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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจสถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ํา วิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง และหา
แนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน โดยใช้
การวิจัยแบบผสานวิธี ด้วยการเก็บแบบสอบถามจากประชาชน 400 คน และการสัมภาษณ์แกนนําชุมชน แกน
นําการท่องเที่ยว ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีจนข้อมูลอิ่มตัว ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชน
รมิน้ํามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําฯ ในภาพรวมและรายด้านทั้งการวางแผน การดําเนินงานและการ
ประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง มีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําฯ 
ในภาพรวมและรายด้านท้ังการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํา การแก้ไขปัญหาสายน้ํา การฟื้นฟูสายน้ําและการ
พัฒนาสายนํ้าอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้ ควรสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทดังกล่าวมากข้ึน เป็น
เจ้าภาพหลักในการอนุรักษ์สายน้ําร่วมกับแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวโดยอาศัยการสนับสนนุของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังในและนอกชุมชน  
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ABSTRACT 
This study aimed to investigate the situation of natural water resources conservation in 
tourism promotion, to analyze roles of stakeholders, and to find a guideline of participatory 
natural water resources conservation for tourism promotion of waterfront communities in 
Bandon bay. Mix research methods was conducted for this study; the questionnaire was 
collected from 400 people, and interview guidelines were conducted from community 
leaders, tourism leaders, local government officers and participants from private sector until 
saturation. The results showed that people living in the waterfront communities involved in 
natural water resources conservation to promote tourism as a whole, operations and 
evaluation were at a low level but the benefit was moderate. The roles of natural water 
resources conservation were to promote tourism as a whole, the maintenance and protection, 
troubleshooting, rehabilitation and development were at a low level. The people should be 
promoted to participate and play greater roles, be the main host of natural water resources 
conservation together with the community and tourism leaders, with the support of the public 
and private sectors both in and out of the communities. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ทรัพยากรนํ้ามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ องค์การสหประชาชาติตระหนักถึง

ความสําคัญดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงกําหนดให้การจัดการทรัพยากรนํ้าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน สําหรับ 15 ปีข้างหน้าท่ีจัดทําข้ึนตามวาระการพัฒนาของโลกภายหลังปี 2558 ซ่ึงประกอบด้วย 17 
เป้าหมายหลัก และหนึ่งในนั้น คือ การจัดการน้ําและสุขาภิบาล โดยกําหนดว่าภายในปี 2573 ประชากรโลก
จะต้องมีน้ําด่ืมท่ีสะอาดและราคาเหมาะสม มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม จัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับน้ํา ดูแล
พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนเทคโนโลยีการบําบัดน้ําในประเทศกําลังพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่การพัฒนาประเทศของไทยที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนํ้าอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้คุณภาพน้ํามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เกิดน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/วัน ในขณะที่ระบบบําบัดรองรับน้ําเสียได้เพียงร้อยละ 31 (Office of the National Economic 
and Social Development Board, 2015, pp.6-8) ปัญหามลพิษทางนํ้าจึงเกิดขึ้นในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงกระทบต่อ
ภาคการผลิต บริการและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ลุ่มน้ําตาปีท่ีเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีและพื้นท่ีใกล้เคียงมาเป็น
เวลานานประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันคุณภาพนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้และเสื่อมโทรม (Office of 
the Environmental Region 14th (Suratthani), 2016, pp.12-14) ในขณะท่ีการขยายตัวของเมืองสุราษฎร์-
ธานีเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและกีดขวางทางระบายน้ํา การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่บําบัดของเสีย 
การใช้สารเคมีของภาคเกษตรกรรม การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ําของภาคครัวเรือน 
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ความสําคัญดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงกําหนดให้การจัดการทรัพยากรน้ําเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาท่ี
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(Committee on Water Resources Policy and Management, 2015, pp.3-53-3-56) ล้วนส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสายน้ํา 

สายน้ําดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง การขนส่ง 
การเดินทาง และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสายน้ําสาขาท่ีเป็นแม่น้ํา ลําคลองและลําห้วยต่างๆ ซ่ึงเชื่อมร้อยกันจน
กลายเป็นลุ่มน้ําได้ก่อร่างสร้างวิถีชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับสายนํ้าอย่างแนบแน่น จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพน้ําดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการ
ท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลายนํ้าบริเวณอ่าวบ้านดอนท่ีรองรับมลพิษ
ทางน้ําซ่ึงไหลมาจากต้นน้ําและกลางน้ําเพ่ือลงสู่อ่าวไทยที่บริเวณดังกล่าว สายน้ําในพื้นท่ีนี้จึงประสบปัญหา
มากกว่าบริเวณอ่ืน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นท่ี
ในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีจะเกื้อหนุนการดํารงชีวิตตามวิถีริมน้ําอันเปน็เอกลักษณ์ท่ี
น่าสนใจของชุมชนไว้ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสํารวจสถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว   

บ้านดอน  
2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายน้ํา  
3. เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ี

อ่าวบ้านดอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสํารวจสถานการณ์การ

อนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ํา และการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์บทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายน้ํา และหาแนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนริมน้ํา ซ่ึงประชากรในการศึกษาเป็นประชาชนในชุมชนริมน้ํา 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางใบไม้ ตําบลคลอง
น้อย ตําบลบางโพธ์ิ ตําบลบางไทร ตําบลบางชนะ และตําบลคลองฉนาก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จํานวนรวม 14,666 คน และสุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณตามสูตรของ Yamane (1973, p.1088) โดยกําหนด
ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 383 คน แต่ผู้วิจัยปรับเพ่ิมเป็น 400 คน และสุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยความน่าจะเป็นโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ตําบลละ 66-67 คน  
 ส่วนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบลูกโซ่หิมะ (Snowball) กับแกนนําชุมชน แกน
นําการท่องเที่ยว ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี โดยผู้วิจัยเร่ิมต้นด้วยการเข้าพบและขอความ
ร่วมมือจากแกนนําชุมชนแต่ละแห่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแนะนํากลุ่มเป้าหมายคนต่อๆ ไปจนข้อมูล
อ่ิมตัว 
 เครื่องมือในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีมีการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 2 
ท่าน ด้านสิ่งแวดล้อม 2 ท่าน และด้านการท่องเที่ยว 1 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) โดยคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเ้ชี่ยวชาญ นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบ

ความเที่ยง (Reliability) โดยพิจารณาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Internal consistency) ตามสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยค่าท่ียอมรับได้เป็น .80 ขึ้นไป และ
นําไปทดลองใช้กับกลุ่มคนในชุมชนบ้านเกาะแรต อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นชุมชนท่องเที่ยว
ริมน้ําเช่นกัน แล้วนํามาปรับปรุงถ้อยคําในเคร่ืองมือดังกล่าวให้เหมาะสมย่ิงขึ้น แล้วนําไปเก็บข้อมูลด้วยการ
แบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 400 คน และสัมภาษณ์แกนนําชุมชนและแกนนําการท่องเที่ยว 
ผู้แทนภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนจนข้อมูลอิ่มตัว  

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาท้ังร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง สภาพสายน้ํา การมีส่วนร่วมและบทบาท
ในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพในการ
บรรยายสภาพพ้ืนท่ีและสายน้ํา การมีส่วนร่วม บทบาทและแนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อ
ส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน 

อ่าวบ้านดอนเป็นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงมีแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วย เกาะแก่ง และติดกับชายฝั่งอ่าวไทย ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําท่ี
สามารถเลี้ยงคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นท่ีใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ยึดโยงกับสายนํ้า
อย่างแนบแน่น มีสายน้ําและป่าชายเลนท่ีเก้ือหนุนระบบนิเวศและการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต บ้านเรือนส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ริมน้ํา การทํามาหากินเกี่ยวเนื่องกับสายนํ้า การเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีใช้ท้ังทางบกและทางนํ้า และมีกิจกรรม
การท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวเนื่องกับสายนํ้า ท้ังตลาดน้ํา การล่องเรือชมธรรมชาติ ห่ิงห้อย ปลาเสือพ่นน้ํา นกเป็ดน้ํา นก
เฉี่ยวกุ้ง การแสดงของลิง การปลกูป่าชายเลน การตกกุ้งแม่น้ํา การเก็บหอยปากอ่าว การนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
การเรียนรู้วิถีชุมชนท้ังการต่อเรือ การต่อยมวย การทํายาสูบ การเย็บจาก การทาํภาชนะตักน้ําพ้ืนบ้าน การทํา
ฐานรองหม้อจากก้านของใบจาก การทําขนมจาก การทําโคมไฟกะลามะพร้าว การทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น 
การล่องแพรับประทานอาหารและพักแรม การพักโฮมสเตย์ การรับประทานอาหารพื้นบ้านและการซ้ือผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น 

จากอดีตถึงปัจจบุันสายน้ําในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปท้ังด้านความกว้าง การตื้นเขิน คุณภาพน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ กล่าวคือ สายน้ํากว้างมากข้ึน เนื่องจากการกัดเซาะและการพังทลาย
ของตลิ่งจากการสัญจร การขุดลอกสายน้ํา การตัดต้นไม้ริมฝั่ง การปรับภูมิทัศน์ของชุมชน และการใช้ประโยชน์
พ้ืนท่ีริมฝั่งท้ังจากการขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การประกอบกิจกรรมในครัวเรือน การทํา
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และการประมง และสายน้ําต้ืนเขินมากขึ้น เนื่องจากการทับถมของตะกอน
และทราย การรุกล้ําของต้นไม้ วัชพืช การทําประมง การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การขุดลอกสายน้ําท่ีไม่ต่อเนื่องและไม่
เป็นระบบ และการสัญจรทางนํ้าท่ีลดลง นอกจากน้ี คุณภาพน้ําในสายน้ําก็ลดลงจากกิจกรรมของประชาชน 
โรงงานอุตสาหกรรมและธรรมชาติ เช่น การทิ้งขยะ การปล่อยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล การอาบ การซักล้าง การใช้
สารเคมีในการเพาะเล้ียง การจับสัตว์น้ํา และเกษตรกรรม การแพร่กระจายของวัชพืชและการรุกล้ําของนํ้าเค็ม
จากภาวะน้ําข้ึนน้ําลง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติก็ลดลง ท้ังปริมาณต้นไม้บริเวณริมฝั่งและ
สัตว์น้ํา โดยสัตว์น้ํามีสารเคมีเจือปนท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และการใช้ประโยชน์จากสายน้ํา ท่ี
แพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบัน จึงเกิดปัญหามลพิษทางน้ําจากการทิง้ขยะ การปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลของ
ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้สัญจร กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ําและกลาง
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(Committee on Water Resources Policy and Management, 2015, pp.3-53-3-56) ล้วนส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสายน้ํา 

สายน้ําดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง การขนส่ง 
การเดินทาง และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสายน้ําสาขาท่ีเป็นแม่น้ํา ลําคลองและลําห้วยต่างๆ ซ่ึงเชื่อมร้อยกันจน
กลายเป็นลุ่มนํ้าได้ก่อร่างสร้างวิถีชีวิตผู้คนท่ีผูกพันกับสายนํ้าอย่างแนบแน่น จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพน้ําดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการ
ท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลายนํ้าบริเวณอ่าวบ้านดอนที่รองรับมลพิษ
ทางนํ้าซ่ึงไหลมาจากต้นน้ําและกลางน้ําเพ่ือลงสู่อ่าวไทยที่บริเวณดังกล่าว สายน้ําในพื้นท่ีนี้จึงประสบปัญหา
มากกว่าบริเวณอ่ืน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นท่ี
ในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีจะเกื้อหนุนการดํารงชีวิตตามวิถีริมน้ําอันเปน็เอกลักษณ์ที่
น่าสนใจของชุมชนไว้ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสํารวจสถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว   

บ้านดอน  
2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายน้ํา  
3. เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ี

อ่าวบ้านดอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสํารวจสถานการณ์การ

อนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ํา และการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์บทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายน้ํา และหาแนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนริมน้ํา ซ่ึงประชากรในการศึกษาเป็นประชาชนในชุมชนริมน้ํา 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางใบไม้ ตําบลคลอง
น้อย ตําบลบางโพธ์ิ ตําบลบางไทร ตําบลบางชนะ และตําบลคลองฉนาก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จํานวนรวม 14,666 คน และสุ่มตัวอย่างด้วยการคํานวณตามสูตรของ Yamane (1973, p.1088) โดยกําหนด
ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 383 คน แต่ผู้วิจัยปรับเพ่ิมเป็น 400 คน และสุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยความน่าจะเป็นโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ตําบลละ 66-67 คน  
 ส่วนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบลูกโซ่หิมะ (Snowball) กับแกนนําชุมชน แกน
นําการท่องเที่ยว ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี โดยผู้วิจัยเร่ิมต้นด้วยการเข้าพบและขอความ
ร่วมมือจากแกนนําชุมชนแต่ละแห่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแนะนํากลุ่มเป้าหมายคนต่อๆ ไปจนข้อมูล
อ่ิมตัว 
 เครื่องมือในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีมีการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 2 
ท่าน ด้านสิ่งแวดล้อม 2 ท่าน และด้านการท่องเที่ยว 1 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) โดยคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเ้ชี่ยวชาญ นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบ

ความเท่ียง (Reliability) โดยพิจารณาความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Internal consistency) ตามสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยค่าท่ียอมรับได้เป็น .80 ขึ้นไป และ
นําไปทดลองใช้กับกลุ่มคนในชุมชนบ้านเกาะแรต อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นชุมชนท่องเที่ยว
ริมน้ําเช่นกัน แล้วนํามาปรับปรุงถ้อยคําในเคร่ืองมือดังกล่าวให้เหมาะสมย่ิงข้ึน แล้วนําไปเก็บข้อมูลด้วยการ
แบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 400 คน และสัมภาษณ์แกนนําชุมชนและแกนนําการท่องเที่ยว 
ผู้แทนภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนจนข้อมูลอ่ิมตัว  

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาท้ังร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง สภาพสายน้ํา การมีส่วนร่วมและบทบาท
ในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพในการ
บรรยายสภาพพื้นท่ีและสายน้ํา การมีส่วนร่วม บทบาทและแนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือ
ส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. สถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน 

อ่าวบ้านดอนเป็นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงมีแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วย เกาะแก่ง และติดกับชายฝั่งอ่าวไทย ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําท่ี
สามารถเลี้ยงคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นท่ีใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี วิถีชีวิตของผู้คนท่ีนี่ยึดโยงกับสายนํ้า
อย่างแนบแน่น มีสายน้ําและป่าชายเลนท่ีเกื้อหนุนระบบนิเวศและการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต บ้านเรือนส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ริมน้ํา การทํามาหากินเกี่ยวเนื่องกับสายนํ้า การเดินทางเข้าสู่พ้ืนท่ีใช้ท้ังทางบกและทางนํ้า และมีกิจกรรม
การท่องเที่ยวท่ีเก่ียวเนื่องกับสายนํ้า ท้ังตลาดน้ํา การล่องเรือชมธรรมชาติ ห่ิงห้อย ปลาเสือพ่นน้ํา นกเป็ดนํ้า นก
เฉี่ยวกุ้ง การแสดงของลิง การปลกูป่าชายเลน การตกกุ้งแม่น้ํา การเก็บหอยปากอ่าว การนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 
การเรียนรู้วิถีชุมชนท้ังการต่อเรือ การต่อยมวย การทํายาสูบ การเย็บจาก การทาํภาชนะตักน้ําพ้ืนบ้าน การทํา
ฐานรองหม้อจากก้านของใบจาก การทําขนมจาก การทําโคมไฟกะลามะพร้าว การทํานํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
การล่องแพรับประทานอาหารและพักแรม การพักโฮมสเตย์ การรับประทานอาหารพื้นบ้านและการซ้ือผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น 

จากอดีตถึงปัจจบุันสายน้ําในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปท้ังด้านความกว้าง การตื้นเขิน คุณภาพนํ้า 
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ กล่าวคือ สายน้ํากว้างมากข้ึน เน่ืองจากการกัดเซาะและการพังทลาย
ของตลิ่งจากการสัญจร การขุดลอกสายน้ํา การตัดต้นไม้ริมฝั่ง การปรับภูมิทัศน์ของชุมชน และการใช้ประโยชน์
พ้ืนท่ีริมฝั่งท้ังจากการขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การประกอบกิจกรรมในครัวเรือน การทํา
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และการประมง และสายน้ําต้ืนเขินมากขึ้น เน่ืองจากการทับถมของตะกอน
และทราย การรุกล้ําของต้นไม้ วัชพืช การทําประมง การเพาะเล้ียงชายฝั่ง การขุดลอกสายน้ําท่ีไม่ต่อเน่ืองและไม่
เป็นระบบ และการสัญจรทางนํ้าท่ีลดลง นอกจากน้ี คุณภาพน้ําในสายน้ําก็ลดลงจากกิจกรรมของประชาชน 
โรงงานอุตสาหกรรมและธรรมชาติ เช่น การทิ้งขยะ การปล่อยนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล การอาบ การซักล้าง การใช้
สารเคมีในการเพาะเล้ียง การจับสัตว์นํ้า และเกษตรกรรม การแพร่กระจายของวัชพืชและการรุกล้ําของนํ้าเค็ม
จากภาวะน้ําข้ึนน้ําลง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติก็ลดลง ท้ังปริมาณต้นไม้บริเวณริมฝั่งและ
สัตว์น้ํา โดยสัตว์น้ํามีสารเคมีเจือปนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และการใช้ประโยชน์จากสายน้ํา ท่ี
แพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบัน จึงเกิดปัญหามลพิษทางนํ้าจากการท้ิงขยะ การปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลของ
ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้สัญจร กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ําและกลาง
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น้ํา และการขยายตัวของวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตริมน้ํา สัตว์น้ําและทัศนียภาพ
ริมน้ํา 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพียงสมาชิกชุมชนท่ีไม่สังกัดกลุ่มทางสังคมอื่น จํานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.65 ขาดความรู้ในการอนุรักษ์สายน้ํา จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 1.30, S.D.=0.12) โดยมีส่วนร่วมในด้านการ
รับผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง (  = 1.61, S.D.=0.96) รองลงมาเป็น การมีส่วนร่วมในด้าน
การดําเนินงาน (  = 1.35, S.D.=0.99) การวางแผน ( = 1.34, S.D.=1.21) และการประเมินผล (  = 0.91, 
S.D.=0.98) ตามลําดับ ซ่ึงการมีส่วนร่วมท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับน้อย โดยด้านการวางแผน ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประชุมหาสาเหตุของปัญหาสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากสายน้ํา 
และการริเริ่มกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ํา ตามลําดับ ด้านการดําเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้
คนอ่ืนช่วยกันดูแลรักษาสายนํ้ามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การดําเนินชีวิตด้วยกิจกรรมที่ไม่ทําลายสายน้ํา และการ
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์สายน้ําแก่คนอื่น ตามลําดับ ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ใช้สายน้ําเพื่อการอุปโภคและการบริโภคในครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การสัญจร เกษตรกรรมและการ
เลี้ยงสัตว์บก และการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ ตามลําดับ และด้านการประเมินผล ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องการท้ิงขยะและการปล่อยของเสียจากครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการติดตามตรวจสอบการท้ิงขยะและการปล่อยของเสียจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม 
และการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ํา ตามลําดับ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือติดตามตรวจสอบการก่อมลพิษ
ทางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวน้อยมาก โดยภาครัฐในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักท้ังด้าน
การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวให้การสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว ในขณะที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าวน้อย ส่วนด้านการรับผลประโยชน์นั้น ประชาชน 
แกนนําชุมชน แกนนําท่องเที่ยวและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านนี้มากกว่าภาครัฐ ภาครัฐในพ้ืนท่ีจึงเป็นเจ้าภาพ
หลักในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เพราะมีอํานาจและงบประมาณในการดําเนินการ ส่วนแกน
นําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐในพ้ืนท่ีกับประชาชน ในขณะที่ภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่าด้านอื่นๆ และไม่ร่วมมือกับประชาชนโดยตรง แต่ร่วมมือผ่าน
ภาครัฐในพ้ืนท่ี แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยว สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนนอกพื้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้างโดยประสานผ่านภาครัฐ แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
 2. บทบาทของผู้เก่ียวข้องในการอนุรักษ์สายนํ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว 
บ้านดอน ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 1.12, 
S.D.=0.10) โดยมีบทบาทในด้านการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํามากท่ีสุด (  = 1.45, S.D.=1.09) รองลงมา
เป็น ด้านการแก้ไขปัญหาสายน้ํา (  = 1.10, S.D.=1.04) การพัฒนาสายน้ํา (  = 1.00, S.D.=1.25) และการ
ฟ้ืนฟูสายน้ํา  (  = 0.92, S.D.=1.19) ตามลําดับ ซ่ึงประชาชนมีบทบาทในทุกด้านดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้ 
ด้านการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํา ประชาชนมีบทบาทในการไม่ท้ิงขยะหรือปล่อยของเสียลงสายน้ํามากท่ีสุด 
รองลงมาเป็น การรณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ท้ิงขยะหรือปล่อยของเสียลงสายน้ํา และการปลูกฝังจิตสํานึกและ
ทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาและป้องกันให้คนในชุมชน ตามลําดับ ด้านการแก้ไขปัญหาสายน้ํา ประชาชนมี
บทบาทในการทําความสะอาดสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมา เป็นการทํากิจกรรมในการแก้ไขปญัหาสายน้ํา และ 

การวางแผนแก้ไขปัญหาสายน้ํา ตามลําดับ ด้านการฟ้ืนฟูสายน้ํา ประชาชนมีบทบาทในการประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการฟ้ืนฟูสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การวางแผนฟ้ืนฟูสายน้ํา และการทํา
กิจกรรมในการฟื้นฟูสายน้ํา ตามลําดับ และด้านการพัฒนาสายนํ้า ประชาชนมีบทบาทในการประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาสายนํ้ามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การวางแผนพัฒนาสายนํ้า และการทํา
กิจกรรมในการพัฒนาสายนํ้า ตามลําดับ ในขณะท่ีประชาชนมีบทบาทในการเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบใน
การแก้ไขและฟื้นฟูสายน้ําน้อยท่ีสุด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทในการอนุรักษ์
สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพ้ืนท่ี โดยมีแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวให้การสนับสนุนและกระตุ้น
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทด้วย ส่วนภาคเอกชนมีบทบาทดังกล่าวค่อนข้างน้อย  
 3. แนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว   
บ้านดอน การอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอนเน้น
การทําให้น้ํามีคุณภาพดีย่ิงขึ้น ด้วยการสร้างผู้นําหรือคนต้นแบบในการอนุรักษ์สายนํ้าในพื้นท่ี และการส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม มีบทบาทมากข้ึนและเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวใน
ชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ท้ังการวางแผนการอนุรักษ์สายน้ํา 
การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ํา การรับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์สายนํ้าอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และ
การประเมินผลกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ําท่ีจัดขึ้น โดยมีการทบทวนแผนท่ีวางไว้เพ่ือให้การอนุรักษ์สายน้ํา
บรรลุผลได้เร็วขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ําไม่ให้เสื่อมโทรม
เพ่ิมขึ้น รวมท้ังการแก้ไข การฟื้นฟูสายน้ําท่ีประสบปัญหา และการพัฒนาสายนํ้าให้ดีย่ิงขึ้นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่อไป โดยยึดหลักการระวังไว้ก่อน ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และความเป็น
หุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน กล่าวคือ หลักการระวังไว้ก่อน แม้สายน้ําในชุมชนจะยังไม่ประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤติ แต่
ปัจจุบันภาครัฐในพ้ืนท่ี ประชาชน แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมี
แนวทางในการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํา โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และต้องการการสนับสนุนการ
ดําเนินการจากภาครัฐนอกพ้ืนท่ี ภาคเอกชนในและนอกพื้นท่ี หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยผู้ก่อมลพิษหลัก
ของสายน้ําแห่งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเท่ียว 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมน้ําตลอดสายนํ้าท้ังต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา รวมท้ังธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว แม้จะมีจํานวนน้อยเพ่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชาชน แต่กลับก่อมลพิษทางนํ้าในวงกว้าง ดังนั้น ผู้ก่อมลพิษต่อสายน้ําจึงต้องรับผิดชอบในการจัดการปัญหา
ดังกล่าว หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย คนหมู่มากใช้ประโยชน์จากสายน้ําแห่งนี้ท้ังเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค ซ่ึงเป็นการตักตวงประโยชน์มากกว่าการดูแลรักษา ส่งผลให้สายน้ําเกิดมลพิษที่กระทบต่อวิถีชีวิตผู้คน
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ จึงควรสร้างกฎกติกาท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสายน้ํา โดยให้ผู้ใช้สายน้ําจ่ายคา่บริการสายน้ํา
เพ่ือเป็นต้นทุนในการจัดการน้ํา โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากสายน้ําตาม
ขนาดพื้นท่ีหรือปริมาณน้ําท่ีใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การประมง การสัญจร การทํา
กิจกรรมของครัวเรือนและการประกอบการของภาคเอกชน เป็นต้น และหลักการความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-
เอกชน ปัจจุบันองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําเป็นหลักโดย
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่าด้านอื่น ดังนั้น จึงควรดึงภาคเอกชนซ่ึงสร้างมลพิษทางนํ้า
มากมามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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น้ํา และการขยายตัวของวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตริมน้ํา สัตว์นํ้าและทัศนียภาพ
ริมน้ํา 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพียงสมาชิกชุมชนท่ีไม่สังกัดกลุ่มทางสังคมอื่น จํานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.65 ขาดความรู้ในการอนุรักษ์สายน้ํา จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 1.30, S.D.=0.12) โดยมีส่วนร่วมในด้านการ
รับผลประโยชน์มากท่ีสุด แต่อยู่ในระดับปานกลาง (  = 1.61, S.D.=0.96) รองลงมาเป็น การมีส่วนร่วมในด้าน
การดําเนินงาน (  = 1.35, S.D.=0.99) การวางแผน ( = 1.34, S.D.=1.21) และการประเมินผล (  = 0.91, 
S.D.=0.98) ตามลําดับ ซ่ึงการมีส่วนร่วมท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับน้อย โดยด้านการวางแผน ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประชุมหาสาเหตุของปัญหาสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากสายน้ํา 
และการริเริ่มกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ํา ตามลําดับ ด้านการดําเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้
คนอื่นช่วยกันดูแลรักษาสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การดําเนินชีวิตด้วยกิจกรรมที่ไม่ทําลายสายน้ํา และการ
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์สายน้ําแก่คนอื่น ตามลําดับ ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ใช้สายน้ําเพ่ือการอุปโภคและการบริโภคในครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การสัญจร เกษตรกรรมและการ
เลี้ยงสัตว์บก และการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ ตามลําดับ และด้านการประเมินผล ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องการท้ิงขยะและการปล่อยของเสียจากครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการติดตามตรวจสอบการท้ิงขยะและการปล่อยของเสียจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม 
และการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ํา ตามลําดับ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือติดตามตรวจสอบการก่อมลพิษ
ทางน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวน้อยมาก โดยภาครัฐในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักท้ังด้าน
การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวให้การสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว ในขณะที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าวน้อย ส่วนด้านการรับผลประโยชน์นั้น ประชาชน 
แกนนําชุมชน แกนนําท่องเที่ยวและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในด้านนี้มากกว่าภาครัฐ ภาครัฐในพ้ืนท่ีจึงเป็นเจ้าภาพ
หลักในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เพราะมีอํานาจและงบประมาณในการดําเนินการ ส่วนแกน
นําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐในพ้ืนท่ีกับประชาชน ในขณะที่ภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่าด้านอื่นๆ และไม่ร่วมมือกับประชาชนโดยตรง แต่ร่วมมือผ่าน
ภาครัฐในพ้ืนท่ี แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยว สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนนอกพื้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้างโดยประสานผ่านภาครัฐ แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
 2. บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายนํ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว 
บ้านดอน ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 1.12, 
S.D.=0.10) โดยมีบทบาทในด้านการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํามากท่ีสุด (  = 1.45, S.D.=1.09) รองลงมา
เป็น ด้านการแก้ไขปัญหาสายน้ํา (  = 1.10, S.D.=1.04) การพัฒนาสายน้ํา (  = 1.00, S.D.=1.25) และการ
ฟ้ืนฟูสายน้ํา  (  = 0.92, S.D.=1.19) ตามลําดับ ซ่ึงประชาชนมีบทบาทในทุกด้านดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้ 
ด้านการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํา ประชาชนมีบทบาทในการไม่ท้ิงขยะหรือปล่อยของเสียลงสายน้ํามากท่ีสุด 
รองลงมาเป็น การรณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ท้ิงขยะหรือปล่อยของเสียลงสายน้ํา และการปลูกฝังจิตสํานึกและ
ทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลรักษาและป้องกันให้คนในชุมชน ตามลําดับ ด้านการแก้ไขปัญหาสายน้ํา ประชาชนมี
บทบาทในการทําความสะอาดสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมา เป็นการทํากิจกรรมในการแก้ไขปญัหาสายน้ํา และ 

การวางแผนแก้ไขปัญหาสายน้ํา ตามลําดับ ด้านการฟ้ืนฟูสายน้ํา ประชาชนมีบทบาทในการประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการฟ้ืนฟูสายน้ํามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การวางแผนฟ้ืนฟูสายน้ํา และการทํา
กิจกรรมในการฟื้นฟูสายน้ํา ตามลําดับ และด้านการพัฒนาสายนํ้า ประชาชนมีบทบาทในการประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาสายนํ้ามากท่ีสุด รองลงมาเป็น การวางแผนพัฒนาสายนํ้า และการทํา
กิจกรรมในการพัฒนาสายนํ้า ตามลําดับ ในขณะท่ีประชาชนมีบทบาทในการเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบใน
การแก้ไขและฟื้นฟูสายน้ําน้อยท่ีสุด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการอนุรักษ์
สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพ้ืนท่ี โดยมีแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวให้การสนับสนุนและกระตุ้น
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทด้วย ส่วนภาคเอกชนมีบทบาทดังกล่าวค่อนข้างน้อย  
 3. แนวทางการอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว   
บ้านดอน การอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอนเน้น
การทําให้น้ํามีคุณภาพดีย่ิงขึ้น ด้วยการสร้างผู้นําหรือคนต้นแบบในการอนุรักษ์สายนํ้าในพื้นท่ี และการส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม มีบทบาทมากข้ึนและเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับแกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวใน
ชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ท้ังการวางแผนการอนุรักษ์สายน้ํา 
การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ํา การรับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์สายนํ้าอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และ
การประเมินผลกิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ําท่ีจัดขึ้น โดยมีการทบทวนแผนท่ีวางไว้เพ่ือให้การอนุรักษ์สายน้ํา
บรรลุผลได้เร็วขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ําไม่ให้เสื่อมโทรม
เพ่ิมขึ้น รวมท้ังการแก้ไข การฟื้นฟูสายน้ําท่ีประสบปัญหา และการพัฒนาสายนํ้าให้ดีย่ิงข้ึนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่อไป โดยยึดหลักการระวังไว้ก่อน ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และความเป็น
หุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน กล่าวคือ หลักการระวังไว้ก่อน แม้สายน้ําในชุมชนจะยังไม่ประสบปัญหาถึงข้ันวิกฤติ แต่
ปัจจุบันภาครัฐในพ้ืนท่ี ประชาชน แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมี
แนวทางในการดูแลรักษาและป้องกันสายน้ํา โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และต้องการการสนับสนุนการ
ดําเนินการจากภาครัฐนอกพื้นท่ี ภาคเอกชนในและนอกพื้นท่ี หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยผู้ก่อมลพิษหลัก
ของสายน้ําแห่งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเท่ียว 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ริมน้ําตลอดสายนํ้าท้ังต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา รวมท้ังธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว แม้จะมีจํานวนน้อยเพ่ือเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชาชน แต่กลับก่อมลพิษทางนํ้าในวงกว้าง ดังนั้น ผู้ก่อมลพิษต่อสายน้ําจึงต้องรับผิดชอบในการจัดการปัญหา
ดังกล่าว หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย คนหมู่มากใช้ประโยชน์จากสายน้ําแห่งนี้ท้ังเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค ซ่ึงเป็นการตักตวงประโยชน์มากกว่าการดูแลรักษา ส่งผลให้สายน้ําเกิดมลพิษที่กระทบต่อวิถีชีวิตผู้คน
และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ จึงควรสร้างกฎกติกาท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสายน้ํา โดยให้ผู้ใช้สายน้ําจ่ายคา่บริการสายนํ้า
เพ่ือเป็นต้นทุนในการจัดการน้ํา โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากสายน้ําตาม
ขนาดพื้นท่ีหรือปริมาณน้ําท่ีใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเล้ียงชายฝั่ง การประมง การสัญจร การทํา
กิจกรรมของครัวเรือนและการประกอบการของภาคเอกชน เป็นต้น และหลักการความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-
เอกชน ปัจจุบันองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําเป็นหลักโดย
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่าด้านอื่น ดังน้ัน จึงควรดึงภาคเอกชนซ่ึงสร้างมลพิษทางนํ้า
มากมามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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อภิปรายผลการวิจัย  
 1. สถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน 
สายน้ําบริเวณอ่าวบ้านดอนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากท้ังมีความกว้างมากข้ึน ตื้นเขินมากข้ึน คุณภาพนํ้าลดลง 
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและเส่ือมโทรม และมีการใช้ประโยชน์จากสายน้ําอย่างแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกับสายนํ้าอ่ืนของไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Asakeang 
(2006, pp.127-129) ท่ีพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองในพ้ืนท่ีธนบุรี มีการรุก
ล้ําพ้ืนท่ีริมน้ําสองฝั่งคลอง การตืน้เขินของคลอง ระดับน้ําไม่คงท่ีและการบดบังทัศนียภาพของเข่ือนริมน้ํา ผล
การศึกษาของ Bunsiri., et al. (2008, p.156) ท่ีพบว่า คุณภาพนํ้าในแม่น้ํามูลในอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมามีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่เหมาะสําหรับการท่องเท่ียวทางน้ํา ผลการศึกษาของ 
Bunyanupong, Wongtui & Wannawijit (2009, pp.131-133) ท่ีพบว่า แม่น้ําปิงมีปัญหาคุณภาพน้ําลดลง 
การตื้นเขิน ภูมิทัศน์ริมน้ําถูกทําลาย การทิ้งขยะและระบายน้ําเสียลงแม่น้ํา การรุกล้ําพ้ืนท่ีริมแม่น้าํ และการ
สูญเสียพื้นท่ีตลิ่งจากการกัดเซาะ และผลการศึกษาของ  Wiriyawat & Sinvon (2014, pp.72-75) ท่ีพบว่า 
จุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเท่ียวทางนํ้าในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาขยะ น้ําเสียและเสียงรบกวน 
ประชาชนในอ่าวบ้านดอนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมและรายด้านท้ัง
ด้านการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Trimongkolkul, Tanpichi & Kumlung (2002, p.1) ท่ีพบว่า 
เกษตรกรไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและก่อสร้างระบบการอนุรักษ์น้ําในภาคตะวันตก และประสบ
ปัญหาในการติดตามผล ผลการศึกษาของ Mbaiwa (2004, p.52) ท่ีพบว่า ชุมชนท้องถ่ินบริเวณสามเหล่ียมปาก
แม่น้ําโอคาวังโก (Okavango Delta) ประเทศบอตสวานา (BOTSWANA) มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่เป็นธรรม ผลการศึกษาของ Kerdjan (2014, pp.117-119) บางส่วนท่ี
พบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคนในด้านการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวม การมีส่วนร่วมในด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน์และการติดตามและประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลางเช่นกัน นอกจากน้ี ยังไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ Nuanlaor (2013, pp.107-110) ท่ี
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาของ Kleepan (2008, pp.84-85) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์แม่น้ําป่าสักในอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมด้าน
การรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการตัดสินใจ ด้านการดําเนินงาน และด้านการประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง และผลการศึกษาของ Sihakulung & Sawasdee (2008, pp.543) ท่ีพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมทํากิจกรรมในชุมชน และร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ําพรุคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ
ริเร่ิมโครงการ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผล และการ
ร่วมกิจกรรมกับภายนอกชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชนในชุมชนกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวท้ังหมด  

ในขณะที่แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
อนุรักษ์สายน้ําโดยการเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชนในพ้ืนท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Nukul (2009, pp.73-78) ท่ีพบว่า กรรมการชุมชนในเทศบาลเมืองท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์-
ธานี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําตาปี ด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ กําหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติการ

ในโครงการอบรมเยาวชนในชุมชนให้มีจิตสํานึกรักษ์บ้านเกิด โครงการรณรงค์อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
โครงการจัดทําปา้ยรณรงค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ลุ่มน้ําตาปี และโครงการสร้างศนูย์สาธิตการ
อนุรักษ์แม่น้ําตาปี  

ส่วนภาคเอกชนท้ังผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สายน้ําน้อย ยกเว้นด้านการรับผลประโยชน์ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Menchay., et al. (2013, 
pp.155-161) ท่ีพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ังด้านการศึกษาปัญหา การวางแผน/นโยบาย การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา การบํารุงรักษาและการ
ปรับปรุงแก้ไข การติดตามประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการ
ติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก  

2. บทบาทของผู้เก่ียวข้องในการอนุรักษ์สายนํ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว
บ้านดอน ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับน้อยเพราะส่วนใหญ่เป็น
เพียงสมาชิกในชุมชนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น และยังขาดความรู้และการสนับสนุนความรู้ในการ
อนุรักษ์สายน้ํา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wattanachanobol & Rattana (2010, p.140) ท่ีพบว่า การ
เป็นสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีต้นน้ํา
ของชุมชนบ้านถํ้าผึ้ง ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Sirinuntana, Wanaprapa & Takong (2014) ท่ีพบว่า บทบาทของคนในชุมชนริมน้ําจันทบูรมีความเข้มแข็ง
และชัดเจน เนื่องจากมีการจัดการโดยคนในชุมชนอย่างแท้จริง รู้จักต่อรองกับภาครัฐ ไม่ถูกระบบราชการก้าว
ก่าย มีการทํางานที่ผสานกับภาครัฐและเอกชน มีจิตสํานึกและจิตสํานึกร่วมในความเป็นชุมชน ในลักษณะของ
การร่วมรับทราบและอาจช่วยเหลือจิตอาสา เม่ือชุมชนมีกิจกรรมหรือมีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น 

3. แนวทางการอนุรักษส์ายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว   
บ้านดอน การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนยึดหลักการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ หลักการระวังไว้ก่อน ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน สอดคล้องกับการเสนอหลักการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
Office (2017, pp.ข-ง) ซ่ึงประกอบด้วย การพัฒนาที่ย่ังยืน การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การระวังไว้ก่อน ผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน ธรรมาภิบาล การขยายความ
รับผิดชอบแก่ผู้ผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิมนุษยชน  

อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการและหาผู้นําท่ี
เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สายนํ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยภาคส่วนอ่ืนให้การสนับสนุน ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลักการจัดการแหล่งประวัติศาสตร์แห่งชาติคลองริโด (RIDEAU) ของแคนาดาซึ่ง Chief Executive Officer of 
Parks Canada (2005, p.50) ท่ีเสนอว่า การจัดการคลองดังกล่าวต้องดึงกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการกระจายผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ผลการศึกษาของ 
Sukhuntawarat (2012, pp.224-227) ท่ีพบว่า แรงจูงใจหลักของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําในเทศบาลนคร
พิษณุโลก คือ การบริหารจัดการสองฝ่ังแม่น้ําให้ดูดี สะอาด ร่มรื่น สวยงาม โดยให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และผลการศึกษาของ            
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อภิปรายผลการวิจัย  
 1. สถานการณ์การอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน 
สายน้ําบริเวณอ่าวบ้านดอนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากท้ังมีความกว้างมากข้ึน ตื้นเขินมากข้ึน คุณภาพน้ําลดลง 
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและเส่ือมโทรม และมีการใช้ประโยชน์จากสายน้ําอย่างแพร่หลายมากข้ึน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกับสายนํ้าอ่ืนของไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Asakeang 
(2006, pp.127-129) ท่ีพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองในพ้ืนท่ีธนบุรี มีการรุก
ล้ําพ้ืนท่ีริมน้ําสองฝั่งคลอง การตืน้เขินของคลอง ระดับน้ําไม่คงท่ีและการบดบังทัศนียภาพของเข่ือนริมน้ํา ผล
การศึกษาของ Bunsiri., et al. (2008, p.156) ท่ีพบว่า คุณภาพนํ้าในแม่น้ํามูลในอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมามีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่เหมาะสําหรับการท่องเท่ียวทางน้ํา ผลการศึกษาของ 
Bunyanupong, Wongtui & Wannawijit (2009, pp.131-133) ท่ีพบว่า แม่น้ําปิงมีปัญหาคุณภาพน้ําลดลง 
การตื้นเขิน ภูมิทัศน์ริมน้ําถูกทําลาย การทิ้งขยะและระบายน้ําเสียลงแม่น้ํา การรุกล้ําพ้ืนท่ีริมแม่น้าํ และการ
สูญเสียพื้นท่ีตลิ่งจากการกัดเซาะ และผลการศึกษาของ  Wiriyawat & Sinvon (2014, pp.72-75) ท่ีพบว่า 
จุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเท่ียวทางนํ้าในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาขยะ น้ําเสียและเสียงรบกวน 
ประชาชนในอ่าวบ้านดอนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมและรายด้านท้ัง
ด้านการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Trimongkolkul, Tanpichi & Kumlung (2002, p.1) ท่ีพบว่า 
เกษตรกรไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและก่อสร้างระบบการอนุรักษ์น้ําในภาคตะวันตก และประสบ
ปัญหาในการติดตามผล ผลการศึกษาของ Mbaiwa (2004, p.52) ท่ีพบว่า ชุมชนท้องถ่ินบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ําโอคาวังโก (Okavango Delta) ประเทศบอตสวานา (BOTSWANA) มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่เป็นธรรม ผลการศึกษาของ Kerdjan (2014, pp.117-119) บางส่วนที่
พบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคนในด้านการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมในภาพรวม การมีส่วนร่วมในด้าน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน์และการติดตามและประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลางเช่นกัน นอกจากน้ี ยังไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ Nuanlaor (2013, pp.107-110) ท่ี
พบว่า การมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาของ Kleepan (2008, pp.84-85) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์แม่น้ําป่าสักในอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมด้าน
การรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการตัดสินใจ ด้านการดําเนินงาน และด้านการประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง และผลการศึกษาของ Sihakulung & Sawasdee (2008, pp.543) ท่ีพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมทํากิจกรรมในชุมชน และร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ําพรุคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ
ริเริ่มโครงการ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผล และการ
ร่วมกิจกรรมกับภายนอกชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชนในชุมชนกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวท้ังหมด  

ในขณะที่แกนนําชุมชนและแกนนําท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
อนุรักษ์สายน้ําโดยการเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชนในพ้ืนท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Nukul (2009, pp.73-78) ท่ีพบว่า กรรมการชุมชนในเทศบาลเมืองท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์-
ธานี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําตาปี ด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ กําหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติการ

ในโครงการอบรมเยาวชนในชุมชนให้มีจิตสํานึกรักษ์บ้านเกิด โครงการรณรงค์อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
โครงการจัดทําปา้ยรณรงค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ลุ่มน้ําตาปี และโครงการสร้างศนูย์สาธิตการ
อนุรักษ์แม่น้ําตาปี  

ส่วนภาคเอกชนท้ังผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สายน้ําน้อย ยกเว้นด้านการรับผลประโยชน์ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Menchay., et al. (2013, 
pp.155-161) ท่ีพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมท้ังด้านการศึกษาปัญหา การวางแผน/นโยบาย การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา การบํารุงรักษาและการ
ปรับปรุงแก้ไข การติดตามประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการ
ติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก  

2. บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์สายนํ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว
บ้านดอน ประชาชนมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับน้อยเพราะส่วนใหญ่เป็น
เพียงสมาชิกในชุมชนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่น และยังขาดความรู้และการสนับสนุนความรู้ในการ
อนุรักษ์สายน้ํา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wattanachanobol & Rattana (2010, p.140) ท่ีพบว่า การ
เป็นสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์มีผลต่อบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีต้นน้ํา
ของชุมชนบ้านถํ้าผึ้ง ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Sirinuntana, Wanaprapa & Takong (2014) ท่ีพบว่า บทบาทของคนในชุมชนริมน้ําจันทบูรมีความเข้มแข็ง
และชัดเจน เนื่องจากมีการจัดการโดยคนในชุมชนอย่างแท้จริง รู้จักต่อรองกับภาครัฐ ไม่ถูกระบบราชการก้าว
ก่าย มีการทํางานที่ผสานกับภาครัฐและเอกชน มีจิตสํานึกและจิตสํานึกร่วมในความเป็นชุมชน ในลักษณะของ
การร่วมรับทราบและอาจช่วยเหลือจิตอาสา เม่ือชุมชนมีกิจกรรมหรือมีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น 

3. แนวทางการอนุรักษส์ายน้ําแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนริมน้ําในพื้นท่ีอ่าว   
บ้านดอน การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนยึดหลักการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ หลักการระวังไว้ก่อน ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน สอดคล้องกับการเสนอหลักการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
Office (2017, pp.ข-ง) ซ่ึงประกอบด้วย การพัฒนาที่ย่ังยืน การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การระวังไว้ก่อน ผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน ธรรมาภิบาล การขยายความ
รับผิดชอบแก่ผู้ผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสิทธิมนุษยชน  

อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการและหาผู้นําท่ี
เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สายนํ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยภาคส่วนอ่ืนให้การสนับสนุน ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลักการจัดการแหล่งประวัติศาสตร์แห่งชาติคลองริโด (RIDEAU) ของแคนาดาซ่ึง Chief Executive Officer of 
Parks Canada (2005, p.50) ท่ีเสนอว่า การจัดการคลองดังกล่าวต้องดึงกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
เพ่ือเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการกระจายผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ผลการศึกษาของ 
Sukhuntawarat (2012, pp.224-227) ท่ีพบว่า แรงจูงใจหลักของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําในเทศบาลนคร
พิษณุโลก คือ การบริหารจัดการสองฝ่ังแม่น้ําให้ดูดี สะอาด ร่มรื่น สวยงาม โดยให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และผลการศึกษาของ            
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Junjit., et al. (2007, pp.162-171) ท่ีพบว่า แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ 
ริมฝั่งแม่น้ําน้อย จังหวัดชัยนาท คือ การสร้างคนต้นแบบทางวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ
แรงจูงใจสนับสนนุกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

นอกจากน้ี พ้ืนท่ีท่ีศึกษาเป็นบริเวณอ่าวบ้านดอน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลายนํ้าท่ีมีสายน้ําหลายสายเชื่อมโยง
กันจนสร้างวิถีชีวติริมน้ําท่ีมีเอกลักษณ์และกลายเป็นจุดขายสําคัญทางการท่องเที่ยว หากแต่การใช้ประโยชน์จาก
สายน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังเพื่อกิจกรรมในครัวเรือน การคมนาคมขนส่ง การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม การ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง การประมง การเกษตร และการท่องเที่ยว กลับสร้างความเสื่อมโทรมให้แก่สายน้ําท่ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน สภาพสายน้ําในชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
บ่อนทําลายบรรยากาศของการท่องเที่ยวตามไปด้วย ในขณะที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
อนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้อย ภาครฐัในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสายน้ํา โดยแกนนําชมุชนและแกนนําท่องเที่ยวเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ กับประชาชนเพ่ือดึงประชาชนให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ํา ในขณะท่ี
ภาคเอกชนในพื้นท่ีก็มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําน้อยมาก จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าภาพหลัก
จากภาครัฐในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการสนับสนุนจากภาคส่วน
อ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนในและนอกพื้นท่ีภายใต้หลักการระวังไว้ก่อน ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย และความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชนในการอนุรักษ์สายน้ําเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้ย่ังยืน
และสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ําสะอาดและ
สุขาภิบาล ตามวาระการพัฒนาของโลกภายในปี 2573 ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี ควรจัดทําโครงการหรือจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดสํานึกร่วมในความเป็นเจ้าของสายน้ําท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดการสายน้ํา
ร่วมกันมากขึ้น 
 2. ผู้นําชุมชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ควรร่วมกันจัดการประกวดและมอบรางวัลบุคคล
ต้นแบบผู้ริเร่ิมและสร้างความเป็นปึกแผ่นในการอนุรักษ์สายน้ําของแต่ละชุมชน 
 3. ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สายน้ําและการท่องเท่ียว ควรสร้าง
เครือข่ายการบริหารจัดการสายน้ําร่วมกันท้ังต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ในรูปแบบของกลุ่ม ชมรมหรือสมาคม
การบริหารจัดการสายน้ําท่ีเป็นเครือข่ายภายในชุมชน ระหว่างชุมชนท่ีใกล้เคียงและระหว่างชุมชนตลอดสายน้ํา 
 4. ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ควรหามาตรการและกลยุทธ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
เป็นธรรมอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ
เสริมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกและอาหาร เลือกใช้
บริการเรือนําเที่ยวและพักโฮมสเตย์ของผู้ประกอบการในชุมชน การนําหลักผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าดูแล 
รักษาและฟื้นฟูสายน้ํามาใช้ และการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของตนเองมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. กระบวนการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สายนํ้าและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้ประการและ
นักท่องเที่ยวในชุมชนริมน้ํา 

 2. การเสริมสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ความรู้ และทัศนคติท่ีดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะสายนํ้าแก่เยาวชน 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนริมน้ําอย่างเป็นระบบ 
 4. การสร้างหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์สายน้ํา 
 5. การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําอย่างย่ังยืน 
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Junjit., et al. (2007, pp.162-171) ท่ีพบว่า แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ 
ริมฝั่งแม่น้ําน้อย จังหวัดชัยนาท คือ การสร้างคนต้นแบบทางวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ
แรงจูงใจสนับสนนุกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

นอกจากน้ี พ้ืนท่ีท่ีศึกษาเป็นบริเวณอ่าวบ้านดอน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลายนํ้าท่ีมีสายน้ําหลายสายเชื่อมโยง
กันจนสร้างวิถีชีวติริมนํ้าท่ีมีเอกลักษณ์และกลายเป็นจุดขายสําคัญทางการท่องเที่ยว หากแต่การใช้ประโยชน์จาก
สายน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังเพื่อกิจกรรมในครัวเรือน การคมนาคมขนส่ง การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม การ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง การประมง การเกษตร และการท่องเที่ยว กลับสร้างความเสื่อมโทรมให้แก่สายน้ําท่ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน สภาพสายน้ําในชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
บ่อนทําลายบรรยากาศของการท่องเที่ยวตามไปด้วย ในขณะที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ
อนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้อย ภาครฐัในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสายน้ํา โดยแกนนําชมุชนและแกนนําท่องเที่ยวเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ กับประชาชนเพ่ือดึงประชาชนให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ํา ในขณะท่ี
ภาคเอกชนในพื้นท่ีก็มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการอนุรักษ์สายน้ําน้อยมาก จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าภาพหลัก
จากภาครัฐในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการสนับสนุนจากภาคส่วน
อ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชนในและนอกพื้นท่ีภายใต้หลักการระวังไว้ก่อน ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย และความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชนในการอนุรักษ์สายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้ย่ังยืน
และสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ําสะอาดและ
สุขาภิบาล ตามวาระการพัฒนาของโลกภายในปี 2573 ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี ควรจัดทําโครงการหรือจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดสํานึกร่วมในความเป็นเจ้าของสายน้ําท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดการสายน้ํา
ร่วมกันมากขึ้น 
 2. ผู้นําชุมชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ควรร่วมกันจัดการประกวดและมอบรางวัลบุคคล
ต้นแบบผู้ริเร่ิมและสร้างความเป็นปึกแผ่นในการอนุรักษ์สายน้ําของแต่ละชุมชน 
 3. ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สายน้ําและการท่องเท่ียว ควรสร้าง
เครือข่ายการบริหารจัดการสายน้ําร่วมกันท้ังต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ในรูปแบบของกลุ่ม ชมรมหรือสมาคม
การบริหารจัดการสายน้ําท่ีเป็นเครือข่ายภายในชุมชน ระหว่างชุมชนท่ีใกล้เคียงและระหว่างชุมชนตลอดสายน้ํา 
 4. ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ควรหามาตรการและกลยุทธ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
เป็นธรรมอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ
เสริมท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกและอาหาร เลือกใช้
บริการเรือนําเท่ียวและพักโฮมสเตย์ของผู้ประกอบการในชุมชน การนําหลักผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าดูแล 
รักษาและฟื้นฟูสายน้ํามาใช้ และการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของตนเองมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. กระบวนการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สายนํ้าและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้ประการและ
นักท่องเที่ยวในชุมชนริมน้ํา 

 2. การเสริมสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ความรู้ และทัศนคติท่ีดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะสายนํ้าแก่เยาวชน 
 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนริมน้ําอย่างเป็นระบบ 
 4. การสร้างหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์สายน้ํา 
 5. การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ําอย่างย่ังยืน 
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