไดว้า่การด าน ้านั้นเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งยงัในระหว่าง
การข้ึนเรือไปยงัจุดด านั้น ๆ เช่นบริเวณอ่าวปะการัง อ่าวพร้าว เป็นตน้ ยงัไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีเป็นลกัษณะทาง
ธรรมชาติรอบ ๆเกาะท่ีติดทะเลบริเวณดา้นทิศตะวนัตกของเกาะเสม็ดไดเ้ห็นลกัษณะของโขดหินหรือลกัษณะทาง
ธรณีวิทยาของเกาะเสมด็ไดอี้กประการหน่ึงดว้ย 
 2) การเดินศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ เป็นการเดินทางเทา้ท่ีไดส้มัผสักบัป่าท่ีเป็นแบบป่าดิบแหง้สามารถเดินได้
ตลอดปี ทั้งยงัไดพ้บลกัษณะพืชพรรณทางธรรมชาติไม่วา่จะเป็นไมย้ืนตน้ท่ีเป็นท่ีมาของช่ือเกาะเสมด็กคื็อ ตน้เสมด็แดง
และเสมด็ขาวท่ีข้ึนกระจายอยูท่ัว่ไปของเกาะเสมด็ รวมถึงพืชพรรณอ่ืน ๆท่ีมีอยู ่ 
 3)การดูนกประจ าถ่ิน เกาะเสมด็มีนกประจ าถ่ินท่ีอาศยัอยู่มานานและก่อนท่ีจะมีประชาชนเขา้มาอาศยันัน่คือ 
นกเงือก ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 10 ตวั สามารถพบไดช่้วงเชา้และอีกทีก็ช่วงเยน็ โดยพบเห็นไดเ้กือบทัว่ทุกพ้ืนท่ีเพียงแต่ไม่
สามารถระบุไดแ้น่วา่จะเจอนกเหงือกหรือไม่นัน่เอง 
 4)การป่ันจกัรยานชมทัศนียภาพในบริเวณต่าง ๆ การป่ันจกัรยานตามเส้นทางถนนภายในเกาะเสม็ด จะ
สามารถหยุดแวะพกัหรือแวะชมทศันียภาพต่าง ๆท่ีเป็นจุดชมวิวและบริเวณท่องเท่ียวต่าง ๆไดท้ัว่เกาะเสม็ด ทั้งการ
ก าหนดเสน้ทางและเวลาใหท้นักบัการไปชมพระอาทิตยต์กท่ีจุดชมวิวของยอดเขาบ่อทอง โดยระยะทางท่ีใกลก้็จะเป็น
การป่ันจกัรยานไปทางทิศตะวนัตกของเกาะเสมด็ ส่วนระยะทางท่ีไกลจะเป็นการป่ันจกัรยานลงไปทางทิศใตข้องเกาะ
เสมด็ 
 5)การศึกษา การจดักิจกรรมและอบรมจากแหล่งความรู้ โดยทางท่ีท าการอุทยานฯไดมี้บริการท่ีเผยแพร่
ความรู้และขอ้มูลทัว่ไปของเกาะเสมด็ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดรั้บทราบ และมีการอบรมหรือจดักิจกรรมในเชิงการเขา้ค่าย
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนใหเ้ป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความรู้ ความบนัเทิงและการช่วยอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัเป็นการลดหรือป้องกนัการเกิดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอี้กดว้ย อาทิเช่น การเก็บขยะ
บริเวณหาดต่าง ๆ การเรียนการท าปุ๋ยชีวภาพจากขยะ เป็นตน้ 
 ปัญหาท่ีเป็นเหตุผลส าคญัในการบริหารจดัการต่าง ๆทั้งการท่องเท่ียว ทั้งปัญหามลภาวะต่าง ๆ รวมถึงการ
ประกอบธุรกิจในกิจกรรมต่าง ๆนั้น ทั้งเจา้หนา้ท่ีอุทยานฯ ผูป้ระกอบท่ีพกัและรวมถึงชาวบา้น กล่าวตรงกนัว่า “ เกาะ
เสม็ดขาดพืน้ที่ในการจดัการที่เหมาะสมและเพียงพอ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนก าลังคนหรือเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์
ที่พร้อมอย่างเพียงพอ ขาดการจัดการที่มีระบบและไม่ดีมากพอต่อการจัดการหรือก าจัดในเร่ืองน ้าเสียและขยะ ขาด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก รวมถึงผู้น าชุมชนหรือภาครัฐไม่ลึกและไม่ลงพื้นที่ 
” ซ่ึงปัจจยัหรือเหตุผลดงักล่าวจากท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบจากการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสังเกต จากขอ้มูลเอกสารต่าง 
ๆซ่ึงตรงกบัขอ้เทจ้จริงท่ีปรากฏและสอดคลอ้งเป็นจริงกบัการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัของประชาชนบนเกาะเสม็ด 
แต่ในปัจจุบันสถานการณ์หรือปัญหาดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกบันิเวศวิทยาภูมิทัศน์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชนท่ี์ดินนั้น กไ็ดรั้บการตระหนกัและร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือแกไ้ขและปรับปรุงอย่างจริงจงัมากข้ึน เพ่ือให้
คุณค่าการใชป้ระโยชนย์งัคงเติบโตและคุณค่าทางธรรมชาติยงัคงมีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ได ้ 
 
 สรุปและเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นถึงปัจจยัหรือสาเหตุของปัญหาท่ีปรากฏไดใ้นพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีเป็นขอบเขต
การศึกษาทั้งบริเวณท่าเทียบเรือหรือหนา้ด่านไล่มาตลอดเส้นทางสัญจรหลกั ทั้งบริเวณหาดทรายแกว้และบริเวณอ่าว
พร้าวท่ีเกิดผลกระทบและการเปล่ียนแปลงอย่างเด่นชดัในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา โดยปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบกบั
นิเวศวิทยาภูมิทศัน์ทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีน าไปสู่บริบทของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดย
ปัจจยัหรือสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นมาจากการพฒันาและเติบโตเพ่ือสนองตอบการท่องเท่ียวเป็นหลกัเน่ืองจากเอ้ือต่อ
ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการเป็นท่ีอยู่อาศยั การท าเกษตรกรรมและพฒันาสู่การรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมมา
เท่ียวท่ีเกาะเสมด็มากข้ึน การเปล่ียนแปลงจากการใชป้ระโยชน์ในช่วงแรกไดข้ยายตวัมากข้ึนท าใหบ้างพ้ืนท่ีเป็นแหล่ง
ชุมชนเมือง บางพ้ืนท่ีเป็นโรงแรม ท่ีพกัตามแต่ละสภาพทางนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ท่ีเหมาะสมและเอ้ืออ านวย กล่าวไดว้่า
เป็นปัจจยัมาจากการถือครองพ้ืนท่ีท่ีไดเ้ช่าจากกรมธนารักษต์ั้งแต่อดีตและมีการุกล ้าพ้ืนท่ีธรรมชาติหรือขยายพ้ืนท่ี
ออกไปจากเดิม เพ่ือเกบ็เก่ียวแสวงหาผลประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุดรวมถึงรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมายงัเกาะเสมด็ในแต่ละ
ปี 300,000 – 500,000 คน ท าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ การเพิกเฉยและแบ่งพรรคแบ่งพวกน าไปสู่การขาดการมีส่วน
ร่วม ซ่ึงปัจจยัส าคญัดงักล่าวนั้นก่อใหเ้กิดผลกระทบมากท่ีสุดต่อนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา เน่ืองจาก
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัของนิเวศวิทยาภูมิทศัน์กบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีตอบสนองและรองรับความตอ้งการดา้น
การท่องเท่ียวต่อการเปล่ียนแปลงในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลาตลอดระยะเวลาจากอดีตจวบจนปัจจุบนั   

 ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณค่าทางธรรมชาติทั้งในอดีต ปัจจุบนัและจะ
ยงัคงส่งผลถึงอนาคตขา้งหนา้ทั้งจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ทั้งจากการปล่อยน ้าเสียลงสู่ทะเลและปัญหาจากเหตุการณ์
ร่ัวของน ้ ามนั แมบ้างเหตุการณ์จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงก็ตามแต่ส่งผลกระทบมาโดยตลอดถึงปัจจุบนัและ
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชป้ระโยชนข์องประชาชนเกาะเสมด็กบัระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงชดัเจนในเชิงเวลา คือ การ
ประกอบอาชีพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น ชาวประมงจบัปลาไดป้ริมาณนอ้ยลงมากจากใน
อดีต การเปล่ียนอาชีพจากเกษตรกรท าไร่มาเป็นธุรกิจโรงแรม เป็นตน้ ซ่ึงการบริหารจดัการโดยภาพรวมไม่สนบัสนุน
อยา่งจริงจงัท าใหย้งัขาดความเช่ือมโยงสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือแนวทางดา้นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันิเวศวิทยาภูม
ทศัน์ เหตุผลประการหน่ึงคือ การขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนและการขาดความพร้อมในการตอบสนองการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท าใหก้ารบริหารจดัการไม่ก่อใหเ้กิดการบูรณาการและลดทอนความยัง่ยืนไดใ้นเชิงประจกัษ ์ 
 กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนให้เกิดความยัง่ยืนก็คือ ประชาชนบนเกาะเสม็ด ทั้งภาครัฐ ท่ีตอ้งมีมาตรการ
และขอ้ก าหนดท่ีเด็ดขาดและจริงจงักบัสถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจดา้นโรงแรม รีสอร์ทและท่ีพกั
ต่าง ๆท่ีมีการรุกล ้ าพ้ืนท่ีทางธรรมชาติหรือเกินขอบเขตจากท่ีมีการท าสัญญาเช่า ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญของการ
เปล่ียนแปลงหรือการถูกท าลายคุณค่าทางธรรมชาติของนิเวศวิทยาภูมิทศัน์ ประกอบกบัการสร้างความพร้อมต่อการ
บริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลของพ้ืนท่ีเกาะเสมด็ท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะรองรับ
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ภาคเอกชน เป็นกลไกส าคญัมากเช่นกนัท่ีตอ้งให้
ความส าคญัต่อทุนทางธรรมชาติท่ีน ามาแปรเปล่ียนเป็นประโยชนจ์ากการท่องเท่ียวหรือรองรับนกัท่องเท่ียว ไม่แสวงหา
ก าไรจนกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเกาะเสม็ด ภาคประชาชน ทั้งผูป้ระกอบการร้านคา้ การ
บริการต่าง ๆรวมถึงผูป้ระกอบอาชีพประมงและอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความร่วมมือและสนบัสนุนภาครัฐและเป็น
กลุ่มประชาสังคมท่ีเขม้แข็งท่ีจะตอ้งพร้อมปกป้องและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดก็ตามท่ีจะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพราะนัน่เท่ากบัว่าส่ิงเหล่านนั้นจะสะทอ้นกลบัมามีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนเองดว้ย จากกลไกดงักล่าวนั้นจะเป็นการสานพลงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนท่ีได้
มีส่วนร่วมเป็นไตรภาคี ท่ีเป็นความเขม้แข็งในการก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆท่ี
ตอบสนองการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเชิงปฏิบติัและเชิงวิชาการดา้นการศึกษาวิจยัไดใ้นอนาคต 
 การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหต้ระหนกัถึงคุณค่าการใชป้ระโยชนแ์ละคุณค่าทางธรรมชาติจากนิเวศวิทยาภูมิ
ทศัน์ก็มีความส าคญัไม่แพก้นั กล่าวคือ การท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายหรือลดทอนส่ิงอ่ืนทั้งแหล่งผลิตอาหาร ท่ีอยู่อาศยั 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและสุนทรียภาพของเกาะเสมด็ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะต่าง ๆ และตระหนกัถึงคุณค่าทางธรรมชาติ ท่ี
เกาะเสมด็มีอยา่งสมบูรณ์และพร้อมต่อการพฒันาและเติบโตโดยยงัคงตั้งอยู่ในการปกป้องและอนุรักษเ์ป็นหวัใจส าคญั 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีสนองตอบใหก้บัประชาชนบนเกาะเสมด็และรวมถึงนกัท่องเท่ียวในดา้นการบริการของระบบนิเวศใน
เชิงคุณค่า จากกลไกดงักล่าวนั้นจะเป็นการสานพลงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนท่ีไดมี้ส่วนร่วมเป็นไตรภาคี 
หากแต่ทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งจริงใจและสนบัสนุนกิจกรรมหรือแนวทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจากสภาพ
ทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ท่ีมีอยู่ได้อย่างหเมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดการตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเกาะเสม็ด และสามารถน าไปสู่การขบัเคล่ือนเพ่ือการพฒันาและสร้างความ
เติบโตใหค้รบทุกมิติทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสงัคมและมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนในเชิงประจกัษ ์ 
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